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Istoria românilor rămâne mereu în actualitate, deși 
este considerată de unii „specialiști” ca nemaiavând 
prea multe aspecte ne-elucidate. Suntem datori să-i con-
solidăm acuratețea, repovestind-o tuturora, pentru a fi 
însușită cât mai corect de fiecare generație, în limite-
le adevărurilor de netăgăduit. În ultimii aproape 2 ani 
de pandemie COVID 19, lumea s-a dedicat parcă mai 
mult cititului, ceea ce este lăudabil. Dar din nefericire, 
chiar dinspre unii intelectuali s-au propagat pe diferi-
te rețele de comunicare și unele interpretări derutante 
pentru cititori, ale unor fapte trecute care aduc mari 
atingeri adevărului istoric. Fără argumentări suficient-
fundamentate științific, s-au speculat unele presupu-
se conotații extreme, ori îndreptate spre mistificări și 
exagerări privind originile și eroismului neamului, ori 
așezate în contradicție cu tezele privitoare la continui-
tatea românilor sau la drepturile teritoriale. Speculațiile 
s-au făcut și pe fondul unei propagande venite din țări 
care au reprezentat odată mari imperii și care s-au ară-
tat de veacuri atât de interesate de ținuturile noastre. În 
diferite articole de presă au fost comentate unele expri-
mări enunțate de oameni de cultură, legate de milenara 
noastră istorie. Filozoful Emil Cioran (1911-1995), de 
la a cărui naștere s-au numărat anul acesta 110 ani, în 
lucrarea Schimbarea la față a României, scria: „Iubesc 
istoria României cu o ură grea”. Contemporanul eseist 
și om de scenă, Dan Puric, opinând despre istorie s-a 
exprimat astfel: „Istoria poporului român a fost mereu 
cinică”. 

Cu gândul la cei 150 de ani 
împliniți în acest an de la nașterea 
savantului Nicolae Iorga (1871-
1940), demn de amintit este cele-
brul său citat: „Numai întoarcerea 
noastră către trecut ne dă forța 
faptelor de azi”. Istoric, arheolog, 
istoric literar, scriitor, publicist, 
economist, politolog și pedagog, 
membru titular al Academiei Ro-

mâne, Doctor honoris causa al Universității Oxford, 
Prim-ministrul României (19 aprilie 1931 - 6 iunie 
1932), Președintele Consiliului de Miniștri (18 aprilie 
1931 - 31 mai 1932). A însemnat enorm pentru patrimo-
niul cultural românesc. Este istoricul românilor cu cele 
mai multe scrieri, culminând cu cele 10 volume ale Isto-
riei Românilor. A scris și a făcut istorie pentru România. 

Astfel, dacă ne întoarcem cu 1920 ani, în anul 101 
d.Hr., rememorăm plecarea împăratului Traian, în frun-
tea a peste 100.000 de oameni, hotărât să cucerească 
Dacia, reușită pe care marchează cu 5 ani mai târziu, 

când Dacia a fost cucerită, 
iar eroul Decebal, ultimul 
Rege dac, a murit, rămânând 
deschisă calea formării pro-
vinciei romane, cuprinzând 
vestul Olteniei, Banatul și 
cea mai mare parte a Transil-
vaniei. Se împlinesc și 1750 
de ani de când administrația 
și armata romană părăsesc 
teritoriile noastre (anul 271), 
retragerea aureliană fiind 
asociată cu procesul de for-
mare a poporului român. 

Interesante au unele aniversări din acest an legate 
de evenimente demult trecute privind actualul teritoriu 
timișean. De amintit câteva mai semnificative: 780 de 
ani de când Cetatea Cenadului era cucerită și demo-

lată de tătarii 
hanului Budjic, 
765 de ani de la 
prima atestare 
documentara a 
orașului Sânni-
colau Mare, sub 
numele de San-

Nicolau, 765 de ani de la prima atestare documentara a 
localității Teremia Mare, sub numele de Villa Therim-
talwk (adică „Valea lui Therim”), 765 de ani de la prima 
atestare a localității Valcani, sub numele de Kywolkan, 
respectiv 700 de ani de la prima atestare documentara a 
localității Sacoșu Turcesc, sub numele de Zekes, într-
o diplomă a regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, 
645 de ani de când, printr-o diplomă emisă de suveranul 
maghiar, Ludovic I de Anjou (supranumit „cel Mare”), 
Cetatea Lugojului era donată către nobilii Ladislau si 
Stefan Losonczy. Un grup de aniversări și comemorări 
ale unor momente petrecute în secolele al XIV-lea și al 
XV-lea au semnificații aparte față de țările și ținuturile 
românești. 

Astfel, acum 635 de ani a 
urcat pe tronul Țării Românești 
Mircea cel Bătrân (în 23 sep-
tembrie 1386), domnind până în 
31 ianuarie 1418, a reușit să-și 
facă țara cu cea mai mare întinde-
re din istorie. Cu 615 ani în urmă, 
în scrierile vremii, era menționat 
titlul lui Mircea astfel: „Eu, întru 
Hristos Dumnezeu binecredin-
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cios și binecinstitor și de Hristos iubitor și autocrat, Io 
Mircea mare voievod și domn din mila lui Dumnezeu și 
cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toa-
tă Țara Ungrovlahiei și a părților de peste munți, încă și 
către părțile tătărești și Amlașului și Făgărașului herțeg 
și domnitor al Banatului Severinului și pe amândouă 
părțile pe toată Podunavia, încă până la marea cea mare 
și stăpânitor al cetății Dârstorului”. 

Acum 630 de ani, cronicile 
Moldovei menționează decesul 
marelui voievod moldovean Pe-
tru I Mușat (în 1391), cel care 
a deschis linia la tronul Moldo-
vei a dinastiei Mușatinilor, din 
rândul căreia fac parte, în ordine 
cronologică, cei mai de seamă 
domnitori moldavi, și anume 
Alexandru cel Bun, Ștefan cel 
Mare și Petru Rareș. Se apreci-

ază că în domnia lui Petru I Mușatinul a fost desăvârșit 
procesul integrării în hotarele politice ale Țării Moldo-
vei și a celorlalte teritorii populate de români din spațiul 
dintre Carpații Răsăriteni, râul Nistru și litoralul pontic. 
S-au marcat granițele istorice ale statului, având origi-
nea în vechiul voievodat din valea râului Moldova, cu 
centrul la Baia, diplomația moldoveană remarcându-se 
în relațiile interstatale din Europa Central-Răsăriteană, 
obținându-se recunoașterea internațională a ființei sale 
statale.

În aceiași etapă istorică, 
în Transilvania, acum 580 de 
ani, Iancu de Hunedoara de-
vine, pentru 15 ani, comite de 
Timișoara, cu reședința în Cas-
telul Huniazilor, fortificație re-
făcută (între 1443-1447) din 
ordinul său, după ce fusese ava-
riată în urma unui cutremur. De 
asemenea, cu 575 de ani în urmă, 
Iancu de Hunedoara devine gu-
vernator general al Ungariei 
(Regni Hungariae guvernator generalis), prin decizia 
Dietei Ungariei din 5 iunie 1446. Acesta s-a dovedit a 
fi o personalitate marcantă a veacului al XV-lea, atât a 
poporului român, cât și a Europei (și nu numai). El s-a 
aflat în fruntea luptei antiotomane a popoarelor creștine, 
îndeplinind și calitatea de căpitan general (comandant 
militar suprem) al Ungariei în perioada 1453-1456. În 
11 august, s-au comemorat 565 de ani de la tragicul său 
sfârșit (petrecut la Zemun, în 1456), astfel pierind eroic 
„ultimul mare cruciat european”, supranumit și „Atletul 
lui Hristos”.

Acum 555 de ani, a fost zidită Mănăstirea Put-
na (1466), un lăcaș monahal ortodox, unul din cele 
mai importante centre culturale, religioase și artistice 
românești, care, potrivit vechilor cronici moldovenești a 

fost ctitorit de Ștefan cel Mare (al cărui mormânt se află 
aici), această mănăstire fiind supranumită și „Ierusali-
mul Neamului Românesc”.

Revenind în Țara Româneas-
că, anul acesta se împlinesc 590 
de ani de la nașterea aprigului 
voievod român Vlad Țepeș, 565 
de ani de la urcarea sa, pentru a 
doua oară (în 1456), pe tronul 
„Ungrovlahiei”, precum și 545 
de ani de la preluarea domniei 
Țării Românești, pentru a treia 
și ultima oară. Vlad Țepeș, năs-
cut la Sighișoara, în 1431, a fost 

unul dintre cei mai de seamă conducători politico-mili-
tari din istoria neamului nostru, el fiind cunoscut pe plan 
mondial pentru intransigența și vitejia sa. A fost (și este 
încă) respectat și chiar iubit de români (și nu numai), 
atât pentru înverșunarea cu care a luptat împotriva inva-
datorilor otomani, cât și pentru că, în calitate de „mare 
voievod și domn”, a dat dovadă de un spirit de dreptate 
ieșit din comun. 

Se împlinesc în acest an și 
cinci secole de la moartea lui 
Neagoe Basarab, domn al Țării 
Românești între 1512 și 1521. El 
a fost supranumit „Marc Aure-
liu al Țării Românești, principe, 
artist și filosof” (B. P. Hașdeu), 
respectiv „domn cu apucături 
împărătești” (Nicolae Iorga). A 
avut merite excepționale pentru 
cultura românească, fiind autorul 

a unui veritabil tratat de diplomație intitulat Învățăturile 
lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie. În timpul 
domniei sale, viața spirituală și duhovnicească ortodo-
xă a cunoscut o perioadă de strălucită înflorire. Pentru 
faptele sale sfinte, fiind considerat „Domn al culturii, 
spiritualității și Prinț al Păcii”, Biserica Ortodoxă Ro-
mână l-a proslăvit ca sfânt (canonizat) la 8 iulie 2008, 
cu prăznuire pe data de 26 septembrie. 

Anul acesta s-au împlinit tot 500 de ani de când a fost 
redactat primul text în limba română (în 1521), păstrat 
până astăzi (Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, că-
tre Johannes [Hans] Benkner, judele Brașovului). 

Pentru Banat, respectiv 
Timișoara, în anul 2021 s-au 
marcat 425 de ani de la ten-
tativa nereușită de cucerire 
a orașului de către principe-
le Transilvaniei, Sigismund 
Báthory (1596), care, deși 
avea o armată de 18.000 de 
soldați la dispoziție, după 40 
de zile de asediu a renunțat la 
tentativa de a cuceri cetatea. A 
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urmat Bătălia de la Keresztes, în care oastea creștină 
este înfrântă de turci, iar Sigismund Báthory a abdicat 
cedând Ardealul soției sale. După înfrângerea amintită, 
în luna decembrie a aceluiași an, Mihai Viteazul a făcut 
pace cu Imperiul Otoman, primind de la Înalta Poartă 
steagul de domnie, în schimbul plății tributului aferent. 
Sunt 420 de ani de la strălucita victorie obținută de Mi-
hai Viteazul la Guruslău (24 iulie/3 august 1601), dar 
și de la asasinarea lui pe Câmpia Turzii, (9/19 august 
1601). În istoria Lugojului este menționat momentul în 
care, Mihai Viteazul a zăbovit la „Hanul Poștei”, în dru-
mul pe care-l făcea către Viena. Mihai Viteazul a rămas 
în memoria poporului român ca întâi întregitor de neam 
și țară, el reușind prin forțe proprii, Unirea celor trei țări 
românești, în pofida celor trei mari puteri vecine (Impe-
riul Otoman, Imperiul Habsburgic și Uniunea Polono-
lituaniană). 

Anul acesta s-au aniversat 385 
de ani de la nașterea „primului 
enciclopedist român” - Spătarul 
Nicolae Milescu (1636-1708), 
scriitor, cărturar, explorator de 
lumi noi, istoric, teolog, geograf 
și diplomat, o figură de primă 
importanță a iluminismului și 
barocului românesc, precedân-
du-l pe Dimitrie Cantemir. A avut 
importante contribuții asupra cul-

turii românești, cu referințe la evoluția limbii române, 
a învățământului, istoriografiei și gândirii diplomatice 
din Rusia - sfârșitului de secol al XVII-lea și începutul 
secolului al XVIII-lea -, fiind considerat și un autor de 
prim rang al literaturii barocului moscovit. 

Pentru legiuitorii români, nu poate fi uitat momentul 
tipăririi primului cod de legi în limba română, fapt 
realizat cu 375 de ani în urmă. 

În istoria Moldovei, 
anul 1711 a fost mar-
cat de „Campania de la 
Prut”, iar data de 13 apri-
lie 1711 a rămas adânc 
înscrisă, căci s-au împli-
nit anul acesta 310 ani 
de când s-a semnat Tra-
tatului de Alianță dintre 
Moldova și Rusia (la 
Luțk, Ucraina), un tratat cu caracter secret parafat de că-
tre Dimitrie Cantemir și țarul Petru cel Mare, în intenția 
declarată de dezvoltare a colaborării în lupta antiotoma-
nă. De atunci, rușii i-au avut mereu în vedere pe români, 
încercând să-i desprindă de sub autoritatea Porții, cu 
scopul de a-i avea sub propria „protecție”. După fuga lui 
Dimitrie Cantemir în Rusia, se instaurează în Moldova 
regimul fanariot. 

Începutul anului 1716 (5 ianuarie, acum 305 ani), a 
însemnat momentul Instaurării regimului fanariot în 

Țara Românească întins până în 1821. Nicolae Ma-
vrocordat, ca prim domn fanariot, a reușit reformarea 
modului de percepere al dărilor, a restrâns abuzurile 
arendașilor, a contribuit la redresarea economică a pătu-
rilor sărace. Meritele sale se leagă și de învățământ, prin 
înființarea unei școli pe lângă Episcopia Buzăului, dar 
și de cultură, prin înălțarea ansamblului arhitectural de 
la Văcărești, unul dintre cele mai frumoase monumente 
medievale românești. 

Au trecut 305 ani de la eli-
berarea Timișoarei, după 164 
de ani de stăpânire otomană, de 
către prințul Eugeniu de Savo-
ia, personalitate care a marcat 
un moment de răscruce în isto-
ria Europei. Biruitor în fruntea 
unei armate habsburgice, ce nu-
măra circa 45.000 de oameni, 
prințul și-a făcut intrarea trium-

fală în Timișoara, în 18 octombrie 1716, zi considerată 
ca „Ziua în care s-a născut Timișoara imperială”. A fost 
un moment de puternică întorsătură, urmat de numirea 
în 1 noiembrie 1716 a contelui Claudius Florimund 
Mercy în funcția de guvernator militar și civil, începân-
du-se pregătirile pentru planul de sistematizare și reor-
ganizare, Timișoara, capitala Banatului, dezvoltându-se 
astfel ca un puternic centru multicultural și multiconfe-
sional. 

S-au aniversat anul acesta 275 
de ani de la nașterea pedagogului 
elvețian Johann Heinrich Pesta-
lozzi (12 ianuarie 1746), reforma-
tor al educației în Europa, cel care 
a îmbogățit și reînnoit conținutul 
și metodele învățământului pri-
mar, fiind considerat întemeietorul 
școlii populare. Aceste idei refor-

matoare s-au regăsit mai întâi în 
Transilvania, prin intermediul 
sasului Stephan Ludwig Roth, 
de la a cărui naștere se împli-
nesc 225 de ani (24 nov. 1796, 
Mediaș), influențând regula-
mentul școlar din Țara Româ-
nească (1832) și cel din Moldo-
va (1835). Este primul autor al 
modernei teze a Egalității lim-
bilor și naționalităților. 

La Timișoara, cu 250 de ani în urmă se încheiau lu-
crările de regularizare a canalului Bega și transformarea 
acestuia în cale navigabilă. Tot un sfert de mileniu a tre-
cut și de când împăratul Iosif al II-lea a semnat Diplo-
ma de ridicare a Timișoarei la gradul de Oraș Liber 
Regesc. 

Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, în rândurile 
elitei românești s-a creat o alarmare generală, transfor-
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mată în timp într-o luptă febrilă 
pentru cauza națională. S-au îm-
plinit 230 de ani de la redactarea 
și trimiterea petiției Supplex Li-
bellus Valachorum la Curtea din 
Viena, o reflectare a cristalizării 
unei conștiințe de sine a națiunii 
române din Transilvania. Acest 
document, conceput în contextul 
iluminismului care zguduia ve-

chea Europă, s-a adresat împăratului Leopold al II-lea al 
Austriei, instalat de numai un an pe tron, după moartea 
reformatorului Iosif al II-lea. Chiar dacă Dieta a refuzat 
să accepte faptul că românii își pot constitui o națiune, 
considerându-se că se bucurau deja de toate drepturile, 
a rămas un document de referință, un punct de pornire 
în demersurile obținerii unității naționale, între aceleași 
granițe. 

Dorința de revigorare a spiri-
tului de luptă a fost pusă în ver-
suri de Andrei Mureșanu, de 
la a cărui naștere s-au împlinit 
205 de ani (16 noiembrie1816). 
Aflat în primele rânduri ale 
revoluționarilor din 1848, poetul 
Andrei Mureșanu, ca membru în 

delegația Brașovului la Adunarea de la Blaj, a făcut cu-
noscut poemul său Un răsunet, care pus pe o melodie 
anonimă a unui vechi imn religios (Din sânul maicii 
mele) cântat de Anton Pann, a devenit Deșteaptă-te, 
române!, un imn revoluționar numit de Nicolae Băl-
cescu „Marseilleza românilor”. În 1990, Deșteaptă-te, 
române! a devenit imnul de stat al României. 

Dorința vădită de libertate 
și autodeterminare s-a evocat în 
acest an, marcându-se trecerea a 
200 de ani (23 ian. 1821) de la 
Proclamația lui Tudor Vladi-
mirescu de la Padeș, adresată 
câtorva sute de panduri olteni, 
prin care chema la luptă împotri-
va „căpeteniilor noastre atât cele 
bisericești, cât și cele politicești”, 
pentru a impune desființarea pri-
vilegiilor boierimii, a înlătura „pe domnii ce-au stăpânit 
până acum” și a înfrânge vrăjmașul ce se va arăta îm-
potriva drepturilor țării. Tudor Vladimirescu a reușit să 
ridice la luptă întreaga țărănime din Oltenia, dar Poarta 
Otomană a intervenit cu o puternică armată, susținută și 
de expectativa rusă, punând capăt Revoluția de la 1821, 
după asasinarea „Domnului Tudor” de către eteriști. 
Totuși, mesajul Revoluției a fost destul de puternic, în 
același an fiind înlăturate domniile fanariote, în fruntea 
Țării Românești și Moldovei fiind reinstalați domnitori 
pământeni. Acum cancelariile marilor puteri europene 
încep să se aplece cu o mai mare atenție asupra situației 

Principatelor Dunărene. 
La 5 mai s-au împlinit și 200 de ani de la moartea 

Împăratului francezilor Napoleon I Bonaparte, unul 
dintre cei mai străluciți comandanți militari din istorie, 
cuceritor al unei jumătăți de Europă. 

S-au aniversat 180 de ani de 
la nașterea, la Budapesta (4 nov. 
1841), a lui Alexandru Mocioni 
- om politic, jurist, diplomat, 
publicist, o prezență activă și la 
ASTRA, inițiatorul apelulului 
pentru organizarea unui partid al 
românilor bănățeni, în perspec-
tiva apropiatelor alegeri pentru 
Parlamentul Ungariei. A pus bazele Partidului Național 
al Românilor din Banat şi Ungaria, iar în 07 feb. 1869 
a avut loc Adunarea națională a românilor bănățeni 
la Timișoara, prilej cu care Alexandru Mocioni a 
susținut ideea de politică modernă, opinând că „în viața 
constituțională lupta pentru idei, pentru reforme și drep-
turi se mijlocește prin partide politice”. 

Avântul de emancipare culturală a Timișoarei s-a 
simțit și acum 175 de ani, când s-a înființat primul in-
stitut de învățământ superior din oraș, Facultatea de 
Drept, facultate fondată de episcopul romano-catolic 
Jozsef Lonovics. În același an Franz Liszt a susținut 
pe scena Teatrului din Timișoara 3 concerte, rămâ-
nând în orașul nostru în perioada 3-18 noiembrie 1846, 
Timișoara fiind primul oraș din țară în care a cântat. 

Cu 170 de ani în urmă se năștea Spiru Haret (15 
feb. 1851), astronom, matematician, sociolog și om 
politic, care a fost cel dintâi astronom român cu soli-
de preocupări teoretice, dar și cu observații interesante, 
privind eclipsele de Soare, pata roșie a planetei Jupiter 
sau unii meteoriți. S-a implicat în reorganizarea pe baze 
moderne a învățământului românesc, fiind supranumit 
„omul școlii”, datorită rolului hotărâtor în dezvoltarea 
învățământului de toate gradele. 

În Țara Românească, în urmă cu 165 de ani, Barbu 
Știrbei a decretat desființarea robiei țiganilor (8 feb. 
1856), atunci adoptându-se Legiuirea pentru emancipa-
rea ţiganilor. Prin Lege, țiganii eliberați erau obligați să 
se statornicească, fiindu-le interzisă strămutarea timp de 
două perioade fiscale, câte 5 ani de la promulgarea legii. 
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Prin cele două legi de emancipare a robilor ţigani s-a 
asigurat astfel unei populații de cca. 250.000 de persoa-
ne statutul de oameni liberi. 

În același an la Timișoara își începea activitatea om-
nibusul cu cai. 

Spiritul de românitate a fost 
mereu treaz în Transilvania. S-au 
împlinit 160 de ani de când a luat 
ființă la Sibiu (la 4 nov. 1861) 
Asociațiunea Transilvană pentru 
Literatura Română și Cultura Po-
porului Român – ASTRA, în urma 
semnării unei petiții de către 176 de 
intelectuali. ASTRA și-a dovedit 

rolul cultural și politic în lupta de afirmare națională 
a românilor din Transilvania și pregătirea Marii Uniri 
din 1918, contribuind la îndrumarea și menținerea celor 
mai diverse manifestări ale vieții sociale, economice, 
cultural-științifice și artistice. ASTRA a editat revistele 
„Transilvania” și „Țara noastră”; a inițiat colecțiile «Bi-
blioteca populară», «Biblioteca tineretului» și «Biblio-
teca profesiunilor industriale», a înființat un muzeu et-
nografic și o editură. Primul președinte a fost episcopul 
Andrei Șaguna, urmat de Vasile I. Pop, Iacob Bologa, 
Timotei Cipariu, George Barițiu, Ion Micu Moldovanu, 
Alexandru Mocioni, Iosif Sterca-Suluţui, Andrei Bâr-
seanu, Vasile Goldiș ş.a. ASTRA și-a încetat activitatea, 
cu 75 de ani în urmă (1946), în prezent fiind reînființată. 

Schimbările esențiale privind condițiile de împlinire 
a unității naționale a românilor, rezultate după Unirea 
Principatelor Române, marcată în 24 ianuarie 1959, 

nu au însemnat pentru eroul făptuitor Alexandru Ioan 
Cuza o stabilitate îndelungată. Acum 155 de ani, Cuza a 
fost determinat să abdice. Timișorenii poartă amintirea 
zăbovirii „Domnitorului Micii Uniri”, în drumul spre 
exil el poposind în localitatea timișeană Coșava, apoi în 
orașul nostru (între 7-8 martie 1866), la Hotelul „Trom-
petistul”, moment surprins în presă și de tânărul elev 
Ioan Slavici, aflat pe-atunci la studii la Liceul Piarist 
din Timișoara. În același an, 
prin Plebiscit (2 aprilie 1866), 
s-a decis alegerea ca princi-
pe al României a lui Carol de 
Hohenzollern Sigmaringen. 
În 10 mai 1866, prințul Carol a 
depus, în fața Adunării Consti-
tuante, Locotenenței Domnești 
și Guvernului, jurământul de 
credință și a fost proclamat 
Domnitor al României, sub 
numele de Carol I. Astfel, pen-
tru toți românii ziua de 10 mai devine sărbătoarea nu-
mită „Ziua Regelui”. Anul acesta s-au împlinit și 140 
de ani de când Parlamentul a proclamat România drept 
Regat, principele Carol primind, pentru sine și pentru 
urmașii săi, titlul de Rege al României, iar moștenitorul 
tronului pe cel de Prinț de Coroană al României (26 
martie 1881). Carol I se va încorona rege la 10/22 mai. 
România ca și regat, și-a consolidat mai bine pozițiile 
în sistemul relațiilor internaționale, mai ales în Europa, 
dând un semnal important privind mișcarea de emanci-
pare națională a românilor de peste Carpați. 

În această perioadă, Timișoara înregistra momente 
excepționale prin fondarea Societății Filarmonica, cu 
150 de ani în urmă (în 1871); prin înființarea primei 
asociații sportive din oraș, acum 145 de ani (în 1876) - 
Asociația de Patinaj; prin construirea Gării de Est, acum 
135 de ani (în 1886); prin editarea primei reviste de igi-
ena și sănătate publică din Romania, intitulată „Higiena 
și școala”, acum 145 de ani (în 1476); prin înființarea 
Societății Salvare, acum 135 de ani (în 1886). În De ase-
menea, tot în acest an s-au împlinit și 110 ani de când 
orașul Buziaș a devenit oficial stațiune balneo-climate-
rică. 

Secolul XX a cuprins 
momente istorice care au 
constituit importante pri-
lejuri de evocare în acest 
an. S-au împlinit 105 de 
ani de la momentul istoric, 
în care România a intrat 
activ în Primul Război 
Mondial, numit de istori-

cii români și Războiul de Întregire a Neamului (14/15 
august 1916). În august 1916, România primește un ul-
timatum să decidă dacă dorește să se alăture Antantei 
„acum ori niciodată”. Sub presiunea cererii ultimative, 
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guvernul român acceptă să intre în război de partea An-
tantei, deși situația de pe fronturile de luptă nu era dintre 
cele mai bune. România a intrat în luptă într-un moment 
defavorabil, negociindu-și cu grijă condițiile pentru in-
trarea în război de partea Aliaților. Astfel, Bucureștiul 
cerea recunoașterea drepturilor României asupra terito-
riului Transilvaniei. Aliații au acceptat condițiile româ-
nilor în vara anului 1916. 

În anul acesta, împlinirea a 
100 de ani s-a legat de mai mul-
te evenimente remarcabile, care 
s-au petrect de-alungul anului 
1921, și anume: reforma agra-
ră; crearea Partidului Comu-
nist Român (PCR); înființarea 
echipei de fotbal „Politehnica” 
Timișoara; nașterea profesorului 
și omului de știință român Eu-
gen Coșeriu, recunoscut la nivel 

mondial ca „Lingvistul secolului XX”; fondarea Insti-
tutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Mili-
tară „Cantacuzino”; nașterea ÎPS Bartolomeu Valeriu 
Anania (1921-2011), scriitor și teolog, fost mitropolit al 
Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, cel care ră-
mâne în istorie mai ales pentru revizuirea întregului text 
al Sfintei Scripturi în limba română (2001), o „Ediție 
jubiliară a Sfântului Sinod”. 

Anul acesta s-au aniversat 
100 de ani de la nașterea Re-
gelui Mihai I al României (25 
octombrie 1921). De asemenea, 
la începutul anului (pe 4 ianu-
arie) s-au împlinit 95 de ani de 
când Parlamentul a ratificat ho-
tărârea Consiliului de Coroană 
privind aprobarea renunțării 
principelui Carol la Tronul 
României și recunoașterea 
prințului Mihai, ca principe 
moștenitor al României. Asupra Timișoarei, Regele Mi-
hai și-a pus amprenta de multe ori, de amintit fiind: Ca-
tedrala Metropolitană (târnosită cu 75 de ani în urmă), 
Universitatea de Vest (1944), Universitatea de Medicină 
(1944), Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 
(1945), Opera Națională Română (Decret semnat acum 
75 de ani), Filarmonica „Banatul”, (1947), Bibliote-
ca centrală Universitară (1944). A fost și a rămas un 
Rege iubit și prețuit de timișoreni, un demn cetățean de 
onoare al Timișoarei. 

În această vară s-au împlinit 80 de ani ( la 22 iunie 
1941) de la data la care România a intrat în cel de-Al 
Doilea Război Mondial, alături de Germania, împotriva 
URSS, în vederea reîntregirii teritoriului său. Ne-a rămas 
în memorie ordinul dat armatei române de către Gene-
ralul Ion Antonescu: „Ostași, Vă ordon: Treceți Prutul, 

Zdrobiți vrășmașul din Răsărit 
și Miazănoapte. Re-împliniți în 
trupul țării glia străbună a Ba-
sarabilor și codrii voievodali ai 
Bucovinei, ogoarele și plaiurile 
voastre (...)”. Au răspuns peste 
450.000 de militari români, din 
care au căzut aproape 25.000 în 
33 de zile de luptă. Chiar dacă 
Armata Română, în mod contrar 
situației de început, a încheiat 
victorioasă războiul alături de 
Uniunea Sovietică, de fiecare dată implicarea sa a fost 
motivată de păstrarea liniei de apărare teritorială a țării.

Pentru cultura românească, 2021au fost un an de 
aniversări și comemorări deosebit de interesante și im-
portante. 

Românii care au scris pagini importante din istoria 
zborului, au fost evocați anul acesta cu mare bucurie 
și mândrie. S-au împlinit 135 de ani de la nașterea lui 
Henri Coandă (7 iunie1886), savant, constructor de 
avioane și inventator, pionier al aviației cu reacție. aca-
demician și inginer român, pionier al aviației, fizician, 
inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efec-
tului care îi poartă numele. S-au aniversat 115 ani de la 
primul zbor din lume (18 martie 1906) cu mijloace pro-
prii, realizat de bănățeanul Traian Vuia, pe terenul de 
la Montesson, lângă Paris. Traian Vuia și-a luat zborul 
cu primul avion monoplan din lume, care s-a desprins 
de la sol cu mijloace proprii de bord, fără folosirea unei 
instalații ajutătoare. La 14 mai s-au împlinit 40 de ani 
de când Dumitru Prunariu a devenit primul și singurul 
român de până acum, care a zburat în spațiul cosmic. A 
participat la misiunea „Soiuz 40” din cadrul programu-
lui spațial „Intercosmos” petrecând în spațiu 7 zile, 20 
de ore și 42 de minute. 

Printre personalitățile omagiate în 
acest an, importante pentru istoria li-
teraturii române, sunt de menționat: 
George Coșbuc (1866-1918), poet, 
prozator și traducător - 155 de ani de 
la naștere (Hordou, 20 sept. 1866); 
Octavian Goga, poet, dramaturg și 
academician (1881-1938), 140 de ani 
de la naștere lui (20 martie 1881); Ma-

rin Sorescu, îndrăgit scriitor român, poet, dramaturg, 
prozator, eseist și traducător, membru titular (din 1992) 



7COLUMNA 2000

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

Editorial

al Academiei Române - 85 de ani de la naștere (19 fe-
bruarie 1936, Bulzești, județul Dolj) și 25 de ani de la 
moarte (8 decembrie 1996, București). Operele sale au 
fost traduse în mai mult de 20 de țări, totalizând peste 
60 de cărți apărute în străinătate. S-a făcut remarcat și 
prin preocuparea pentru pictură, deschizând numeroase 
expoziții în țară și în străinătate.

În acest an s-au prilejuit mai 
multe omagieri și evocări ale unor 
personalități care au marcat pe de-
plin istoria artelor plastice. S-au 
aniversat 145 de ani de la nașterea 
sculptorului de renume mondi-
al Constantin Brâncuși (19 feb. 
1876, Hobița, Gorj). Au trecut 135 
de ani de la nașterea pictorului Ni-
colae Tonitza (1886-1940). S-au comemorat 105 de ani 
de la moartea pictorului Stefan Luchian (1868-1916), 
considerat printre cei mai de seamă reprezentanți ai cul-
turii românești, talentul nativ de pictor de geniu fiindu-
i recunoscut atât în țară cât și în străinătate. De mare 
importanță a fost stagiul de pregătire, axat pe studierea 
impresionismului, început la Paris cu 130 de ani în urmă. 
Lucrările sale au crescut excepțional în valoare, unele 
pasteluri fiind selectate pentru Expoziția Universală de 
la Paris din anul 1900, parte a unui program UNESCO. 

De asemenea, matematicienii 
români l-au evocat la începutul 
anului pe academicianul Grigore 
C. Moisil, odată cu împlinirea a 
115 ani de la naștere. (10 ian. 1906, 
Tulcea). Marcant profesor univer-
sitar la Iași și București, a înzestrat 
istoria matematicii cu interesan-
te teorii și principii din domeniul 
matematicilor pure și aplicate: al-

gebră, analiză funcțională, geometrie diferențială, ling-
vistică matematică, mecanica ondulatorie a câmpurilor 
de undă, fiind citat inclusiv în Enciclopedia delle mate-
matiche elementari. A murit în anul 1973. 

Anul 1956 a fost marcat 
de mai multe evenimente im-
portante pentru istoria româ-
nilor. Astfel, 2021 a fost un an 
în care s-au împlinit 65 de ani 
de la data (27 iulie 1956) la 

care România a devenit membră 
a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cul-
tură (UNESCO), prin intermediul 
căreia se pot conferi semnificații 
de seamă la nivel mondial a unor 
evenimente istorice și personalități 
eminente românești, alăturate anu-
al celorlalte celebrate în cele 195 
de state membre și 9 state asociate. 

De asemenea, tot în 
acest an am sărbăto-
rit lansarea în rețeaua 
publică a primului 
post de televiziune 
în România, TVR cu 
emisie neîntreruptă 
până în prezent. Nu 
trebuie uitată nici Revolta anticomunistă a studenților 
din Timișoara din ’56, când un grup de studenți din ul-
timul an al Facultății de Mecanică din Timișoara s-au so-
lidarizat cu colegii lor maghiari și au organizat o acțiune 
de protest, revendicând printre altele, retragerea trupelor 
sovietice, introducerea de libertăți democratice, abolirea 
studiilor de marxism-leninism și scoaterea limbii ruse 
din cuticula universitară. Inițiată pe 30 octombrie 1956, 
mișcarea a luat amploare, dar a fost brutal reprimată fi-
ind arestați circa 2.000 studenți, unii exmatriculați, ba 
chiar și condamnați. Proclamarea solemnă a canoni-
zării Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, a 
avut loc tot în 1956 (mai exact pe data de 7 octombrie 
a acelui an), în prezența Patriarhului Justinian, a Mitro-
politului Vasile și a membrilor Sfântului Sinod, după ce 
moaștele sale au fost aduse de la Mănăstirea Partoș și 
așezate în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Sfân-
tul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș este cinstit în fiecare 
an la 15 septembrie. Așezarea în scaun a Sfântului Iosif 
ca mitropolit al Banatului a fost săvârșită în ziua Sfântu-
lui Ilie a anului 1650. A organizat Biserica, a întemeiat 
școli pentru pregătirea preoților, a înălțat altare sfinte, a 

cercetat mănăstirile și parohiile bănățene, ducând mân-
gâiere și lumină păstoriților săi. 

Pentru istorie, anul 2021 va rămâne un an mar-
cat de dunga neagră de doliu pentru atâtea pierderi de 
vieți omenești, mai ales datorate virusului SARS-COV 
2. Pandemia a frânt înainte de vreme aripile multor 
oameni de bună credință, care au reușit să scrie multe 
pagini frumoase în cronica nesfârșită a neamului. Su-
fletele lor grăbite s-au înălțat la cer, sărăcind mai toate 
domeniile care dau mereu plus-valoare culturii. În luna 
martie ne-a părăsit academicianul unionist basarabean, 
Nicolae Dabija, un scriitor iubitor de neam care și-a pus 
sufletul punte peste Prut. La 2 săptămâni (26 martie), 
poeta Mariana Gurza, colega noastră de redacție, fon-
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datoare a platformei de cultură și creație literară Logos 
&Agape a pierit răpusă de molima necruțătoare, care a 
dus în mormânt zeci de mii de români. Scriitori, artiști, 
sportivi, diverși specialiști de prim rang, prea-cucernici 
părinți, tineri și vârstnici au căzut victime. În Timișoara 
am deplâns recent plecarea către veșnicie pe marea 
Doamnă a Politehnicii prof. univ. dr. ing. Coleta De Sa-
bata (05.01.1935-16.10.2021), cunoscută cercetătoare 
în domeniul energiilor solare, care a devenit acum 40 

de ani prima femeie Rector al Politehnicii timișorene, 
o publicistă remarcabilă atât în domeniul beletristic, cât 
și al culturii și tehnicii dezvoltate pe plaiuri bănățene. 
Cu mari emoții și regrete au fost conduși pe ultimul 
drum îndrăgite voci ale scenei, care i-au îmbucurat în 
nenumărate rânduri, cu talentul lor, pe bănățeni. Pentru 
tineri Adi Bărar, fondatorul trupei CARGO va fi greu 
de uitat. Iubitorii de folclor și-au adus un pios omagiu la 
prea repede neînsuflețiții Petrică Moise (74 de ani), in-
terpret și talentat promotor al cântului popular bănățean, 
luându-și cu el și fiica Lia Moise (51 de ani), îndrăgită 
interpretă de romanțe, Petrică Mîțu-Stoian (61 de ani), 
emblematic pentru folclorul din zona banatului de mun-
te (Izverna). 

Membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Ro-
mânia - Filiala Timiș 
„Valeriu Braniște”, 
după ce l-au con-
dus pe ultimul drum 
pe veteranul presei 
timișorene Vasi-
le Vancea (27 au-
gust), au trăit șocul 
despărțirii de chiar 
președintele UZPR, 
Doru Dinu Glăvan, 

decedat chiar în orașul de baștină Reșița, în 31 octom-
brie. În vară (6 iunie), ne-am bucurat la aniversarea a 75 
de ani, iar acum ne-am întristat nespus de mult la trece-
rea la cele veșnice. A fost tot o voce, care s-a deosebit de 
celelalte, prin prestanță, seriozitate și atașament față de 
prezentarea evenimentelor comentate, de adevărurile de 
necontestat reflectate de realitate. Foarte bun inițiator și 
organizator, știind mereu să fie în mijlocul echipei. Doru 
Dinu Glăvan rămâne în memoria colectivă ca un foar-
te bun promotor al culturii și spiritualității românești, 
susținător al tinerelor valori, apărând principiile deon-
tologice ale demersului publicistic, desfășurat în spiritul 
apărării și garantării libertății presei, dar și a statutului 
socio-profesional și a drepturilor slujitorilor cuvântului 
scris. Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniștire 
sufletească în lumea desăvârșită a celor drepți! 

Cu toate vicisitudinile prin care a trecut poporul ro-
mân, dăinuirea de milenii pe aceiași vatră demonstrea-
ză justețea unei atitudini ferme, pe care trebuie s-o aibă 
fiecare român ce se vrea patriot față de trecutul istoric 
al neamului. Privind adevăratul patriotism, învățăturile 
date de „Luceafărul” poeziei românești, Mihail Emi-
nescu, sunt demne de reținut necondiționat de toate 
generațiile care vin: „Suntem români și punctum!”; 
„Ținta noastră a fost totdeauna conservarea elementu-
lui național”; „Cine vrea să afle adevărul, să se întoarcă 
spre trecut”; „Fiecare popor și fiecare epocă stă pe ume-
rii vremilor trecute”.

A devenit o tradiție ca revista de cultură istorică „Co-
lumna 2000”, ajunsă în al XXII-lea an de apariție în serie 
nouă, să se lanseze și să ajungă în mâna cititorilor în zi 
de sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei, primul din-
tre ucenicii Domnului Hristos cel Întâi Chemat, Ocro-
titorul României și în preziua sărbătorii naționale de 
la 1 Decembrie. Imnul național „Deșteaptă-te române!” 
își va avea solemnitatea cu care ne-am obișnuit. Dar, în 
frumoasa zi de sărbătoare să mai cântăm un cântec care 
ne emoționează ori de câte ori îl auzim: un imn „Doam-
ne, ocrotește-i pe români”, în varianta scrisă și publicată 
acum 15 ani într-o antologie de versuri purtând același 
nume, de către regretatul poet Adrian Păunescu: „Am 
dat sânge și sudoare/Pentru România Mare/”, ... „Și-am 
plătit cât nu se poate/Sfânta noastră libertate” ... . „Cât o 
fi român-român/Pruncul va primi la sân/” ... „Adevăru-
adevărat/Despre tot ce s-a-ntâmplat” ... eterna istorie a 
românilor. 

„Doamne, ocrotește-i pe români!”  

 Prof. univ. dr. DUMITRU MNERIE
 Președintele Consiliului Academic 

al Universității „Ioan Slavici” Timișoara
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Da! Au trecut nouă ani de când, la început de primă-
vară, tu, dragă AUREL TURCUȘ ne-ai părăsit, în tăcere 
și te-ai înălțat la Ceruri între îngeri. 
Noi, urmașii, suntem tot mai puțini 
cei care ne mai aducem aminte de 
tine, de viața și opera ta, de priete-
nia sinceră și statornică. Ne putem 
număra pe degetele de la o mână. 
Și, Doamne câți roiau odată, în ju-
rul tău ca să-i ajuți în diferite ocazii. 
Dar memoria omului e scurtă iar ei 
ingrați.

În acest răstimp semenii s-au în-
răit și înstrăinat, în funcție de avere, 
majoritatea sunt puși numai pe că-
pătuială și pe agonisire, cu orice 
preț, lipsiți de scrupule și morală. 
S-au depersonalizat și au devenit 
dușmani unii altora chiar dacă sunt 
din același partid. Trăim într-o Ro-
mânie înstrăinată ,,pas cu pas” vorba 
locatarului actual de la Cotroceni, vândută, îndatorată și 
sărăcită de marile trusturi străine cu ajutorul cozilor de 
topor din țară. Nimic nu mai funcționează așa cum tre-
buie. Mulți români credeau în 1989 că noua democrație 
adusă după atâția amar de ani de peste Ocean, le va adu-
ce fericire și bunăstare, trai ca în Rai. Dar s-au înșelat. 
Nimeni nu mai pune preț pe munca cinstită , pe talent 
și hărnicie. Unii au învățat cum să se cațere în funcții 
tot mai înalte pe bază de minciună și sperjur, de relații 
necinstite și slogane de partid. Nu mai avem partide 
politice care să fie în slujba celor mulți, ci tot felul de 
găști cu ,,înțoliți la patru ace” puși numai pe hoție. Pes-
te tot auzi de furturi și jafuri din averea națională, de 
așa zise ,,tunuri” din diferite ministere, parlament sau 
administrație. Corupție cât încape. Hoții strigă hoții la 
cei care s-au ajuns. N-au frică de Dumnezeu, de faptul 
că adevărul și cinstea vor ieși, întotdeauna la iveală. Nu 
le pasă. Pușcăria, a devenit pentru ei o școală, o Doftană 
pentru ilegaliști. Se repetă, cu alți eroi de mucava scene 
din trecut.

Nu te-ai putea să te stăpânești, să nu reacționezi 
violent, cu forța talentului tău de cronicar al vremii când 
ai vedea cât de călcate de netrebnici în picioare precepte 
morale și creștine cum sunt demnitatea, onoarea, bunul 
simț, respectul față de înaintași și tot ce este românesc și 
ne-a făcut să fim o țară și un popor cu respect în lume.

Poți să-ți închipui că anul acesta, motivând pandemia 
care seceră vieți pe toate meridianele și paralelele lu-
mii( așa numitul COVID-19) la Sanctuarul de la Țebea( 
unde am fost împreună de nenumărate ori după 1990), 

la Mormântul lui Avram Iancu nu s-au mai auzit tulnice-
le care chemau moții din cele patru zări ale Apusenilor 

la Serbările Naționale de la Țebea. 
Nici în cele mai grele momente ale 
vieții noastre , după 1872, nu s-au 
mai petrecut asemenea fapte. Nu 
s-au mai auzit cântecele Iancului, 
pline de dor și jale, dar și de mân-
drie națională , nu s-au mai jucat 
țarine și hațegane cum era obiceiul. 
Au sufocat locul de veci al Iancului 
cu coroane prin reprezentanți, deși 
l-au declarat Erou Național. 

Îți mai aduci aminte că la 
Centenarul Independenței de Stat 
a României, din luna mai 1977 am 
fost amândoi la Blaj când s-a inau-
gurat, în prezența conducătorilor de 
atunci ai țării, ansamblul ,,Gloria” 
de pe Câmpia Libertății și ne-am 
adus aminte ce spunea conducerii 

Marii Adunări a celor peste 40.000 de români care își 
cereau drepturile, în mai 1848, Simion Bărnuțiu : ,,Ține-
ți cu poporul ca să nu rătăciți” iar Avram Iancu, pe calul 
său Brutus, în fruntea celor 10.000 de moți rostea vor-
bele profetice: „Uitați-vă pe câmp românilor. Suntem 
mulți cât cucuruzul brazilor. Mulți și tari căci cu noi este 
Dumnezeu!” Ai fost tare revoltat când ai zărit între cele 
26 de busturi din bronz ale revoluționarilor pașoptiști 
din cele trei țări române și cel a lui Petöfi Sándor și m-ai 
întrebat: ce caută acesta aici printre români, când în ace-
le vremi tulburi pentru români acesta arăta că locul lor 
este doar în ștreang. Nu ți-am răspuns imediat ca să nu 
te supăr, dar, apoi, ți-am explicat că întotdeauna a exis-
tat o înțelegere secretă între unguri și cei din București 
pentru majorități parlamentare sau interese oculte. Ca și 
în zilele noastre. 

Mă întreb și azi: dacă ai putea suporta, cu harul tău 
dat de Bunul Dumnezeu, de a scrie poezie și reporta-
je, articole și interviuri, eseuri și cărți de istorie într-o 
țară fără busolă și viitor condusă de ,,neica-nimeni”, de 
analfabeți politici , de ,,ciuri-buri” ,de incompetenți și 
aplaudaci de partid, cu studii la Herculane (întri turist 
și ieși jurist), de medicină la Caracal și cu doctoratul la 
Vaslui. Eu cred că nu!

Suntem tot mai puțini cei care mai simțim românește 
în tot ce facem și acționăm.Cei care dorim să fie respec-
tat Neamul Românesc, istoria, cultura, tradiția și limba 
sa. Îl avem în față tot mereu, pe președintele Academi-
ei Române, Ioan-Aurel Pop, îi citim cărțile și-i urmăm 
sfaturile. Vrem să lăsăm urmașilor ceva, un exemplu de 

IN MEMORIAM AUREL TURCUȘ
(3 august 1942 [Ucuriș-Bihor] - 26 martie 2012 [Timișoara])
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urmat. Un model. Am scris împreună cu Vasile Bogdan, 
colegul tău de condei, o carte ,,Ce rămâne după noi. Di-
aloguri din timpul pandemiei”. Aș fi fost bucuros să fi 
putut să-ți dau cartea cu autograf. Dar…

Te rugăm, de acolo de unde ești și ne privești, să nu 
ne uiți și să te rogi la Bunul Dumnezeu să ne ajute în 
truda noastră de a cinsti jertfele înaintașilor iar Țara și 
Neamul să nu piară.

Îți cer scuze , drag și de neuitat prieten, că datorită 
cumplitei epidemii n-am putut să facem de doi ani pa-

rastasul cuvenit la locul tău de veci. A rămas doar pri-
etenul nostru, prof. dr. Tiberiu Ciobanu care, în acest 
an, a organizat, cu mare efort, cea de-a XVIII ediție a 
Concursului internațional de creație religioasă ,,Lumină 
Lină” inițiat de tine. Participarea a fost numeroasă și cei 
prezenți ți-au evocat viața și opera. 

Închei : Ne este tare, tare dor de tine, drag prieten de 
o viață AUREL TURCUȘ!

Col. (rtr.) CONSTANTIN C. GOMBOȘ

Omagiu

Ioan Hațegan, Aurel Turcuș și Tiberiu Ciobanu

Aurel Turcuș împreună cu discipolul și prietenul său Tiberiu Ciobanu       
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Cultura unui neam rezultă din faptele oamenilor ca-
re-l compun. Valorile de patrimoniu sunt date mai ales 
de creațiile artistice ale celor îmbogățiți cu harul divin. 
Mariana GURZA se numără printre aleșii care au reușit 
să-și aducă prinosul pentru dezvoltarea patrimoniului 
cultural românesc și prețuirea lui 
de către contemporani. Este greu 
să scriu despre OMUL Mariana 
Gurza, doar din memoria unor 
timpuri trecute, neînțelegând de-
loc graba plecării dintre noi pă-
mântenii ei dragi. În seara zilei 
de 26 martie 2021, necruțătoarea 
molimă COVID 19 i-a oprit în loc 
inima-i atât de caldă și sensibilă 
la bun și frumos. Înainte cu doar 
2 săptămâni am jelit împreună 
moartea Academicianului Nico-
lae DABIJA, scriitor și politician 
unionist din Basarabia, pe care 
l-a cunoscut și l-a admirat atât de 
mult. Acum împărtășesc cu cole-
gii din redacția revistei COLUM-
NA 2000 suferința plecării dintre 
noi a distinsei noastre colege Ma-
riana GURZA. Dacă anul trecut 
în editorialul revistei menționam cu bucurie numele ei 
în lista aniversaților la 65 de ani alături de alți marcanți 
membri ai redacției și buni colaboratori, acum am ajuns 
necăjiți și neconsolați la greaua pierdere. 

Poeta, editoarea și eseista creștină Mariana Gurza s-a 
născut pe 2 octombrie 1955 în localitatea Oțelul Roșu, 
jud. Caraș Severin. Debutul literar are loc în revista Se-
menicul din Reșița, în anul 1975. Acum 16 ani regreta-
tul scriitorul Artur Silvestri aprecia despre scrierile ei 
că sunt însemnări și reflecții „nobile și sentimentale“, 
versuri ce combină un material sufletesc neoromantic 
și metodologie imagistă în cărți reprezentative de po-
ezie…”. 

Sigură pe destinul ei de a-și exterioriza trăiri-
le sufletești prin scris, și-a valorificat talentul prin 
creațiile literare trimise către diverse publicații, 
dar de înaltă valoare s-au dovedit volumele proprii, 
cum ar fi: Paradox sentimental – poeme, Ed. Augus-
ta, Timișoara, 1998; Gânduri nocturne – poeme, Ed. 
Augusta, Timișoara, 1999; Nevoia de a sfida tăcerea 
– poeme, Ed. Augusta, Timișoara, 2000; Lumini și 
Umbre – poeme, Ed. Augusta, Timişoara, 2001; La-
crima iubirii – poeme, Ed. Artpress, Timişoara, 2003; 
Ultimul strigăt – poeme, Ed. Eubeea, Timişoara, 2006; 
Șoapte gândite – poeme, Ed. Atticea, Timişoara, 2006; 
Vasile Plăvan: Boabe de lacrimi, ediție îngrijită de Ma-

riana Gurza, Ed. Carpathia Press, 2007; Petru Cio-
banu, un iubitor de neam – memorialistica, Timişoara, 
2007; Destine umbrite – eseuri, Editura Atticea, 2008; 
Pe urmele lui Zenon /On Zeno’s footsteps – poeme, vo-
lum bilingv, Timişoara, Editura Timpolis, 2012, tra-

ducerea prof. univ. dr. George 
Anca; Vasile Plăvan, un Slavici 
al Bucovinei – restituiri, Editura 
Fundaţiei pentru Cultură şi În-
văţământ Ioan Slavici şi Euros-
tampa, Timişoara, 2013; Apro-
pieri pelerinaj prin idee, gând 
şi suflet, Ed. Muşatinia, 2017, 
Dumnezeu şi umbră/ God and 
shadow – volum bilingv de ver-
suri (română-engleză), Editura 
Singur, Colecţia Scrisul de azi, 
2016; Icoane vii, Ed. Muşatinia 
2020. Bucurându-se de succes 
și considerație, a fost frecvent 
invitată să publice în mai multe 
volume colective și antologii de 
versuri, de pretutindeni, chiar 
și din străinătate, din țări cum 
ar fi: Australia, Noua Zeelandă, 
Canada, Ucraina, Albania, Re-

publica Moldova ș.a. Pentru calitățile ei excepționale 
de a se implica în munca de echipă, a fost prezentă 
în mai multe colective de redacție ale unor prestigi-
oase reviste, cum ar fi: „Cuvânt și Iubire”, „Armonii 
Culturale”, periodicul „Demnitatea” și mai ales cel 
al revistei noastre, „Columna 2000”. A fost membru 
colaborator al Asociației Scriitorilor de Limbă Ro-
mână din Quebéc, al Ligii Scriitorilor Români ș.a. 
Pentru contribuțiile de excepție aduse a fost recom-
pensată cu o mulțime de diplome și medalii. 

Înțelegând foarte bine schimbările petrecute în 
societatea modernă, utilizatoare de a spațiului vir-
tual pentru o comunicare mai rapidă și eficientă, în 
anul 2017, inițiază pe rețeaua de socializare Face-
book grupul „Logos și Agape”, iar mai apoi lansând 
ca fondatoare Revista creștină de cultură, tradiții și ati-
tudine civică cu același nume (http://www.logossiaga-
pe.ro/). În doar 3 ani de la lansare, a reușit să atragă către 
conținutul revistei peste 1,2 milioane de vizitatori, din-
tre care peste 400 autori din țară și din diasporă (poeți, 
scriitori, istorici, filosofi), care au publicat mai bine de 
15.000 de materiale, cuprinzând eseuri, schițe, recenzii, 
cu conotații literare, istorice și religioase, dar cu un loc 
aparte rezervat celor peste 4.000 de poeme. Șocul pro-
dus de dispariția fulgerătoare a fondatoarei „Logos și 
Agape”, poeta Mariana Gurza a luat prin surprindere pe 

In memoriam MARIANA GURZA
(02.10.1955-26.03.2021)

Omagiu
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foarte mulți membrii ai comunității iubitorilor de poezie, 
de frumos și de Dumnezeu. Au fost postate emoționante 
mesaje de regret și compasiune, exprimate chiar în ese-
uri sau versuri, de diferite personalități din lumea lite-
rară. „Suflet fremător și suferitor, inundat de o devora-

toare iubire pentru neam si glie, doamna Gurza își lasă 
cu certitudine amprenta asupra literaturii contemporane 
și nu numai.” (A. D. Rachieru). „Mariana Gurza, un om 
deosebit, talentată, frumoasă, nobilă, deșteaptă, sinceră, 
înțelegătoare, vrednică, puternică, iubitoare, sensibilă, 
adevărată… Cât vom trăi vei fi cu noi, Mariana. Ai pier-
dut lupta cu viața, dar ai câștigat Eternitatea”. (Eleonora 
Schipor, Cupca, Bucovina). 

Platforma literară „Logos și Agape” merge mai de-
parte, păstrând frontispiciu icoana fondatoarei, iar nu-
mărul membrilor activi apropiindu-se de 900. Se simte 
parcă vegherea blândă dintre îngeri a celei care a reușit 
în viață să-și urmeze menirea de a face bine, de a ală-
tura oameni de valoare, de a lega prietenii, de a găsi în 
permanență calea de împăcare. 

Cu discreția-i caracteristică, cu delicatețea vorbelor, 
a reușit să fie apreciată ca un minunat om de echipă, 
de antrenare, dar mereu cu pași hotărâți către extinderea 
colaborărilor și cooperării în scopul nobil de a determi-

na noi și noi fapte de cultură. 
Dar ... „Strigătul meu disperat/A fost auzit de îngeri/

Care și-au lăsat aripile /Spre singurătatea mea/Ocrotin-
du-mă de răceala/Gheții rămase în urma /Florii de crin.

Vom păstra o veșnică și aleasă amintire Doamnei 
Mariana Gurza, cea care ne-a fost bună prietenă și 
colaboratoare, un OM atât de atașat de cultura și de 
ideea de unitate românească, dedicându-se peste 45 
de ani din viață scrisului, o bănățeancă ce nu și-a ui-
tat rădăcinile bucovinene, o adevărată patriotă, cu 
un suflet generos, bun și blând. 

Dumnezeu s-o aibă-n pază! Să odihnească în 
liniște un înger în Lumea veșnică a celor drepți! 

Prof. univ. dr. DUMITRU MNERIE
Președintele Consiliului Academic 

al Universității „Ioan Slavici” din Timișoara

Omagiu
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Trecerea în revistă, atât cât ne permit izvoarele ne-
contestabile, a relațiilor primare de rudenie ale gene-
ralului Flavius Aetius (și, într-un sens mai larg, ale cla-
nului aristocratic Gaudentius-Aetius de la Durostorum) 
este de natură să certifice faptul că elitele de la Dunărea 
de Jos dobândiseră, cel puțin în contextul reorganizării 
administrativ-teritoriale a Imperiului din epoca dinastiei 
constantiniene1, dacă nu chiar din generațiile anterioa-
re2, capacitatea de a se conecta direct la puterea imperia-
lă – adică la procesul decizional de vârf al așezământului 
suprastatal. Dar aceasta n-a constituit singura scenă de 
manifestare a capacității de influență a aristocrației ur-
bane de la Durostorum, ai cărei exponenți erau membrii 
familiei extinse a lui Aetius. Este cazul să amintim că 
această cetate de la primul cot dobrogean al Dunării, 
care a dovedit o continuitate de locuire practic neîntre-
ruptă din epoca preclasică a Daciei preromane și până în 
zilele noastre, devenise, în Antichitatea târzie, cel de-al 
doilea mare centru urban al provinciei dioclețiene. Moe-
sia Secunda, după reședința provincială Marcianopolis3, 
concentrând, pe lângă instituțiile de autoadministrare, 
un important episcopat4, o garnizoană militară de rang 
mediu5 și un oficiu imperial (a cărui existență este ates-
tată indirect6) pentru gestionarea relațiilor cu Gothia. 
Poziția privilegiată a Durostorumului față de principa-
lele drumuri comerciale din provinciile dunărene, față 
de coridorul comercial fluvial și, deloc în ultimul rând, 
față de formațiunile protostatale clientelare de pe malul 
stâng7 au contribuit la formarea unei clase economice 
locale, care a îmbinat avantajele economice cu cele ad-
ministrative, militare și ecleziastice într-o elită urbană 
care se va dovedi foarte activă, implicit și foarte vizibi-
lă, pe toată durata primului mileniu. 

Pentru a înțelege raporturile de vecinătate al elitei 
durostorense în termenii specifici contextului8, sunt ne-
cesare câteva precizări privind realitățile social-politi-
ce din regiunea situată între cotul Dunării și Curbura 
Carpaților9, desemnată de izvoarele Antichității târzii, 
cu suficientă consecvență, sub eticheta Gothia. Intens lo-
cuită10, această regiune era organizată politic, începând 
cu perioada de reflux a anarhiei militare (ultima treime a 
secolului III) și până la sosirea hunilor, într-o formațiune 
politică cu un puternic profil protostatal11: așa-numitul 
”regat (vizi)gotic”12. Generalul Gaudentius este riguros 
contemporan cu ultima generație nord-dunăreană a eli-
tei vizigote, iar interacțiunile aristocrației durostorense 
(și, în general, a elitelor provinciale din Moesia Secun-
da și Scitia Minor) cu clanurile dominante din Gothia 
ultimelor decenii pre-hunice sunt foarte intense. Să tre-
cem în revistă câteva dintre cele mai relevante momente 

ale acestor interacțiuni: în toamna anului 365, genera-
lul Procopius se proclamă împărat și primește un spri-
jin militar de 30.000 de luptători din Gothia13; în anul 
369, regele vizigot Athanaric redobândește pacea de la 
împăratul Valens, tratatul (dezavantajos pentru goți) sti-
pulând păstrarea a două puncte deschise comerțului14; 
realiniați la politica imperială a lui Valens, goții aplică în 
teritoriile controlate de ei orientarea religioasă susținută 
de acesta (arianismul), context în care, în anul 372, 
principii Rothesteos și Atharid, precum și demnitarul 
militar Wingurich, subordonat celor doi, îl execută pe 
Sava Gotul, adversar ideologic al curentului imperial15. 
Rapiditatea cu care goții refugiați în toamna anului 376 
în Imperiul Roman, după eșecul rezistenței în fața in-
vaziei hunilor, s-au putut organiza într-o armată care a 
înfrânt succesiv și categoric mai multe forțe imperiale 
de intervenție16, preluând astfel controlul de facto al pro-
vinciilor Scitia Minor și Moesia Secunda, este la rândul 
său expresia unei interacțiuni intense și de durată dintre 
elitele de pe ambele maluri ale Dunării. 

Această stare de fapt nu se modifică substanțial nici 
după ce elitele hunice le substituie pe cele vizigotice 
în gestionarea problemelor din formațiunea politică a 
Gothiei – care, nota bene, își va păstra încă multă vreme 
această etichetă în izvoarele epocii, semnalând percepția 
unor realități durabile în spatele bulversărilor din debu-
tul a ceea ce se va numi ulterior ”epoca marilor migrații”. 
Elitele, încă tribale, ale clanurilor hunice aflate sub 
conducerea principelui Uldin preiau de la goți nu doar 
stăpânirea domeniilor teritoriale controlate anterior de 
aceștia, ci și problematica și complexitatea interacțiunii 
cu autohtonii de la nordul Dunării, cu societățile provin-
ciale din Scitia Minor și Moesia Secunda și, distinct de 
acestea, cu centrul de autoritate imperială. În anul 381, 
o coaliție de huni și sciri, dar și de carpodaci, realizează 
primul atac notabil la sudul Dunării, fiind respinsă17. Ur-
mătoarea invazie sub siglă hunică, cea din iarna dintre 
anii 394 și 39518, probează o rapidă familiarizare a no-
ilor hegemoni de la gurile Dunării (implicit, prin inter-
mediul elitelor autohtone colaboraționiste) cu rapidele 
schimbări din provinciile imperiale dunărene – întrucât 
valorifică vidul de autoritate imperială generat în Scitia 
Minor și Moesia Secunda (dar nu numai) de capitularea 
imperială în fața goților. Cinci ani mai târziu, patriarhul 
Ioan Hrisostom trimite, de la Constantinopol, misionari 
pentru evanghelizarea barbarilor de la Dunăre19 – de 
semnalat fiind faptul că, în acest proces, un rol deose-
bit îl joacă episcopului Theotim I de Tomis, supranumit 
ulterior ”episcopul/prietenul hunilor”. Misiunea pare să 
fie strâns legată de episodul generalului Gainas20, care 

ARISTOCRAȚIA DACO-ROMANĂ
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ilustrează cât de compexe și fluide erau interacțiunile 
dintre elitele regiunilor de la Dunărea de Jos. Uldin 
va rămâne furnizor de mercenari pentru Imperiul Ro-
man până în anul 408, când va schimba din nou tabăra, 
atacând provinciile de lângă fluviu, pentru a se retrage 
rapid când o mare parte a contingentelor care-l sprijini-
seră (unele dintre acestea formate la sudul Dunării) îl 
părăsesc, probabil după ce obținuseră din partea casei 
imperiale satisfacerea propriilor revendicări21. Implica-
rea casei Gaudentius, a elitelor de la Durostorum - și, 
în general, din Moesia Secunda și Scitia Minor22 - în 
aceste intrigi și manevre politico-militare este o ipoteză 
mai sustenabilă decât pare la prima vedere, dacă luăm 
în calcul faptul că, în anul 425, Flavius Aetius are atâta 
influență pe lângă noul conducător hun Rua, încât obține 
de la acesta o armată cu care să-l susțină pe uzurpatorul 
Ioannes23. Suportul militar pe care-l etalează Aetius este 
un atu atât de important încât, deși insurecția pusă în 
mișcare în numele uzurpatorului Ioannes este înfrântă 
(de altfel, doar datorită faptului că contingentul primit 

de la Rua ajunge prea târziu pentru a se mai angaja în 
operațiuni militare24), el va fi instalat de împăratul Vaen-
tinian și de mama acestuia, Gallia Pacida, în funcția de 
cancelar imperial, devenind nu numai consilierul politic 
al tronului de la Ravenna, ci și garantul securității ca-
sei imperiale. Deloc surprinzător, Aetius își îndeplinește 
angajamentele asumate față de aliatul său de la gurile 
Dunării (gestul dovedind că parteneriatul dintre alianța 
Gaudentius-Carpilo și elita hunocratică nu era conjuc-
turală, ci reflecta mecanisme ecanisme social-politice 
suficient de solide pentru a-i asigura funcționarea pentru 
mai multe decenii), acordându-i lui Rua – care devenise 
între timp, în virtutea relațiilor privilegiate cu potentații 
Imperiului Roman, unicul conducător25 al confederaței 
constituite sub siglă hunică în nord-vestul Mării Negre 
– dreptul de administrare a unei diviziuni a provinciei 
Pannonia26. 

Dr. LAURENȚIU NISTORESCU

Note
1. Luăm în considerare acest orizont cronologic, bazându-ne 

pe faptul că strămutarea capitalei imperiale la Constantinopol, 
deci în proximitatea Dunării de Jos, precum și implicarea 
masivă a societății din acest areal în procesul de transformare 
a creștinismului într-o ideologie de stat, au constituit factori 
puternic favorizanți ai fenomenelor de mobilitate ascensională 
social-politică detectabile în teritoriile daco-geto-romane

2. Implicarea unor personalități exponențiale ale elitelor 
daco-romane în jocul politic la vârf din anii de sfârșit ai regimului 
de anarhie militară – așa cum este cazul generalului Aureolus – 
sugerează că acest proces s-acristalizat mai de timpuriu

3. Ammianus 1982, 27, 12. Orașul fortificat de la Dunăre a 
primit statutul de municipiu sub împăratul Marcus Aurelius. 

4. Cel mai vechi episcop cunoscut la Durostorum este 
Auxentius, discipolul lui Ulfila Gotul, care a fost înlăturat de 
autoritatea imperială din scaunul episcopal, sub acuzația de 
arianism, în anul 381 (Popescu 2010, pg. 628-630). Numărul 
foarte mare al martirilor și prestigiul unora dintre cei canonizați 
(Dasius anterior anului 303, Iulius Veteranul, Marcian și Nicandru 
în 304, Quintilian și Dadas în 307, Aemilianus în 362 ș.a.) 
constituie argumente pentru funcționarea, aici, a unei episcopii 
încă din secolul anterior oficializării creștinismului. 

5. Tabula Peutingeriana consemnează la Dorostorum sediul 
legiunii XI Claudia, iar Notitia Dignitatum menționează, tot aici, 
în plus, o Milites Quarti Constantini Dorostoro. Sub împăratul 
Diocletian (care a vizitat orașul în anii 294 și 304), Durostorum 
este refortificat la o scară extinsă (Atanasov 2014-a, pg. 493 și 
urm.)

6. Printre elementele care contribuie la atestarea indirectă a 
acestui oficiu se numără și cele care implică stagiile de ostatic la 
vizigoți, și apoi la huni, efectuate de Aetius, dar și refugierea la 
Durostorum a episcopului Ulfila Gotul. Un argument suplimentar 
în acest sens îl constituie și definirea Durostorumului drept polis 
episimos (oraș-sediu de instituții oficiale), de către Theodoret din 
Cyrus, chiar în epoca lui Aetius.

7. Poziția privilegiată a Durostorumului față de regatul 
clientelar al Gothiei fusese valorificată și de către împăratul 
Valens, care și-a stabilit aici cartierul general în timpul primei 

campanii anti-gotice, din anul 367. Relevată, sub acest aspect, este 
și edificarea unei mari basilici creștine în anul 382 (dată certificată 
prin prezența în fundație a unei monede emise de împăratul 
Valentinian I), deci imediat după cea de-a doua campanie anti-
gotică și, foarte probabil, în relație cauzală cu aceasta.

8. Este, poate, necesar să precizăm că avem în veere, ca 
specificitate de termeni, raporturile de vecinătate ale unei elite 
(din zona Durostorum) cu o altă elită, cea de pe malul stâng al 
Dunării.

9. Indicația geografică ”malul stâng al Dunării”, în raport 
cu Durostorum, are valoare orientativă, dar nu acoperă corect 
realitatea epocii: regiunea din imediata vecinătate a fluviului, 
de pe malul nordic, se afla sub administrarea nemijlocită a 
autorităților imperiale, care dețineau în stânga fluviului însemnate 
capete de pod, controlul nominal roman întinzându-se, cel mai 
probabil, până la limesul de epocă târzie Brazda lui Novac (de 
nord).

10. Stepa Bărăganului nu face parte din acest areal, ea 
situându-se la sud de Brazda lui Novac, deci sub controlul 
nominal roman.

11. Utilizăm acest termen în sensul său cel mai strict: Gothia 
secolelor III-VI are o conducere politică centralizată, un teritoriu 
delimitat (inclusiv pe teren, la sud prin Brazda lui Novac și gurile 
Dunării, iar la nord, prin limesul Tighinei), o admininistrație 
teritorială (unele nume de demnitari cu atribuții în teritoriu 
parvenindu-ne prin acte hagiografice precum Pătimirile Sfântului 
Sava Gotul), o organizare ecleziastică de rang episcopal (Gothia 
fiind, de altfel, reprezentată la primele sinoade ecumenice), dar 
mai ales o recunoaștere ca interlocutor (uneori client, alteori 
inamic) din partea autorităților imperiale de la Constantinopol, 
prin tratate de drept interstatal.

12. Elita politico-militară a acestui ”regat” (termenul comportă 
discuții, fie și numai pentru că șefii politici ai formațiunii, cei 
mai notorii dintre ei, Athanaric și Fritigern, fiind desemnați 
drept judex sau princeps) este preponderent (vizi)gotică, însă 
implicarea elitelor autohtone, geto-romane, transpare la o analiză 
atentă a izvoarelor - și ne vom limita să invocăm aici cazul regelui 
Geberich, care-și reclamă un bunic de origine romană, Ovidius, 
precum și un străbunic de origine getică, Nidada (Iordanes 1986, 
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pg. 41-42/Iordanes 22). Elita religioasă a regatului este general-
romană, cu o accentuată componentă cappadociană, cazuri 
relevante fiind episcopii Teophilus și Ulfilas, dar și martirul 
(posibil episcop) Sava Gotul. Baza demografică a regatului 
este însă geto-romană, această populație rămânând pe loc după 
refugierea adstratului gotic la sudukl Dunării sau în Caucaland și 
devenind subiect al exercitării autorității hunice.

13. Rădulescu 2010, pg. 506, Curran 2008, pg. 91 și urm. 
Ajutorul militar dat de goți (în calitatea lor de foederați ai 
Imperiului) uzurpatorului Procopius va motiva represaliile 
împăratului legitim Valens din anii următori.

14. Curran 2008, pg. 94-95
15. Heather 2008, pg. 494, Popescu 2010-b, pg. 596-597. 

Interesul special pe care îl manifestă guvernatorul Iunius Soranus 
de la Tomis față de biserica Gothiei și, în particular, față de 
martiriul lui Sava, se clarifică prin faptul că provincia Scitia 
Minor este un bastion al creștinismului anti-arian (catolico-
ortodox), fapt dovedit de înfruntarea împăratului Valens de către 
episcopul Bretanion, din anul 369. 

16. La sfârșitul anului 376, forțele principilor goți Fritigern 
și Alaviv înfrâng la Marcianopolis corpul imperial condus de 
Lupicinus. Confruntările armate se prelungesc până în vara anului 
378, când refugiații goți îl înfrâng la Adrianopol chiar pe împăratul 
Valens, care cade în luptă (Curran 2008, pg. 98-100, Stanciu 
2010, pg. 821). Rezolvarea problemelor logistice presupuse de 
operațiunile militare, hrănirea refugiaților și, totodată, menținerea 
vieții economico-sociale din zonele de la nord de Haemus (fapt 
dovedit de instituirea, prin decret imperial, chiar în acești ani, a 
unor noi impozite specifice Moesiei Secunda și Scitiei Minor - 
Barnea 2010-b, pg. 540) implică familiarizarea îndeaproape cu 
realitățile vecinătății imediate, precum și cooperarea (voluntară 
sau forțată) a autorităților și instituțiilor provinciale – fenomen 
pe care le reflectă, de altfel, și alianța matrimonială stabilită de 
generalul roman Carpilio cu principele Fritigern.

17. Stanciu 2010, pg. 824. Deși istoriografia modernă se 
încăpățânează să simplifice realitățile perioadei hunocratice (anii 
376-454), consderându-i drept huni pe toți participanții la marea 
coaliție anti-romană a Barbaricum-ului european, izvoarele 
prezintă frecvent și cu abundență de detalii caracterul compozit 
sub aspect etnic al forței create sub sigla clanului Rua-Attila. 
Prezența dacilor (deopotrivă ”liberi” și romanizați), a carpilor 
și, mai ales, a geților în această coaliție este semnificativă și 
constantă, manifestându-se și în secolul următor dispariției lui 
Attila - după cum o demonstrează, printre altele, consemnarea 
hunilor în armata insurgentă a lui Vitalian.

18. Stanev 2014, pg. 69
19. Popescu 2010, pg. 598
20. Stanciu 2010, pg. 824, Blockley 2008, pg. 116-117. 

Conducător al unei forțe de foederați goți integrați armatei 
imperiale, Gainas intrase în Constantinopol și-i impusese 
împăratului Arcadius să-l desemneze cancelar. După lichidarea 
colaboratorilor săi, Gainas caută sprijin la Uldin, pe teritoriul 
Gothiei, dar liderul hun îl va ucide, dând astfel satisfacție cererilor 
imperiale. 

21. Stanciu 2010, pg. 825, Blockley 2008, pg. 128
22. În pofida aparenței de instabilitate, aceste provincii au 

parte de o efervescentă viață culturală și religioasă (este epoca de 
formare a cărturarului străromân Ioan Casian, dar și a implicării 
episcopului Theotim de Tomis în arbitrarea cazului Origenes), 
iar aristocrația regională pare să profite din plin, consolidându-și 
influența și poziția economică, de faptul că fiscul imperial nu mai 
poate acționa.

23 Stanciu 2010, pg. 825, Lee 2008, pg. 40, Atanasov 2015, 
pg. 15. Uzurparea lui Ioannes este instrumentată cu implicarea 
frontală a lui Gaudentius, tatăl lui Aetius, pe fondul războiului pe 
care împăratul Theodosius al II-lea îl dusese cu Imperiul Sasanid. 
Sincronizarea grupării uzurpatoare cu manevrele hunilor (care 
atacaseră Imperiul Roman în 422, obținând un important tribut în 
aur) sugerează că colaborarea dintre cele două grupări debutase 
cu mai mulți ani în urmă și avea motivații care-i asigurau 
funcționarea pe durate lungi.

24. Împăratul Theodosius de la Constantinopol trimisese o 
armată de intervenție, care apucase să ocupe Roma și Ravenna, 
valorificându-și avanjatul prin instalarea ca împărat de Occident 
a minorului Valentini al III-lea, sub tutela mamei sale Gallia 
Placida. (Atanasov 2015, pg. 15)

25. Procesul este favorizat de dispariția fraților lui Rua, 
principii Oktar și Mundiuk – acesta din urmă fiind nimeni altul 
decât tatăl lui Atilla.

26. Stanciu 2010, pg. 825. Prin această manevră politică, 
cancelarul Flavius Aetius reușește atingerea simultană a mai 
multor obiective strategice aparent contradictorii: își aduce 
forța aliată mai aproape de capitala Ravenna, păstrându-l totuși 
la o distanță confortabilă, dă satisfacție curții imperiale de la 
Constantinopol, prin relativa îndepărtare a pericolului reprezentat 
de cnfederația lui Rua și – aceasta este, desigur, o prezumție, care 
are nevoie de o argumentație suplimentară – reduce presiunea 
resimțită din partea hegemonului hun de elitele provinciale din 
Moesia Secunda și Scitia Minor (cu care casa Gaudentius-Aetius 
continuă să fie interconectată), dar și de elitele autohtone (geto-
romane) din Gothia nord-dunăreană. Subliniem totodată faptul că 
strămutarea centrului de putere hunocratică pe Dunărea Mijlocie 
menține un grad ridicat de interdependență între hegemonul hunic 
și populațiile daco-romane (geto-daco-romane).
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Astăzi este neîndoielnic faptul că în toate provinci-
ile dunărene ale Imperiului Roman, inclusiv în Dacia, 
creștinismul a avut o anumită răspândire, cu începere 
din secolele II-III d.Hr. Urmele di-
recte, izvoarele privitoare la acest 
creștinism sunt însă foarte puține, 
deoarece atâta vreme cât credința 
era ilegală, prohibită, cei care ar fi 
lăsat asemenea urme s-ar fi expus 
gravelor persecuții. După Edictul 
de la Mediolanum (Milano), din 
anul 313, al împăratului Constan-
tin cel Mare, o dată cu oficializarea 
creștinismului în imperiu, situația 
se schimbă. În Dacia nord- dună-
reană, libertatea credinței creștine 
s-a afirmat chiar mai de timpuriu, 
imediat după retragerea aureliană 
(cca 275)1.

Începând cu secolul al IV-lea, 
credința implantată în limba latină în Dacia printre da-
co-romani este întărită și răspândită cu ajutorul misio-
narilor veniți din imperiu. Rolul fundamental în acest 
sens l-a avut domnia lui Constantin cel Mare, acela care 
a acceptat oficial și a încurajat deschis creștinismul. El a 
recucerit, cum se știe, o serie de teorii nord- dunărene, a 
impulsionat evanghelizarea și creștinarea daco-romani-
lor, pe fondul structurilor politico-sociale romane, per-
petuate în Dacia Traiană și în zonele vecine. S-a remar-
cat, pe bună dreptate, că predicarea mesajului Domnului 
în limba latină a avut un rol important în desăvârșirea 
romanizării, în impunerea definitivă a latinei, care capă-
tă astăzi un prestigiu sporit peste tot în imperiu sau unde 
a fost imperiul2. De aceea, în ciuda dispariției bruște din 
Dacia, prin retragerea aureliană, a cel puțin doi factori de 
romanizare, anume armata și administrația, creștinismul, 
prin compensație, a dat un nou impuls continuării aces-
tui proces după 275-313. Izvoarele care stau mărturie 
pentru amploarea creștinismului latin la nord de Dunăre 
sunt tot mai numeroase în prima jumătate a secolului al 
IV-lea. Aceste surse – simboluri creștine (pești, mono-
grame ale numelui lui Hristos, cruci, porumbei), însoțite 
de texte în limba latină – nu lasă nici o îndoială asupra 
purtătorilor noii credințe: ei nu pot fi decât daco-romani, 
deoarece numai ei vorbeau și scriau latinește și numai ei 
puteau la acea dată, la nord de fluviu, să fie creștini, în 
condițiile în care barbarii se vor creștina ceva mai târziu. 
Primii barbari evanghelizați la nord de Dunăre (dar nu 
în fosta Dacie Romană) au fost un grup de goți, pentru 

care a fost trimis ca episcop misionar Ulfila (Wulfila), 
între 341 și 348, dar această piedică și în limba latină 
(nu doar în gotică), semn că între ascultătorii săi se aflau 

și daco-romani3. 
Creștinismul a fost transmis 

românilor prin strămoșii lor traco-
daco-romani, care primiseră cuvin-
tele lui Dumnezeu în limba latină. 
Noțiunile fundamentale ale credinței 
sunt denumite în limba română prin 
termeni moșteniți din limba latină: 
Dumnezeu din Domine Deus, bise-
rică din basilica, cruce din crucem, 
creștin din christianus, a cumineca 
din comunicare, a boteza din bapti-
zare, rugăciune din rogationem etc. 
Principalele sărbători creștine au tot 
nume latinești: Rusalii, Florii, Cră-
ciun, Paști, Sângeorgiu, Sânziene, 
Sântămărie etc. Însuși cuvântul ge-

netic „sărbătoare” este și el de origine latină.
Din acest punct de vedere, ca și din cele ale origi-

nii și limbii, românii se deosebesc de toate popoarele 
vecine direct cu ei, în sensul că ei sunt cei mai vechi 
creștini din această zonă și singurii care nu s-au creștinat 
la o dată, prin voința unui conducător, cum au făcut-o 
bulgarii, sârbii, croații, cehii, slovacii, polonezii, rușii, 
ungurii. Dintre toate popoarele cu tradiție statală din ve-
cinătate, numai grecii – și ei autohtoni în această parte 
de Europă – s-au creștinat timpuriu (au început cu ceva 
înaintea daco-romanilor) și treptat, ca și românii, fără 
impunerea credinței de sus. Doar că, în chip firesc, ei au 
primit creștinismul în limba greacă.

Până aici nimic nu pare neobișnuit, numai că ulterior 
evoluția a fost de așa natură încât românii vor fi sin-
gurul popor romanic din Europa devenit ortodox, adică 
dependent de Constantinopol și având drept limbă a cul-
tului limba slavonă. Ortodoxia și slavonismul au însoțit 
întreaga evoluție medievală a românilor și cu toate că, 
începând cu secolele XV-XVI, s-au scris și s-au tipărit 
tot mai multe lucrări și acte în limba română, alfabetul 
chirilic s-a menținut până în secolul al XIX-lea4.

Desigur nu este ușor de explicat și de urmărit o ase-
menea evoluție. Sunt însă câteva fapte incontestabile. 
Stabilirea capitalei imperiului la Constantinopol (330) 
și apoi împărțirea statului în Imperiul Roman de Apus 
și cel de Răsărit (395) au făcut ca provinciile dunăre-
ne și populația creștină a fostelor provincii romane să 
mențină legături tot mai anevoioase cu Roma. Pentru 

CREȘTINI ȘI PĂGÂNI LA DUNĂREA DE JOS 
ÎN SECOLELE III-X. CAZUL ROMÂNILOR

Pagini de istorie



18

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

COLUMNA 2000

daco-romani, proto-români și români situația a devenit 
fără ieșire după stabilirea masivă a slavilor în Peninsu-
la Balcanică. Slavii și statele lor au îngreunat și chiar 
au oprit pentru un timp legăturile, firave, cât mai erau, 
ale romanicilor dunăreni cu Roma, astfel încât singurul 
centru religios cu vocație ecumenică rămas accesibil a 
fost Bizanțul. Mai mult, după o perioadă de existență 
a unei așa- numite „biserici populare”, fără o organiza-
re ierarhică riguroasă și canonică, atunci când s-a ivit 
posibilitatea și nevoia organizării temeinice a bisericii 
la români, nici măcar legăturile cu patriarhia constanti-
nopolitană nu mai erau simple și nemijlocite. Între timp, 
slavii, care profitaseră de decăderea Imperiului Bizantin 
și preluaseră ei înșiși, în forme alterate, ideea imperială 
bizantină, deveniseră intermediari între centru bisericii 
Răsăritului și români. De aceea, prin slavii sud-dunăreni 
– cu veleități de dominație politică și la nord de fluviu 
– au ajuns români să-și mențină legăturile cu Bizanțul, 
să-și desăvârșească organizarea bisericească și să în-
locuiască limba latină ca limbă a cultului cu slavona. 
Această înlocuire trebuie să se fi petrecut prin secolele 
IX- X, deși există indicii că în unele regiuni limba latină 
s-a menținut în biserica românească mai mult timp5.

Aceasta nu înseamnă că românii au rămas atașați 
ierarhiei răsăritene în mod definitiv. Lupta între Roma 
și Bizanț pentru întâietate în spațiul românesc, pentru 
subordonarea bisericilor românilor a continuat până în 
secolul al XIV-lea, cu sorți schimbători de izbândă. O 
serie întreagă de suverani români din Țara Românească 
și Moldova au devenit vremelnic catolici. Totuși, apro-
pierea geografică de Bizanț și influența slavo-bizantină 
dinspre sud au făcut ca imperiul să constituie mereu un 

model și un protector pentru români, chiar și atunci când 
acesta nu mai reprezintă decât o idee. Prin urmare, nu 
ortodoxia și slavonismul au determinat ruperea contac-
telor românilor cu Occidentul, ci realitățile geopolitice 
și istorice ale zonei central-sud- est-europene de după 
secolul al IV-lea. Se poate spune chiar că din cauza aces-
tor evoluții, care au condus la izolarea românilor față de 
Apus, au ajuns românii să adopte ortodoxia și slavonis-
mul. Nu este mai puțin adevărat că, ulterior, după adop-
tare, ortodoxia și slavonismul- fenomene circumscrise 
unui spațiu relativ izolat și profund atașate tradiției- au 
favorizat menținerea românilor departe de cultura Apu-
sului și de realizările strălucite adiacente ei.

Acad. prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP
Președintele Academiei Române
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Deoarece, anul acesta (mai precis în 22 iulie), po-
porul nostru, și nu numai, a sărbătorit împlinirea a 565 
de ani de la strălucita biruință antioto-
mană de la Belgrad, obținută de oștile 
creștine conduse de Iancu de Hune-
doara1, am hotărât să-i dedic prezen-
tul studiu celebrului și remarcabilului 
luptător român întru apărarea Crucii. 
(De altfel tot atâția ani s-au împlinit 
[pe 11 august] și de la trecerea marelui 
erou al neamului românesc și al între-
gii Creștinătăți la cele veșnice).

După cucerirea Constantinopolu-
lui, petrecută la 29 mai 14532, Europa 
se afla, iarăşi, în pericolul de a fi ataca-
tă în forţă de către Imperiul Otoman. 
În ceea ce priveşte soarta Bizanţului3, 
acesta fusese lăsat, de către statele 
creştine apusene, să facă faţă aproape 
de unul singur duşmanilor Crucii, într-
o confruntare mai mult decât inegală, 
ce a durat aproape două luni (asediul 
începând în 6 aprilie 1453)4, între cei 
aproximativ 8.000 de oşteni (în mare parte mercenari) 
şi 26 de nave de război, care alcătuiau armata de uscat 
şi flota de război bizantină, şi uriaşele forţe militare, te-
restre şi navale, otomane, estimate la cca. 150.000 de 
războinici şi peste 300 de galere5.

„Este drept că Iancu de Hunedoara trimisese, încă 
din toamna anului 1452, o solie la Curtea imperială bi-
zantină, prin care oferea un substanțial ajutor militar 
(constând în trupe şi tehnică de luptă), solicitând, în 
schimb, săi se pună la dispoziţie portul Selimbria sau 
portul Mesembria”6. Inițial tratat cu un refuz catego-
ric, „Iancu primeşte, totuşi, la începutul anului 1453, 
Mesembria, încheindu-se, cu această ocazie, o alianţă 
între Ungaria şi Imperiul Bizantin”7. Din păcate „era, 
însă, prea târziu, Huniade8 prins, de altfel, şi în hăţişul 
proble-melor de politică internă, nu a dispus de timpul 
necesar organizării corpului expedițional făgăduit drept 
ajutor bizantinilor”9. Singurul său gest a fost acela de 
a solicita, imperativ, prin intermediul unei solii, trimisă 
în aprilie 1453, sultanului Mahomed al II-lea, să renun-

ţe la intenţia sa de a ataca Constantinopolul. Cu riscul 
de a determina Ungaria să declare nul armistiţiul din 

noiembrie 1451 (întărit în 1452), în-
cheiat între aceasta şi Imperiul Oto-
man (ceea ce, însă, nici măcar nu s-a 
întâmplat)10, padişahul nu s-a confor-
mat, punându-şi în aplicare planul şi 
cucerind cetatea de scaun a basileilor, 
pe care a transformat-o în propria sa 
capitală1.

„Sultanul Mahomed al II-lea, ce-
şi rezolvase, la acea vreme, în mare 
măsură, şi problemele asiatice, putea 
acum să-şi concentreze întreaga aten-
ţie precum şi uriaşele resurse militare, 
umane şi materiale, de care dispunea, 
în direcţia extinderii posesiunilor sale 
europene”1. 

Profitând de faptul că Iancu de 
Hunedoara se afla într-o situaţie deli-
cată, confruntându-se în permanență, 
pe plan intern, cu intrigile marilor fe-
udali maghiari, care îi erau adversari 

politici, „măritul şi strălucitul” descendent al Casei lui 
Osman1 încalcă, în vara anului 1454, armistiţiul încheiat 
pe trei ani, în 20 noiembrie 1451 (deci înainte de expira-
rea acestuia), cu Ungaria, şi porneşte spre Sofia, în frun-
tea unei numeroase oştiri, pregătită încă din primăvară, 
la Adrianopol14. De aici, el se îndreaptă spre Serbia, in-
vadând sudul acesteia şi ocupând însemnata localitate 
minieră Novobrdo15. 

În continuare, urdia turcească înaintează spre nord 
şi, ajungând la Semendria, începe să o asedieze16. Între 
timp, însă, Huniade, în fruntea oastei sale, ajunge, îna-
inte de 15 august 1454, pe malul Dunării17. Înştiinţat din 
timp de spionii săi, sultanul Mahomed al II-lea, care nu 
avea destule trupe pentru a face faţă unei confruntări de-
cisive cu forțele militare ale Regatului Ungar, se retrage 
cu grosul trupelor sale, dispunând ca un corp de arma-
tă, suficient de numeros (potrivit unor izvoare istorice, 
efectivele acestuia ajungeau la 30.000 de akângii18), 
condus de Firuzbeyoğlu Mehmed Bey19, să formeze ari-
ergarda care să-i apere spatele20. 

ANIVERSARE-COMEMORARE 565

STRĂLUCITA VICTORIE OBȚINUTĂ   
DE IANCU DE HUNEDOARA LA BELGRAD, 

MOMENT CRUCIAL ÎN LUPTA DUSĂ DE „ULTIMUL 
MARE CRUCIAT EUROPEAN” ÎMPOTRIVA 

EXPANSIONISMULUI TURCILOR OTOMANI

Bustul lui Iancu de Hunedoara 
de la Timișoara
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Traversând fluviul, oștirea lui Huniade interceptea-
ză, însă, în apropiere de Kruševac, puternica grupare in-
amică distrugând-o, în totalitate, „aproape fără luptă”21 
(cu această ocazie fiind capturată însăși vestita căpete-
nie otomană)22. Sosind, în sfârşit, şi oştirea despotului 
sârb Gheorghe Brancović, împreună cu trupele promise 
de Ulrich de Cilli23, Iancu preia ofensiva, înaintând până 
la Pirot24. Fiind anunţat de iscoadele sale că o armată 
turcească, având efective net superioare celei creştine, 
se apropia în grabă, Huniade îşi repliază forţele spre 
Vidin25, supunând teritoriul din jurul acestuia unor site-
matice distrugeri, după care se reîntoarce la Belgrad26, 
unde va staţiona cu armata sa până la venirea iernii, căci 
se aştepta ca turcii să-şi reia ofensiva27. Între timp, des-
potul sârb trădează din nou, promiţând padişahului, în 
schimbul păcii, să sporească haraciul (tributul) plătit de 
el Porţii Otomane28.

Deşi a dat noi speranţe, întru dobândirea libertăţii, 
popoarelor balcanice, campania iniţiată de Iancu, în anul 
1454, a rămas fără urmări serioase, cu toate că împăra-
tul romano-german, Frederic al III-lea de Habsburg29, 
promisese în Dieta imperială de la Frankfurt (mare oraș 
situat în centrul Germaniei de astăzi), din septembrie 
1454, să gireze declanşarea, în anul următor, a unei ade-
vărate cruciade antiotomane, angajându-se să contribu-
ie, cu această ocazie, la efortul militar comun al statelor 
creştine cu 10.000 de oşteni călări şi 20.000 pedeştri30. 
„Se vor ţine şi alte diete, în care împăratul german se va 
tot angaja să sprijine reluarea cât mai grabnică a ofensi-
vei împotriva turcilor fără a se ajunge, însă, la punerea 
în practică a celor făgăduite”31. Astfel că, în februarie 
1455, la Neustadt, în Austria, în faţa ambasadorilor Po-
loniei, Aragonului, Burgundiei, Ungariei şi a marilor 
feudali şi demnitari ai Germaniei, Iancu de Hunedoa-
ra, ce conducea solia Regatului Maghiar, îi va reproşa 
cu asprime împăratului faptul că nu-şi onorase până la 
acea dată, promisiunile32. Acesta, însă, se eschivează în 
continuare şi anunţă categoric, în aprilie 1455 (folosind 
drept pretext decesul papei Nicolae al V-lea33, survenit 
la 24 martie 1455)34, că a decis ca preparativele în vede-
rea pornirii războiului contra Imperiului Otoman să fie 
sistate şi reluate în anul 145635. În realitate, el nu deţinea 
o putere suficient de mare în cadrul propriei „împărăţii” 
(autoritatea fiindu-i ştirbită de permanentele dispute pe 
care le avea cu principii Imperiului) pentru a fi sigur că 
la chemarea sa se vor putea strânge din Germania efec-
tivele mari de soldaţi promise36.

Nici Calixt al III-lea (1455-1458)37, proaspăt ales 
papă, deşi propovăduia sus şi tare necesitatea de a se 
organiza o cruciadă în vederea „eliberării Constantin-
opolului”, nu va întreprinde, concret, nici el, mai mult 
decât împăratul german38.

Silit să facă faţă unei adevărate Ligi a vârfurilor aris-
tocraţiei ungare39, ce urmăreau să-i limiteze influenţa şi 
autoritatea, deţinute pe bună dreptate, la Curtea regală 
maghiară, Iancu nu va putea acţiona împotriva turcilor, 

care, în primăvara şi vara anului 1455, vor organiza, din 
nou, o expediţie în Serbia40.

Dezamăgit de meschinăria adversarilor săi politici, 
„Hunedoreanul” va demisiona, în iulie-august 1455, din 
funcţia de căpitan general (comandant suprem) al tutu-
ror forțelor armate ale Ungariei, cedând, totodată, unele 
dintre cetăţile mai importante, inclusiv Buda, pe care le 
avea sub directa sa ascultare41. Îşi va păstra doar titlul de 
comite de Bistriţa şi comanda sistemului defensiv din 
ţinuturile sudice ale Regatului Maghiar42.

Pentru a evita izbucnirea unor confllicte cu marii 
baroni ai Ungariei, ce ar fi degenerat într-un adevărat 
război intern, Iancu de Hunedoara va accepta ca fiul 
său mai mare, Ladislau, să cedeze în întregime, ducelui 
Ulrich de Cilli, Banatul Dalmației și Croației43, iar me-
zinul său, Matia, „să stea la Curtea regală, ca semn al 
bunei sale credinţe”44. Tot în acelaşi context, este pusă 
la cale şi încuscrirea familiilor seniorilor de Hunedoara, 
Garai şi Cilli, prin căsătorirea fiilor lui Iancu – Ladis-
lau şi Matia – cu fiicele celor doi adversari ai acestuia45. 
„Toate aceste gesturi demostrează din plin netemeinicia 
afirmaţiilor făcute de către rivalii săi politici, că marele 
conducător de oşti român urmărea să se încoroneze, el 
însuşi, ca rege al Ungariei”46.

Cu toate că-i fusese diminuată mult puterea de deci-
zie în politica statului maghiar, fiind deposedat de înalte-
le dregătorii pe care le dobândise doar datorită meritelor 
sale incontes-tabile, Iancu de Hunedoara a continuat să 
rămână omul datoriei, astfel că, în luna august a anului 
1455, îl întâlnim în Transilvania, ocupându-se, îndeo-
sebi de perpetuarea normalităţii în raporturile cu Ţara 
Românească şi de întărirea fortificaţiilor de la frontiera 
voievodatului intracarpatic47.

Măsurile luate de el îi determină pe otomani să-şi 
retragă trupele din unele zone sud-vestice ale Serbiei, 
astfel că, pe bună dreptate, locuitorii Republicii itali-
ene Ragusa (situată pe coastele Dalmaţiei) afirmau că 
„se vede de ce folos ne-a fost (Iancu de Hunedoara – 
n.n.T.C.): când a plecat cu arma spre apărarea Ţării 
Româneşti a înlăturat şi primejdia ce ne ameninţa pe 
noi”48, prin aceste cuvinte evidenţiindu-se faptul că Hu-
niade continua să fie de un real folos Creştinătăţii şi că, 
deşi prin perfidie duşmanii săi reuşiseră să-I fure unele 
dintre dregăto-riile obţinute prin forțe proprii, nu aveau 
cum să-I răpească încrederea şi faima de care se bucura 
în rândul celor cinstiţi şi drepţi (în marea lor majoritate 
reprezentanţi ai păturilor inferioare ale societăţii medie-
vale europene din acea epocă).

„Informat că sultanul Mahomed al II-lea se pregătea 
intens, încă din septembrie 1455, să pornească «războ-
iul sfânt» contra «ghiaurilor», cu intenţia declarată de 
a lua cu asalt şi cuceri Belgradul, Iancu de Hunedoara 
cheamă, în vara anului 1456, popoarele creştine la luptă 
împotriva armatelor Semilunei turceşti”49, căci, socotită 
«cheia independenţei regatului Ungariei»50, cetatea du-
năreană reprezenta prima stavilă serioasă în calea înain-
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tării turcilor spre inima Europei51.
Susţinut şi de către fanaticul monah franciscan Gio-

vanni da Capestrano (inchizitorul ţinuturilor ungare)52, 
care începuse să predice o nouă cruciadă antiotomană 
încă din 14 februarie 145653, Huniade reuşeşte să strân-
gă, în iunie 1456, cca. 27.000-28.000 de luptători vo-
luntari54. Proveniţi îndeosebi din Transilvania, Ungaria, 
Boemia, Polonia şi Germania aceştia erau în cea mai 
mare parte oameni din popor, lucru ce a impregnat cru-
ciadei un pro-fund caracter de masa55. Referitor la acest 
aspect relevantă este afirmaţia unui participant direct la 
evenimente, şi anume Niccolo de Fara (călugăr din Or-
dinul monahal al franciscanilor), care nota în însemnă-
rile sale că printre oştenii cruciați se găseau o mulţime 
de „agricolae, fossores et aratores fere inermes” (adică 
„agricultori, săpători şi plugari aproape neînarmaţi”)56. 
În majoritate dotaţi cu un armament rudimentar (cârlige 
de tras duşmanul de pe cal, bâte, pari ascuţiţi, topoare, 
coase, furci, seceri, îmblăcie57, fiare de plug etc.) şi lip-
siţi de experienţă în ale războiului, modeştii apărători ai 
Crucii îşi vor face totuşi pe deplin datoria, fiind conşti-
enţi de importanţa misiunii ce-o aveau de îndeplinit, dar 
şi încrezători în iscusinţa şi bravura marelui lor condu-
cător58.

„Pentru a îngreuna deplasarea pe apă a forţelor ina-
mice, înţeleptul descendent al cne-zimii româneşti haţe-
gane adună vreo 200 de ambarcaţiuni de diverse mărimi, 
înjghebând astfel o flotă fluvială capabilă să facă faţă 
forţelor militare navale dunărene ale sultanului”59. Con-
stituită din detaşamentele voluntarilor, armia transilvană 
(alcătuită în special din cnezi români, mici nobili şi mer-
cenari), garnizoana belgrădeană şi trupele îmbarcate pe 
navele fluviale, oştirea creştină ajungea la aproximativ 
48.000 de soldaţi60. „În fruntea ei se afla, bineînţeles, 
viteazul fiu al «oşteanului regal» Voicu, care, posedând 
excepţionale calităţi de comandant militar, va întocmi 
un ingenios plan de campanie menit a stopa impetuoasa 
ofensivă otomană”61.

Înainte de a da piept cu păgânii, Iancu de Hunedoara 
îi încredinţează lui Vlad Ţepeş (viitorul domn al Ţării 
Româneşti)62 apărarea hotarului sudic al Ardealului, 
care, în lipsa con-tingentelor locale (plecate în sprijinul 
Belgradului) putea fi invadat de otomani63. 

De altfel, după ce Vladislav al II-lea, domnitorul 
Ţării Româneşti de atunci, îi va deveni ostil vajnicului 
cruciat transilvan (întreprinzând, înainte de 6 aprilie 
1456, chiar o expediţie în sudul Transilvaniei, îndreptată 
împotriva domeniilor Huniazilor din această zonă, oca-
zie cu care sunt atacate şi câteva localităţi ale saşilor64), 
Vlad Țepeș va intra sub protecţia acestuia, devenind 
favoritul său oficial pentru preluarea domniei statului 
medieval românesc sud-carpatin65. Intervenţia armată, 
având drept scop înlăturarea lui Vladislav al II-lea66 de 
la cârma „Ungrovlahiei”67 şi instalarea pe tronul aceste-
ia a aprigului „Dracula” s-a derulat după 15 aprilie (dată 
la care este emis ultimul hrisov, ce ne-a parvenit peste 

veacuri de la fiul lui Dan al II-lea cel Viteaz)68 şi înain-
te de 3 iulie 1456, zi în care a fost redactată scrisoarea 
trimisă de Huniade fruntaşilor scaunelor săseşti69, prin 
care îi informa pe aceştia că îi dăduse lui „Vlad voievo-
dul”70 (care „pe când era în afara ţării sale”71 îi făgăduise 
atât lui cât şi fiului său, Ladislau, şi regelui Ungariei lo-
ialitate şi sprijin în lupta contra turcilor)72 misiunea de a 
le asigura protecţia73 (el fiind nevoit, cum am văzut, să 
pornescă spre Belgrad pentru a-l împiedica pe Maho-
med al II-lea să ocupe puternica cetate de aici).

Ostilităţile au debutat la 4 iulie 1456, atunci când în-
soţit de o numeroasă armată (estimată la peste 100.000 
de războinici)74 şi de 210 corăbii, de tonaj diferit (60 de 
galere şi 150 de vase de război mai mici)75, sultanul Ma-
homed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, soseşte 
sub puternicele ziduri ale cetăţii Belgrad, încercuindu-le 
temeinic şi luându-le cu asalt76.

Condusă cu pricepere de Mihail Szilágyi77, garnizoa-
na Belgradului (numărând doar cca. 7.000 de oșteni)78 
rezistă însă cu eroism (fiind susținută de locuitorii 
orașului și cei din împrejurimile acestuia)79 atacurilor 
conjugate ale infanteriei (în rândurile căreia se remarcau 
îndeosebi ienicerii80), artileriei (care număra nu mai pu-
ţin de 300 de „guri de foc”81, dintre care 12 de calibru82 
foarte mare, toate deservite cu pricepere de membri ai 
corpului topciilor din oastea de elită a Sublimei Porţi)83 
şi flotei duşmane (pe ale cărei nave fuseseră îmbarcaţi o 
mulţime de azapi84), executate aproape neîncetat vreme 
de 10 zile (între 4-13 iulie)85. 

„Ripostând cu vigoare, garnizoana belgrădeană pri-
cinuieşte inamicului însemnate pier-deri în oameni şi 
tehnică de luptă, silindu-l să dea înapoi şi să adopte, tot-
odată, o tactică mai prudentă, care însă va duce până la 
urmă la preluarea inițiativei de către Huniade”86. Fiind 
în permanent hărțuiți „de cetele vrednicului apărător al 
Creştinătăţii şi nevoiţi să suporte repetatele şi devas-
tatoarele incursiuni întreprinse de cei din cetate, turcii 
ajung treptat într-o situaţie deosebit de dificilă, ei fiind 
tot mai evident ameninţaţi de spectrul unui inevitabil 
dezastru”87.

În ziua de 14 iulie 1456, pe apele bătrânului fluviu, 
la Salankemen, va avea loc înfruntarea dintre flotele ce-
lor două tabere beligerante (ce s-a derulat pe parcursul 
a cinci ore), încheiată cu o categorică victorie din par-
tea creştinilor88, care vor distruge şapte galere mari şi 
mai multe mici, provocând dispersarea forțelor navale 
otomane şi reuşind aprovizionarea cetăţii. În zilele ur-
mătoare, trupele terestre comandate de Iancu reuşesc 
spargerea blocadei turcești în zona Zemunului89, ocu-
pând poziţii favorabile90. Spărgând blocada instituită de 
otomani şi preluând controlul navigaţiei pe Dunăre, Ian-
cu trimite belgrădenilor ajutoare (trupe, alimente, arme, 
muniţii) şi formează din detaşamentele voluntarilor o 
rezervă mobilă care este plasată la vest de oraşul asediat, 
nu departe de confluența Dunării cu râul Sava91.

Peste o săptămână, la 21 iulie 1456, otomanii dez-
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lănţuiesc un atac general contra fortăreţei creştine (înce-
put la apusul soarelui și a continuat toată noaptea)92, dar 
sunt respinşi (deși turcii reuşesc de două ori să pătrundă 
în oraş), cu această ocazie suferind grele pagube (unele 
izvoare pomenesc faptul că în rândurile cruciaţilor, în 
această etapă a bătăliei, s-au aflat şi femei care au lup-
tat cot la cot cu bărbaţii)93. Potrivit izvoarelor vremii, 
„armata sultanului a năvălit asupra zidurilor orașului și 
a început asaltul asupra fortăreței, acesta dovedindu-se 
a fi momentul crucial al asediului”94. În aceste împreju-
rări, „Huniade a dat ordin apărătorilor să arunce peste 
ziduri butuci dați prin gudron și alte materiale inflama-
bile, după care acestea au fost aprinse”95. În scurtă vre-
me, „un zid de flăcări i-a separat pe ienicerii ce luptau 
în oraș de camarazii lor care încercau să pătrundă prin 
breșele create în zidurile orașului de sus”96. Crâncenă 
luptă „dintre ienicerii încercuiți și oștenii lui Szilágyi 
din orașul de sus a înclinat în cele din urmă în favoarea 
creștinilor, care au reușit să respingă atacul feroce din 
afara zidurilor, ienicerii rămași în interiorul orașului fi-
ind așadar măcelăriți, în timp ce trupele otomane care 
au încercat să pătrundă în orașul de sus au suferit pier-
deri grele”97. Atunci „când un războinic turc aproape a 
reușit să pună steagul sultanului pe vârful unui bastion, 
un soldat creștin, pe nume Titus Dugović, l-a înșfăcat și 
împreună au căzut de pe ziduri”98. Al treilea atac exe-
cutat de turci asupra podului, care asigura intrarea în 
fortăreaţă, a fost respins de trupele comandate de Ca-
pestrano99. Asupra otomanilor, care puseseră scări de 
asalt pe ziduri, au fost și acum aruncate apă clocotită şi 
diverse materiale inflamabile. Noi şi noi detaşamente de 
„cruciaţi” vor sosi pe Dunăre, intând în cetate, şi, spre 
seară, vor contraataca energic, împreună cu apărătorii 
inespugnabilei cetăţi, alungând bulucurile adoratorilor 
lui Allah din preajma fortificaţiilor şi se pregătindu-se 
apoi intens pentru confruntarea decisivă100.

Aceasta s-a derulat în ziua de 22 iulie 1456, când 
armata creştină a trecut Sava, dezlănţuind atacul gene-
ral101, confruntarea atingând intensitatea maximă în mo-
mentul în care, printr-un contraatac executat cu grosul 
forţelor sale, Iancu de Hunedoara ocupă lagărul duş-
manului capturându-i, totodată, şi tunurile102, pe care le 
va folosi împotriva armatei sultanului103. „Surprinși de 
aceste evenimente neobișnuite și, după relatările unor 
cronicari ai vremii, paralizați de o teamă inexplicabilă, 
turcii au fost puși pe fugă. Cei 5000 de ieniceri din garda 
padișahului au încercat cu disperare să oprească panica 
și să recupereze tabăra, dar până atunci trupele lui Hu-
niade s-au alăturat celor ale lui Capistrano, iar eforturile 
otomanilor au devenit fără speranță104. 

În consecință, „obosiţi din cauza luptelor purtate cu 
o zi înainte, închinătorii Profetului cunosc o înfrânge-
re dezastruoasă. Cuprinşi de panică părăsesc în grabă 
câmpul de bătaie, lăsând în mâinile învingătorilor o 
pradă uriaşă”105. În dramatica încleştare au fost omorâţi, 
răniţi sau luaţi prizonieri câteva zeci de mii de păgâni, 

însuşi padişahul (care, cu curajul său recunoscut, a intrat 
el însuși în luptă)106, fiind „rănit de o săgeată în șale, 
ceea ce îi provoca dureri cumplite”107. Sultanul a fost 
salvat de la o moarte sigură de aga (comandantul) ieni-
cerilor, Hassan, care şi-a dat viaţa protejându-l cu pro-
priul trup108. Referitor rănirea lui Mahomed al II-lea mai 
există cel puţin două versiuni. Astfel, un izvor ne indică 
faptul că a fost lovit într-o pulpă109, iar un altul ne in-
formează că proiectilul respectiv i-ar fi atins un ochi110. 

„După bătălie, trupele creștine au primit ordin să în-
nopteze la adăpostul zidurilor cetății și să fie pregătiți 
pentru o posibilă ripostă a [păgânilor], dar aceștia nu au 
mai contraatacat”111, ba mai mult, în cursul nopții de 22 
spre 23 iulie, turcii s-au retras în degringoladă [deban-
dadă], părăsind tabăra și lăsând în urmă o pradă uriaşă 
şi foarte mulţi morţi”112. Astfel că, „după dezastrul su-
ferit, rămăşiţele urdiei turceşti s-au retras în teritoriile 
stăpânite de Înalta Poartă”113. În ceea ce privește pier-
derile suferite de turci, cu ocazia marii confruntări din 
iulie 1456, documentele de epocă vorbesc de moartea a 
24.000 dintre oştenii sultanului, petrecută în timpul ase-
dierii cetăţii Belgrad, de un număr aproximativ egal de 
războinici otomani ucişi pe parcursul precipitatei şi ha-
oticei retrageri a oştilor păgâne invadatoare şi de 4.000 
de războinici otomani capturaţi de creştini114. Deci, în 
total, aproape 50.000 de oşteni turci morţi, care împre-
ună cu cei căzuţi prizonieri, reprezentau mai mult de 
jumătate din efectivele turceşti (mai exact din totalul 
forțelor militare regulate) angajate în această expediţie. 
„La uriaşele pierderi umane, înregistrate de Imperiul 
Otoman în timpul acestei campanii, s-au adăugat şi cele 
de ordin material, care n-au fost, nici ele, de neglijat, 
dacă luăm în calcul doar tehnica de luptă distrusă sau 
capturată de către apărătorii Crucii de-a lungul celor 
aproape trei săptămâni (de lupte aproape neîntrerupte), 
cât a durat teribila încleştare armată creştino-păgână de 
la Belgrad”115 (mai ales „«cele 300 de tunuri, mari şi 
mici»116 ale sultanului, căzute în totalitate în mâinile sol-
daţilor lui Iancu, şi numeroasele nave fluviale de luptă şi 
transport otomane, avariate sau scufundate de flota creş-
tină”117). Cât despre pierderile suferite de cruciați, se ştie 
că din rândurile acestora au căzut doar 3.000-4.000 de 
luptători, morţi şi răniţi118.

„Deși cetatea a rezistat cu succes asediului, distruge-
rile au fost foarte mari. Ca atare, au fost necesare lucrări 
masive de reparații și de îmbunătățiri. Zidurile de est, 
pe unde otomanii au pătruns în orașul de sus, au fost 
fortificate prin adăugarea porții Zindan și a turnului ma-
siv Nebojsa. Acestea au fost ultimele modificări aduse 
cetății până în anul 1521, când a fost cucerită de sulta-
nul Suleiman Magnificul”119.

Fiind „obţinută datorită vitejiei şi dârzeniei oşteni-
lor de rând, a iscusinţei şi curajului ofiţerilor de toate 
gradele şi mai ales a geniului strategic şi experienţei lui 
Iancu de Hunedoara, strălucita biruinţă de la Belgrad i-a 
sporit acestuia şi mai mult faima de care se bucura în 

Pagini de istorie



23COLUMNA 2000

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

sânul Creştinătăţii şi nu numai”120. După această mare 
izbândă, sărbătorită cu deosebit fast la curţile suvera-
nilor apuseni (au avut loc grandioase festivităţi în Ger-
mania, la Veneţia şi chiar mai departe, la Oxford, în An-
glia)121, Iancu a fost caracterizat, pe bună dreptate (într-o 
scrisoare datată 24 august 1456), de către papa Calist al 
III-lea drept „fortissimus athleta Christi” (adică „atletul 
[luptătorul, apărătorul – n.n. T.C.] cel mai puternic al lui 
Hristos”)122 şi „salvator Christianitatis” (adică „salvator 
al Creştinătăţii”)123. Acelaşi Suveran Pontif, înălţând în 
laude „până deasupra stelelor” numele „magnificului” 
comandant de oşti şi om politic român124, „ca pe al unuia 
din cei mai slăviţi oameni care trăiseră până atunci pe 
lume”125, a instituit chiar şi o nouă sărbătoare religioasă 
spre a-l cinsti pe cel care a reuşit să repurteze asupra ne-
învinsului cuceritor al Constantinopolului o victorie atât 
de categorică126. Papa Calist al III-lea a hotărât ca, din 
acel moment, în fiecare zi, la prânz, în toate lăcaşele de 
cult catolice, să fie trase clopotele în semn de înaltă pre-
ţuire pentru eroul de la Belgrad127 şi pentru măreaţa sa 
izbândă, pe care «vicarul128 lui Iisus Hristos pe pământ» 
o considera „cel mai fericit moment al vieţii” sale129.

Victoria de la Belgrad (considerată de specialiști 
drept cea mai mare biruință de până atunci a Creștinătății 
împotriva turcilor) a întârziat cu aproape șapte decenii 
cucerirea Unga-riei de către otomani şi a redresat mora-
lul lumii creștine, puternic zguduit după căderea Bizan-
țului. De asemenea, biruința lui Iancu de Hunedoara 
este cel mai strălucit moment al carierei sale militare, 
de care nu a putut să se bucure însă îndeajuns, el murind 
de ciumă la 11 august 1456, în tabăra de la Zemun130. În 
fine, moartea eroului de la Belgrad a fost o mare pierdere 
pentru popoarele creștine și o grea lovitură pentru lupta 
antiotomană a acestora. 

Că Huniade a fost o mare personalitate a epocii în care 
a trăit rezultă cu claritate și din faptul că, la aflarea veștii 
stingerii sale din viață, până și sultanul Mahomed al II-
lea Cuceritorul, neîmpăcatul său adversar, l-a omagiat 
spunând apropiaților săi că deși „a fost inamicul meu, 
la moartea lui, m-am întristat, pentru că lumea nu a mai 
cunoscut, niciodată, un asemenea om”131.

Conf. univ. dr. TIBERIU CIOBANU

Note
1 Iancu de Hunedoara a fost fiul lui Voicu („oșteanul [cavalerul 

– n.n.T.C.] curții regelui” [Ioan-Aurel Pop, Românii în secolele 
XIV-XVI: de la „republica creștină” la „restaurarea Daciei”. V. În 
apărarea Creștinătății. Timpul eroic al rezistenței antiotomane sau 
apogeul Cruciadei Târzii, în Istoria României. Compendiu, coor-
donatori: Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan, Academia Română, 
Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007, p. 262], la rân-
dul său fecior al lui Șerbu [un important cneaz român din Țara 
Hațegului [Camil Mureșan, Iancu de Hunedoara, ediţia a II-a, re-
văzută şi adăugită, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 40]) și al 
Elisabetei de Marginea (ce provenea și ea tot dintr-o familie de mici 
nobili hunedoreni [originari, probabil, din târgul și districtul româ-

nesc bănățean Marginea] ce trecuseră la religia catolică [Tiberiu 
Ciobanu, Scurtă prezentare biografică a lui Iancu de Hunedoa-
ra…, în „Fortissimus athleta Christi”, Iancu de Hunedoara 555, 
Editura Eurostampa, Timișoara, 2011, p. 15-16]). El s-a născut pe 
la 1407 (potrivit altor opinii între 1386-1388, în 1390 sau 1392 și, 
în fine, 1395-1396) și a murit, în 11 august 1456, răpus de ciumă, 
imediat după ce oștile creștine conduse de el au obținut celebra 
victorie de la Belgrad asupra uriașei armate turcești (amplă con-
fruntare militară ce face obiectul studiului de față), comandată per-
sonal de sultanul Mahomed al II-lea Cuceritorul (Ibidem, p. 15, 27; 
Camil Mureșan, op. cit., p. 41), care a domnit asupra Imperiului 
Otoman între anii 1444-1446 și 1451-1481 (Istoria lumii în date, 
Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972, p. 567). Mare om 
politic și genial conducător de oști de origine română, Iancu de 
Hunedoara a deținut înalte demnități în cadrul Regatului Ungar, 
pornind de la cea de ban* al Severinului (numit în 1438) și continu-
ând cu cele de comite de Timișoara (practic, cârmuitor cu largii 
atribuții politico-administrative și militare al întregului Banat), co-
mite al secuilor (informații despre aceștia, vezi la finalul notei 39), 
voievod (conducător politico-militar cu statut de principe cvazisu-
veran) al Transilvaniei (între 1441-1446 și în 1448), locțiitor și că-
pitan (comandant militar) general (suprem) al Ungariei (din 1445), 
căpitan (guvernator militar) al Belgradului (din 1446), regent sau 
guvernator general al Ungariei (între 1446-1453), comite perpetuu 
(etern, veșnic, permanent) și ereditar de Bistrița și căpitan (coman-
dant militar) suprem al Regatului Maghiar, din februarie 1453 și 
până la moartea sa (Istoria militară a poporului român, vol. II, Edi-
tura Militară, Bucureşti, 1986, p. 213; Camil Mureșan, op. cit., p. 
51-52; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtă istorie a 
românilor, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1977, p. 
411, 412; Istoria României în date, Editura Enciclopedică Română, 
București, 1971, p. 92, 461;Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 24-26). 
Iancu de Hunedoara a fost tatăl lui Matia Corvin, poate cel mai de 
seamă dintre regii Ungariei (Idem, Familia lui Iancu de Hunedoa-
ra, în op. cit., p. 192-193), care a domnit între 1458-1490 (Istoria 
lumii în date, p. 564). De asemenea, în 1448, el a primit, din partea 
papei Nicolae al V-lea (care a condus Biserica Romei între anii 
1447-1455 [Istoria lumii în date, p. 556], înaltul titlu de „Princeps 
Christianitatis”, adică „Principe al Creștinătății” (ro.wikipedia.org/
wiki/Ioan_de_Hunedoara), deoarece a fost principalul promotor al 
luptei antiotomane din vremea sa (pe care a condus-o, practic, între 
1441-1456 [Tiberiu Ciobanu, Scurtă prezentare biografică a lui 
Iancu de Hunedoara…, în op. cit., p. 25-27]). *Titlu întâlnit din 
secolul X la slavii din sud şi deţinut de către unii demnitari cu atri-
buţii politice, administrative, juridice şi militare ai acestora. Din 
secolele XIII-XIV este semnalat şi în Ungaria, fiind purtat de dre-
gătorii regali ce conduceau, de regulă, o regiune de graniţă, denu-
mită „banat”, cum este și cazul de față (Banatul Severinului). Pro-
vine din cuvântul persan „ban”, care înseamnă „stăpân, domn” și 
care a dobândit în limbile slave sensul de «guvernator», sens cu 
care a trecut și în turcă, maghiară și română. Titlul de „bán” l-au 
purtat locțiitorii regilor maghiari în Banatul de Severin, apoi în 
Bosnia, Slavonia și Croația (dexonline.ro/definiție/ban). Rangul de 
„ban” a fost purtat și în Țara Românească de către un dregător 
domnesc local, care inițial cârmuia doar un județ. De la sfârșitul se-
colului XV, în ierarhia dregătoriilor din statul medieval românesc 
sud-carpatin, este semnalat titlul de „mare ban”, deținătorul său fi-
ind conducătorul județelor de pe malul drept al Oltului (regiune 
cunoscută ulterior cu numele de Oltenia) și cel mai de seamă dintre 
dregătorii Sfatului domnesc al Țării Românești, singurul, în afară 
de domnitor, cu dreptul să pronunțe pedepse capitale. Mai este în-
tâlnit şi sub denumirea de „mare ban al Olteniei” sau „mare ban al 
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Craiovei”, pentru că în această localitate şi-a avut reşedinţa princi-
pală, începând de la finele veacului XV. O bună parte din teritoriul 
Olteniei (mai exact jumătatea vestică a acesteia) a făcut parte 
din Banatul de Severin (ro.wikipedia.org/wiki/Ban). Guvernator = 
persoană care conduce, în numele șefului statului, o unitate admi-
nistrativ-teritorială mai mare (provincie, regiune, ținut), un terito-
riul dependent (colonie), un oraș fortificat, o cetate; sinonim: câr-
muitor, conducător; termenul provine din cuvântul grecesc 
„kybernetes”, care înseamnă „cârmaci” și are semnificația de „con-
ducător, administrator” (dexonline.ro/definiție/guvernator; ro.wiki-
pedia.org/wiki/Guvernator). Comite = conducător, cârmuitor al 
unui comitat, ce avea largi atribuții politico-administrative și mili-
tare, termenul provenind din latinescul „comes, comitis”, care în-
seamnă „tovarăș”, ulterior dobândind semnificația de „guvernator” 
(dexonline.ro/definiție/comite). Comitat = în Evul Mediu, unitate 
administrativ-teritorială (provincie, regiune, ținut) în unele țări din 
Europa Apuseană și Centrală, inclusiv în Ungaria și Transilvania, 
condusă de un comite, termenul provenind din latinescul „comita-
tus”, care înseamnă „escortă, convoi”, ulterior dobândind 
semnificația de „provincie” (dexonline.ro/definiție/comitat). Căpi-
tan = grad militar; numele generic al comandanţilor unor corpuri de 
oaste; persoană care comanda o oștire sau o parte a ei; sinonime: 
cap, căpetenie, mai-mare, șef, conducător, comandant; termenul de 
«căpitan» provine din grecescul „katepano” (adică „cel plasat în 
partea de sus” sau „cel mai de sus”), care a fost latinizat sub denu-
mirea de „capetanus” (sensul său îmbinându-se, se pare, cu cel al 
cuvântului italian „capitano”, derivat din latinescul „caput”, care 
înseamnă „cap”) și are înțelesul, semnificația de „comandant” 
(en.m.wikipedia.org/wiki/Katepano; dexonline.ro/definiție/căpi-
tan). Căpitan general = nume generic dat în Evul Mediu, coman-
dantului suprem al unei armate, termenul începând să apară în se-
colul al XIV-lea, cu semnificația de comandant șef al unei armate 
(sau flote) aflate în campanie, fiind probabil prima utilizare a terme-
nului «general» în mediile militare; un termen popular în secolele 
XVI-XVII, dar cu diverse semnificații în funcție de țară, acesta a 
devenit din ce în ce mai puțin folosit în secolul XVIII, de obicei 
fiind înlocuit, pur și simplu, cu titlul de „general” sau „feldmareșal” 
(en.wikipedia.org/wiki/Captain_general). Feldmareșal = cel mai 
înalt grad militar în armatele de uscat ale unor țări; cea mai înaltă 
distincție militară acordată pentru gradul de general, mai întâi în 
țările germane (Sfântul Imperiu Roman de Neam German, Impe-
riul Austriac, Austro-Ungaria, Prusia, Imperiul German), apoi și 
într-o serie de alte state europene, precum Rusia, Franța, Marea 
Britanie, România etc.; provine din termenul german «feldmar-
schall», compus din „feld”, care înseamnă „câmp”, și „marschall”, 
derivat la rândul său din cuvântul german vechi „maraschalc” 
(compus din „marah” [„cal”] și „scalc” [„servitor”]), ce are 
semnificația de „servitor care îngrijește calul”, trimitere la faptul 
că, inițial, cu acest termen era desemnată persoana ce se ocupa de 
caii monarhului (regelui, împăratului etc.), funcție ce presupunea 
foarte multă responsabilitate și încredere din partea suveranului 
(dexonline.ro/definiție/feldmareșal; ro.wikipedia.org/wiki/Feldmareșal; 
dexonline.ro/definiție/mareșal; ro.wikipedia.org/wiki/Mareșal). 
Regent = persoană ce guvernează provizoriu un stat monarhic în 
timpul unei regențe (guvernare provizorie) cauzată de minoratul, 
absenţa sau boala suveranului (deci de incapacitatea acestuia de a 
guverna singur sau de a-și putea asuma responsabilitățile care îi 
revin), termenul de «regent» provenind din latinescul „regens,-en-
tis”, derivat la rândul său din „regere”, care înseamnă „a domni” 
(dexonline.ro/definiție/regent). Guvernator general = conducător 
al unei mari unităţi administrativ-teritoriale sau chiar al unui stat, 
însă în acest ultim caz doar în calitate de locţiitor al monarhului; 

vicerege (en.m.wikipedia.org/wiki/Governor-general).
2 Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 150-152; Istoria Românilor, 
vol. IV, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 347; Camil 
Mureşan, op. cit., p. 179.

3 Bizanț (Imperiul Bizantin) = stat cu centrul la Constanti-
nopol (marele oraș ridicat pe teritoriul fostei colonii grecești 
„Byzantion” [de unde și denumirea de „Bizanț”], care a fost înte-
meiată [în 657 î.Hr.], pe malul european al Strâmtorii Bosfor, de 
către Bizas sau Bizante [de unde și numele așezării respective], 
fiul lui Nisos [Nisus], regele importantului polis [oraș-stat] gre-
cesc Megara [situat la nord-est de Istmul Corint, în peninsula și 
regiunea istorică Attica din sud-estul Greciei continentale]), con-
stituit pe teritoriul provinciilor balcanice, asiatice şi est-africa-
ne ale Imperiului Roman, după împărţirea acestuia (în anul 395 
d.Hr.) de către împăratul Teodosius (Teodosie) I cel Mare (care a 
domnit între 379-395), înainte de a muri, între cei doi fii ai săi, Ar-
cadius (suveran al provinciilor romane estice [între 395-408], ce 
vor forma Imperiul Roman de Răsărit) şi Honorius (monarh peste 
partea vestică a statului roman [între 395-423], care va alcătui Im-
periul Roman de Apus); până la prăbuşirea Imperiului Roman de 
Apus, în anul 476, partea orientală a fostului «Imperium Roma-
num» (adică a fostului „Imperiu Roman”) a fost numită (așa cum 
am arătat mai sus) Imperiul Roman de Răsărit, iar apoi, până la 
preluarea coroanei de către Heraclius/Herakleios (care a fost îm-
părat între 610-641), Imperiul Romano-Bizantin (Heraklios fiind 
primul monarh al acestuia care şi-a luat titlul de „basileus” [aici 
cu sensul de „împărat”] şi a impus greaca drept limbă oficială); 
din perspectiva istoriei bizantine, epoca cuprinsă între anii 330 
(data întemeierii Constantinopolului)/395-610, reprezintă perioa-
da bizantină timpurie, denumirea oficială a „împărăției” bizantine 
fiind «Romania» sau «Basileia Romaion» (adică „Imperiul Ro-
man”); de-a lungul întregii sale existenţe, până la cucerirea sa de 
către turcii otomani, Bizanţul s-a considerat unicul continuator şi 
moştenitor al Imperiului Roman, Constantinopolul a fost socotit 
a fi „Noua Romă” (cum, de altfel, s-a și numit la început), iar 
împărații de aici s-au proclamat drept „urmaşi ai Cezarilor” (adi-
că ai primilor conducători ai Imperiului Roman, titlul provenind 
de la numele marelui om politic și general roman, Caius Iulius 
Caesar [ce a trăit între 100-44 î.Hr. și a fost unul dintre cei mai 
străluciți strategi și tacticieni ai Antichității, precum și conducăto-
rul absolut al Romei și al provinciilor acesteia, în calitate de dic-
tator, între 49-44 î.Hr.]), din toate aceste motive, în Evul Mediu, 
bizantinii mai fiind numiţi și „romei”; chiar dacă, din secolul VI, 
limba greacă va înlătura în Imperiul Bizantin, ca limbă oficială şi 
de cultură, limba latină, tradiţii romane vor supravieţui în viaţa 
statală, administrativă, constituţională, precum și în cea socială şi 
politică a acestuia (Tiberiu Ciobanu, Dicționar de denumiri geo-
grafice, în Ștefan cel Mare și Sfânt și strălucita sa victorie de la 
Vaslui obținută împotriva turcilor otomani, Editura Eurostampa, 
Timișoara, 2015, p. 724).

4 Istoria lumii în date, p. 133.
5 Steven Runciman, Căderea Constantinopolului 1453 (tra-

ducere în limba română de Alexandru Elian), Editura Enciclo-
pedică, Bucureşti, 1991. Incredibil, dar împăratul Constantin al 
XII-lea Paleologul* (care a domnit asupra „Imperiului” Bizantin 
între 1449-1453 [Istoria lumii în date, p. 554]) nu a putut să strân-
gă decât 4.973 de oşteni dispuşi să lupte, restul de cca. 3.000 de 
soldaţi fiind italieni din coloniile veneţiană şi genoveză existente 
în capitala Bizanţului şi alţi străini, ce se stabiliseră aici sau erau 
în trecere. Aceştia, impresionaţi de drama prin care trecea străve-
chea „Regină a oraşelor” s-au oferit voluntar să o apere cu arma 
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în mână. De asemenea, din cele 26 de galere creştine doar câteva 
erau bizantine, restul aparţinând Veneţiei, Pisei şi Genovei. Deşi 
basileul (împăratul) bizantin a trimis solii la Veneţia, la Geno-
va, Papei de la Roma, împăratului Sfântului Imperiu Roman de 
Neam German, regilor Ungariei şi Aragonului, solicitând sprijin 
militar, nu a primit, în general, decât vagi promisiuni, astfel că 
ceea ce mai rămăsese din milenarul Imperiu Roman de Răsărit 
se va vedea silit să facă faţă aproape singur puhoaielor păgâne. 
De remarcat rămâne însă gestul condotierului** italian, originar 
din Genova, Giovanni Giustiniani Longo (membru al uneia din-
tre cele mai puternice și influente familii aristocratice genoveze, 
acesta a trăit între 1418-1453 și a fost un comandat militar celebru 
în epocă, el fiind un remarcabil expert în asedii [en.wikipedia.org/
wiki/Giovanni_Giustiniani]), care a venit din proprie iniţiativă cu 
700 de mercenari, aflaţi în solda sa, în ajutorul bizantinilor. Re-
cunoscător, împăratul Constantin al XII-lea l-a numit comandant 
suprem al forţelor armate creştine asediate, acordându-i înaltul 
titlul de „protostrator”*** (Căderea Constantinopolului, în Şap-
tezeci de mari bătălii ale tuturor timpurilor, traducere în limba 
română de Linda şi Mircea Pricăjan, Editura Aquila ’93, Oradea, 
2006, p.85-88; Asediul Constantinopolelui 1453, în Geoffrey Re-
gan, Bătălii care au schimbat istoria lumii, traducere în limba ro-
mână de Margareta Boacă, Editura Enciclopedia RAO, Bucureşti, 
2004, p. 78-81). Galeră = navă de luptă sau de comerţ, fără punte 
centrală, folosită în Antichitate şi până la începutul secolului al 
XVIII-lea; galera era prevăzută cu una sau două vele şi cu 25-30 
perechi de rame mânuite de sclavi sau condamnaţi la muncă sil-
nică, fiind frecvent întâlnită în Evul Mediu, în bazinul meditera-
nean (dexonline.ro/definiție/galeră; ro.wikipedia.org/wiki/Gale-
ră). *Supranumit și „Dragases”, deoarece mama lui, împărăteasa 
Elena (ce a trăit între 1372-1450 și a fost căsătorită [din 1392] cu 
împăratul Manuel al II-lea Paleologul [ce a a domnit între 1391-
1425], cu care a avut șapte copii [șase băieți și o fată], Constantin 
al XI-lea fiind cel de-al patrulea dintre fii lor în ordinea venirii 
acestora pe lume) a fost fiica cneazului (principelui) sârb Con-
stantin Dejanović Dragaš (care trăit între 1355-1395 și a condus, 
între 1379-1395 [sub suzeranitate otomană], o întinsă formațiune 
politico-statală constituită dintr-un teritoriu care astăzi formează 
estul Republicii Macedonia de Nord, țară din centrul Peninsulei 
Balcanice [en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Dejanović]). De 
asemenea, i se mai spunea și Porfirogenetul” (su-pranume întâlnit 
și la alți împărați bizantini), deoarece se născuse în camera de 
purpură a palatului, adică în iatacul (dormitorul) imperial. Con-
stantin al XI-lea a fost ultimul împărat bizantin, el murind la 29 
mai 1453, fiind ucis în ultima luptă dată întru apărarea Constanti-
nopolului asediat de către turcii otomani (ro.wikipedia.org/wiki/
Constantin_al_XI-lea_Paleologul). **Căpetenie de mercenari, 
care se angaja în serviciul unui oraș-stat, al unui principe sau al 
papei de la Roma, în Italia medievală (dexonline.ro/definiție/con-
dotier). Dacă în Renașterea italiană, „condottiero” însemna „con-
tractant”, în limba italiană contemporană acest termen a căpătat 
înțelesul mai larg de „conducător militar”, fără a mai fi restrâns 
doar la mercenari; de asemenea, în istoriografia italiană, merce-
narii renascentiști sunt numiți, de obicei, „capitani di ventura”, 
care în traducere literală înseamnă „soldați ai norocului” (ro.wiki-
pedia.org/wiki/Condotier). ***La început, protostratorul era doar 
un dregător de la Curtea basileilor Bizanţului, care se îngrijea de 
grajdurile împărăteşti, însă cu timpul, mai exact din secolul XI, el 
va deveni unul dintre cei mai importanţi funcţionari de la Palatul 
imperial, în timp de război ajungând să se numere printre marii 
comandanţi ai armatei bizantine. Termenul provine din cuvintele 
grecești „protos”, adică „primul, întâiul”, și „stratos”, care în-

seamnă „armată” (en.wikipedia.org/wiki/Protostrator).
6 Tiberiu Ciobanu, Belgrad, în „Fortissimus athleta Chris-

ti”, Iancu de Hunedoara 555, p. 115. Selembria (sau Selybria 
ori Selybrie) = oraș (denumit actualmente Silivri) și district 
din provincia Istanbul a Turciei, aflat pe țărmul Mării Marmara, 
în exteriorul zonei metropolitane Istanbul (en.wikipedia.org/wiki/
Selymbria; ro.wikipedia.org/wiki/Silivri). Mesembria = străve-
che așezare urbană de la țărmul Mării Negre (inițial întemeiată 
și locuită de traci, aceasta devine, din secolul VI îHr., colonie 
grecească), care se află pe teritoriul de astăzi al orașului-port vest-
pontic bulgar Nesebăr (ro.wikipedia.org/wiki/Mesembria).

7 Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 115.
8 Numele sub care mai apare în documentele de epocă Ian-

cu de Hunedoara. „Huniade” derivă din forma sa maghiară, și 
anume din „Hunyad”, care înseamnă „Hunedoara”. Pornind de la 
această situație s-a ajuns și la una dintre denumirile sub care este 
cunoscută familia seniorilor hunedoreni, și anume cea de „Hunia-
de”. Referitor la celălalt nume cu care au intrat în istorie Iancu de 
Hunedoara și descendenții săi, și anume cel de „Corvin”, acesta 
își are originea în blazonul lor pe care apare un un corb (în latină 
„corvus”) cu aripile uşor desfăcute şi purtând în cioc un inel de 
aur (Idem, Secvențe lămuritoare [„Corvin” și Blazonul Hunia-
zilor], în op. cit., p. 179-181 și 182-184). Blazon = ansamblu de 
semne convenţionale care constituie emblema unui stat, a unei 
provincii, a unui oraş, a unei familii nobiliare, etc., acesta fiind 
aplicat pe steaguri, pe scuturi etc.; sinonime: armoarii, (rar) scut 
(dexonline.ro/definiție/blazon).

9 Camil Mureşan, op. cit., p. 180.
10 Georgios Sphrantzes, Memorii (1401-1477), ediţie critică 

de Vasile Grecu, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1966, p. 
102-105.

11 Camil Mureşan, op. cit., p. 180-181. Padișah = titlu dat 
monarhilor musulmani din Orientul Apropiat și Mijlociu, purtat, 
din secolul XV, și de suveranii Imperiului Otoman; conducător 
absolut, suveran, monarh; termenul provine din cuvintele persa-
ne „pad”, adică „protector” și „shah”, care înseamnă „rege”, el 
având semnificația de „protector al regilor” sau de „stăpân al re-
gilor”, într-un cuvânt „împărat” (ro.wikipedia.org/wiki/Padișah; 
dexonline.ro/definiție/padișah).

12 Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 116.
13 Casa lui Osman (sau Casa Otomană) = numită în turcește 

„Osman-oğullan” și, respectiv, „Âl-i Osman”, aceasta a fost 
o însemnată dinastie turcă, care a condus, între anii 1299 (dată 
tradițională) și 1922, statul otoman (Devlet-i Osmanyie), căruia 
i-a dat și denumirea, derivată de la numele întemeietorului său, 
Osman sau Otman I (ce a domnit între 12991326 și a fost su-
pranumit «Gazi», care înseamnă „luptător pentru credință” și are 
semnificația de „Eroul” sau „Viteazul”). Cei mai mari suverani 
din Casa lui Osman au fost cei din perioada expansiunii și a apo-
geului împărăției turcești, și anume: Osman I, Orhan I „Gazi” 
(13261360), Murad I (1360-1389), Baiazid I „Yildirim”, adică 
„Trăznetul” (1389-1402), Mahomed I „Çelebi”, adică „Fiul Stă-
pânului” sau Binevoitorul” (1413-1421), Murad al II-lea (1421-
1444 și 1446-1451), Mahomed al II-lea „Fatih”, adică „Cuceri-
torul” (1444-1446 și 1451-1481), Baiazid al II-lea „Veli”, adică 
„Sfântul” (14811512), Selim I „Yavuz”, adică „Necruțătorul” 
(1412-1521) și Süleyman I „Muhteșem”, adică „Magnificul”, 
care a cârmuit statul otoman între anii 1520-1566 (Tiberiu Cioba-
nu, Dicționar de familii domnitoare, în Ștefan cel Mare și Sfânt 
și strălucita sa victorie de la Vaslui obținută împotriva turcilor 
otomani, p. 647-648). 

14 Camil Mureşan, op. cit p. 183. Sofia = capitala Bulgariei de 
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astăzi (țară în sud-estul Europei, mai exact în nord-estul Peninsu-
lei Balcanice), precum și cel mai mare centru urban al acesteia; 
Sofia este situată în vestul statului bulgar și are statut de «oblast», 
adică de regiune (ro.wikipedia.org/wiki/Sofia). Adrianopol = oraș 
roman în Tracia (regiune istorico-geografică și culturală din Penin-
sula Balcanică, situată la sud de Dunăre, între Marea Neagră, Marea 
Marmara, Marea Egee, râul Mesta și râul Morava, și străbătută de la 
vest la est de Munții Balcani); la origine, Adrianopol a fost o așezare 
tracică, apoi colonie romană, fondată în vremea împăratului Hadri-
anus (ce a domnit între 117-138 d.Hr.); cucerit de turcii otomani (în 
anul 1362), Adrianopolul a devenit capitală a Imperiului Otoman din 
1365 și până la cucerirea Constantinopolelui; astăzi orașul Edirne, 
în vestul Turciei europene (Tiberiu Ciobanu, Dicționar de denumiri 
geografice, în op. cit., p. 703), centru administrativ al provinciei 
omonime din vestul regiunii Tracia de Est (cunoscută și sub denu-
mirile de Tracia turcească sau Turcia europeană), aflată în partea 
europeană a statului turc (en.m.wikipedia.org/wiki/Edirne_Pro-
vince; ro.wikipedia.org/wiki/Edirne).

15 Ibidem. Despre acest oraş minier, un călător francez, aflat 
în trecere pe acolo, prin anul 1434, a notat în însemnările sale 
că îi asigura anual despotului sârb Gheorghe Brancović (care a 
domnit între 1427-1456 [Istoria lumii în date, p. 128] și a fost, 
de asemenea, baron al Regatului Ungariei, deoarece deținea o 
serie de posesiuni pe teritoriul acestuia [ro.wikipedia.org/wiki/
Gheorghe_Brancovici_al_Serbiei]) un venit de peste 200.000 de 
ducaţi, pierderea sa având drept consecinţă imediată chiar înlă-
turarea acestuia de la putere (Lajos Elekes, Hunyadi, Budapesta, 
1952, p. 310). Ducatul = numele unor monede, fie din argint, fie 
din aur, care au fost emise în diferite țări din Europa, începând 
din Evul Mediu și până la începutul Primului Război Mondial; cei 
dintâi ducați au fost bătuți din argint, ei fiind emiși în Peninsula 
Italică, mai exact la Veneția, de către monetăria acestei puterni-
ce republici maritime, începând cu anul 1202 (ro.wikipedia.org/
wiki/Ducat_[monedă]).

16 Camil Mureşan, op. cit., p. 183. Semendria = (în limba sâr-
bă Smederevo) oraș-port fluvial din nord-vestul Serbiei, situat pe 
malul drept al Dunării, la 40 de km est-sud-est de Belgrad; Sme-
derevo a fost capitala Serbiei între 1430-1459, aici existând o pu-
ternică cetate construită între 1429-1430 (cu ziduri groase, străju-
ite de 20 turnuri de apărare), care a fost cucerită de către turci în 
1459 și stăpânită de aceștia până în anul 1809; astăzi se păstrează 
doar ruinele acesteia (Tiberiu Ciobanu, Glosar, în „Fortissimus 
athleta Christi”, Iancu de Hunedoara 555, p. 243).

17 Camil Mureşan, op. cit p. 183.
18 Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman până la 1656, Edi-

tura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 109. Akângiii 
= oșteni din trupele neregulate de cavalerie ușoară ale armatei 
turcești medievale, având misiunea de a întreprinde incursiuni ra-
pide de jefuire și devastare a statelor dușmane (adică de a efectua 
un akân [expediție sau incursiune prădalnică și devastatoare exer-
citată de trupele otomane specializate]); akângiii erau cantonaţi, 
de regulă, în provinciile de la hotarele Imperiului Otoman (Istoria 
militară a poporului român, vol. II, p. 571; Tiberiu Ciobanu, Glo-
sar, în Mircea cel Bătrân «cel mai viteaz și cel mai ager dintre 
principii creștini», Editura Eurostampa, Timișoara, 2013, p. 175).

19 Titlu nobiliar în ţările Orientului Apropiat şi Mijlociu, în 
ierarhia Porţii Otomane acesta echivalând, de obicei, cu cel de 
prinţ nesuveran, în limba turcă cuvântul „bey” însemnând chiar 
„prinț”. Forma sa veche (de origine persană) a fost cea de „beg” 
sau „bek”, la turci fiind un titlu care are semnificația de „căpe-
tenie”, inițial cu sensul de „șef de trib”, iar apoi cu cel de „șef 
de stat”. Acest termen se mai poate referi și la un guvernator al 

unui oraş sau al unei provincii turceşti sau supusă turcilor. De 
asemenea, sub forma «bei», era titlul dat de turci domnitorilor Ţă-
rilor Române, dar și conducătorilor altor state vasale lor. Entitatea 
teritorială guvernată ori administrată de un bey se numea «be-
ylik» (românește „beilic”), care în traducere aproximativă are 
înțelesul de „țară autonomă, emirat, principat” sau „provincie”. 
Căpetenie; rang militar; guvernator; categorie socială conducă-
toare; domn. Prin extensie, prinţ (ro.wikipedia.org/wiki/Bei).

20 Aurel Decei, op. cit., p. 109; Camil Mureşan, op. cit., p. 
183.

21  Ibidem.
22  Aurel Decei, op. cit., p. 109.
23  Mare senior feudal de origine germano-slovenă (el deținând 

întinse posesiuni în Slovenia, Croația, Bosnia, Slovacia, Austria 
și Ungaria, familia sa fiind în Evul Mediu cea mai influentă casă 
nobiliară din Slovenia), care a trăit între anii 1406-1456 și a fost 
ultimul conte de Cilli (un comitat care a existat în centrul Sloveni-
ei de astăzi), conte de Ortenburg (un comitat în Ducatul Carintiei, 
care a existat în sudul Austriei și nordul Sloveniei de astăzi), prin-
cipe de Cilli și Ortenburg și „prinț al Sfântului Imperiu Roman” 
din neamul lui, la momentul decesului său (petrecut în 9 noiem-
brie 1456) deținând funcțiile de căpitan general (comandant su-
prem) al armatei regale maghiare și ban (guvernator general cu 
statut de vicerege) al Slavoniei, el fiind la acea dată conducătorul 
„de facto” al Regatului Ungariei (en.m.wikipedia.org/wiki/Ulri-
ch_II,_Count_of_Celje), deoarece Iancu de Hunedoara trecuse 
deja la cele veșnice cu aproape trei luni înaintea sa, mai exact 
în 11 august 1456 (Istoria României în date, p. 97), iar regele 
de atunci, Ladislau al V-lea Postumul (1444/1453-1457 [Istoria 
lumii în date, p. 564]), abia împlinise 16 ani și era controlat de 
marii baroni ai regatului în frunte cu Ulrich de Cilli (Tiberiu Cio-
banu, Familia lui Iancu de Hunedoara, în „Fortissimus athleta 
Christi”, Iancu de Hunedoara 555, 191). Slavonia = regiune ge-
ografico-istorică, situată în partea de sud a Câmpiei Panoniei și 
care ocupă partea de est a Croației de astăzi, hotarele sale naturale 
fiind râul Drava la nord, râul Sava la sud și fluviul Dunărea la est 
(ro.wikipedia.org/wiki/Slavonia).

24 Camil Mureşan, op. cit., p. 183. Pirot = un oraș, centru ad-
ministrativ a regiunii cu același nume, din sud-estul Serbiei de 
astăzi (ro.wikipedia.org/wiki/Pirot).

25 Oraş situat pe malul sudic al Dunării, în nord-vestul Bulga-
riei de astăzi. În Evul Mediu, aici a funcționat o puternică cetate, 
ale cărei ruine (restaurate) se pot vedea și în prezent (ro.wikipe-
dia.org/wiki/Vidin).

26 Însemnat oraș-port sârbesc pe Dunăre, situat la confluența 
acesteia cu râul Sava. Considerat a fi unul dintre cele mai vechi 
centre urbane ale Europei, cu dovezi arheologice ale existenței 
unor așezări care au fost întemeiate pe teritoriul său încă din mile-
niul V î.Hr. În secolul IV î.Hr., în actualul său perimetru s-au sta-
bilit scordiscii, un trib celtic care au pus aici bazele unei așezări 
numită Singidun, pe care romanii o vor cuceri, în secolul I d.Hr., 
și îi vor romaniza numele, acesta devenind acum Singidunum. 
Belgrad (sârbește Beograd) este cunoscut sub actualul nume (care 
se traduce prin „Orașul Alb”) din secolul IX. În Evul Mediu, ce-
tatea de aici a avut un important rol strategic. Considerată de că-
tre specialiștii în arta războiului drept „cheia” Europei Centrale, 
aceasta a fost apărată de Iancu de Hunedoara, în timpul asediului 
otoman din vara anului 1456, fiind însă cucerită de turci în 1521 
și rămânând sub ocupația acestora, cu unele întreruperi (când s-a 
aflat în stăpânirea Habsburgilor) până în 1815, an în care a de-
venit capitala principatului autonom sârb, sub suzeranitate oto-
mană. Din 1918, orașul Belgrad va dobândi statutul de capitală a 
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Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor (din 1927 Iugoslavia). 
Ocupat de către hitleriști în 1941, Belgradul a fost eliberat (în oc-
tombrie 1944) de către Armata Populară de Eliberare a Iugoslavi-
ei în cooperare cu armata sovietică. În prezent, capitală a Serbiei 
și cea mai mare așezare urbană a acesteia (populația orașului pro-
priu-zis numărând, potrivit ultimelor statistici oficiale, aprox. 1,2 
milioane de locuitori, iar împreună cu zona sa metropolitană însu-
mând cca. 1,8 milioane de persoane), precum și principalul centru 
politic, comercial și cultural al țări (Tiberiu Ciobanu, Dicționar 
de denumiri geografice, în Ștefan cel Mare și Sfânt și strălucita sa 
victorie de la Vaslui obținută împotriva turcilor otomani, p. 719-
723). Celtic(ă) = care aparține celților, un numeros grup de triburi 
indo-europene, așezate în Antichitate pe teritoriile de astăzi ale 
Franței, Belgiei, Elveției, Marii Britanii și Irlandei, în nordul Spa-
niei și Italiei, în regiunea cursului superior și mijlociu al Dunării 
și, pentru o anumită perioadă de timp, chiar și pe teritoriul actual 
al țării noastre (dexonline.ro/definiție/celt).

27 Camil Mureşan, op. cit., p. 183-184. Conform altor păreri 
această campanie nu ar fi avut loc în august 1454, ci în lunile sep-
tembrie și octombrie ale anului respectiv (Nicolae Iorga, Geschi-
chte des Osmanischen Reiches [Istoria Imperiului Otoman], vol. 
II, Gotha, 1909, p. 62).

28 Camil Mureşan, op. cit., p. 184. Poarta Otomană = denu-
mirea cu care era desemnată Curtea sultanului Imperiului Otoman 
și, prin extensie (în unele izvoare istorice), statul turcilor otomani 
în general, termenul provenind de la titulatura adoptată de dre-
gătorii turci în relaţiile diplomatice, în treburile oficiale aceștia 
folosind expresia de „Înalta Poartă” sau „Sublima Poartă” ori 
„Poarta Otomană”; termenul se referea deci la sediul guvernului 
la turcii otomani și era folosit pentru desemnarea conducerii sta-
tului acestora, în special în context diplomatic (ro.wikipedia.org/
wiki/Poarta_Otomană; dexonline.ro/definiție/poarta_otomană).

29 Frederic al III-lea de Habsburg a fost împărat al Sfântului 
Imperiu Roman de Neam German între 1440-1493, el fiind în-
coronat ca atare abia în 1452. Acesta este, de asemenea, ultimul 
împărat încoronat la Roma (Istoria lumii în date, p. 561).

30 József Holub, Adatok a török ellen tervezett 1455-iki ha-
djárathoz, în „Hádtörténelmi Közlemények”, Budapesta, 1911, 
p. 149. Dietă imperială = adunare consultativă și deliberativă a 
„Sfântului Imperiu”, constituită din marii seniori laici și ecleziastici, 
reprezentanții patriciatului orașelor, ai Bisericii și ai altor categorii so-
cio-profesionale, termenul de «dietă imperială» referindu-se, inițial, 
la adunarea Stărilor Imperiale, care cuprindeau toate persoanele și 
corporațiile [bresle, fraternități, asociații etc.] ce aveau drept de par-
ticipare și de vot în acest înalt for legislativ [ro.wikipedia.org/wiki/
Dieta_Imperială_a_Sfântului_Imperiu_Roman; ro.wikipedia.org/wiki/ 
Stările_Imperiale]); organ politic suprem menit să îl ajute pe suveran 
în conducerea statului și în rezolvarea problemelor cu care se confrun-
ta acesta (en.wikipedia.org/wiki/Princes_of_the_Holy_Roman_Em-
pire). Dieta = în sens larg (în Evul Mediu și în unele state din 
zilele noastre) adunare legislativă; prin extindere, adunare poli-
tică reprezentativă, parlament provincial; veche adunare politică, 
în unele state din centrul şi estul Europei (inclusiv în Ungaria 
şi Transilvania); organ de reprezentare al stărilor privilegiate 
(dexonline.ro/definiție/dietă).

31  Tiberiu Ciobanu, Belgrad, în „Fortissimus athleta Christi”, 
Iancu de Hunedoara 555, p. 117.

32  Camil Mureşan,op. cit., p. 184.
33  Nicolae al V-lea a fost Suveran Pontif între 1447-1455 (Is-

toria lumii în date, p. 556).
34  Camil Mureşan, op. cit., p. 184.
35  Ibidem.

36  Nicolae Iorga, op. cit., p. 63-64.
37  Istoria lumii în date, p. 556.
38  Camil Mureşan, op. cit., p. 184-185.
39  Această Ligă era condusă de veşnicul adversar politic al 

lui Huniade, Ulrich al II-lea de Cilli, căruia i s-au alăturat doi 
mari baroni maghiari, şi anume Ladislau Garai (care a trăit între 
1410-1459 și a fost palatin [vicerege] al Ungariei între 1447-1458 
[en.m.wikipedia.org/wiki/House_of_Garai] şi Nicolae Ujlaki 
(care a trăit între 1410-1477 și a fost voievod al Transilvaniei și 
comite al secuilor în mai multe rânduri [mai exact de cinci ori], 
între anii 1441-1465 [ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_de_Ujlak 
Istoria României în date, p. 461; Istoria lumii în date, p. 570]). 
Cei trei îi reproşau, desigur fără a avea o bază reală, faptul că 
era prea autoritar în conducerea politico-militară a Regatului Ma-
ghiar, că nu gestiona corect sumele de bani pe care i le încredin-
ţa regele şi că utiliza forţele armate ale statului în folosul său. 
Nedorind să declanşeze un război civil, Iancu nu a ripostat, deşi 
dispunea de numeroase trupe personale loiale, bine echipate şi 
instruite, şi cu o îndelungată experienţă dobândită pe câmpurile 
de luptă (Camil Mureşan, op. cit., p. 185). Ba și mai mult, el a 
adoptat o atitudine dintre cele mai împăciuitoare, sacrificându-şi 
propriile ambiţii în folosul cauzei comune. Cu toate că a mers 
până acolo încât cu ocazia Dietei, din iunie 1455, ţinută la Györ 
(oraș din nord-vestul Ungariei de astăzi [ro.wikipedia.org/wiki/
Győr]), s-a oferit să contribuie, dacă se va porni un război împo-
triva turcilor, cu 10.000 de călăreţi (cărora urma să le plătească 
soldele şi întreţinerea din averea sa personală), preconizând că 
de se va merge pe mâna sa otomanii vor fi alungaţi din Europa în 
doar trei luni şi dacă i se vor pune la dispoziţie forţele necesare 
va elibera chiar şi Ierusalimul (Georgius Fejér,Genus incunabula 
et virtus Joannis Corvini de Hunyad, regni Hungariae guberna-
toris, Buda, 1844, p. 216-218), Iancu nu a fost ascultat, adver-
sarii săi preferând să sacrifice interesul general, numai să nu îl 
vadă pe Huniade cu puterea şi renumele refăcute, dacă ar fi fost 
pus la comanda unei cruciade a întregii Europe, care pe deasupra 
să se şi finalizeze printr-o victorie (Camil Mureşan, op. cit., p. 
185). Secui = denumire dată populației rezultată, probabil, din 
amestecul unor populații de limbă turcică, ulterior maghiarizată, 
care migrând dinspre est s-a alăturat ungurilor în campania lor 
de cucerire a Câmpiei Panonice (895-901); participând și la cu-
ceririle regilor arpadieni* în răsărit, secuii s-au așezat, alături de 
populația românească, inițial în Bihor, apoi pe valea Târnavelor, 
iar la începutul secolului XIII s-au stabilit definitiv în marginea 
estică a Transilvaniei, mai exact în interiorul Curburii Carpaților 
(dexonline.ro/definiție/secui). *Membri ai primei case domnitoa-
re maghiare, care a condus Regatul Ungariei între 1000/1001-
1301, denumirea acestei familii princiare provenind de la ma-
rea căpetenie Árpád (care a trăit, se pare, între anii 845-907 și 
a „domnit” de prin anul 895 până la moartea sa [ro.wikipedia.
org/wiki/Árpád]), conducătorul suprem al federației alcătuită din 
cele șapte triburi proto-maghiare la momentul stabilirii acestora 
în Câmpia Panonică, eveniment petrecut în jurul anilor 900/901 
(ro.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Arpadiană).

40  Camil Mureşan, op. cit., p. 185.
41  Ibidem.
42  Ibidem.
43  Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 118; Camil Mureşan, op. cit., 

p. 185. Ladislau de Hunedoara = fiul cel mare al lui Iancu de Hu-
nedoara (cel mic fiind Matia Corvin), care a trăit între anii 1431-
1457 și încă din copilărie și-a însoțit tatăl în numeroasele campa-
nii întreprinse de acesta împotriva turcilor; în anul 1453, susținut 
de părintele său, el va ajunge ban al Croației și Dalmației, însă, 
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doi ani mai târziu (în 1455), va renunța la toate titlurile și funcțiile 
sale, datorită acuzațiilor primite din partea adversarilor politici ai 
Huniazilor; după moartea tatălui său, conflictul cu marii baroni 
ai Regatului Ungar se va acutiza, culminând cu uciderea, în 9 
noiembrie 1456, de către el a conducătorului partidei nobiliare 
adverse, Ulrich de Cilli; deși, inițial, a fost iertat de rege (căci, 
se pare că, fusese în legitimă apărare) și chiar numit de acesta, 
ca semn al sincerității sale, în funcțiile de trezorier („ministru de 
finanțe”) și căpitan general (comandant militar suprem) al Un-
gariei, Ladislau va fi, în cele din urmă, arestat sub învinuirea de 
complot împotriva acestuia (tânărul rege fiind influențat de rivalii 
seniorilor de Hunedoara) și executat, prin decapitare (pentru a-i 
spori suferința a fost folosită o sabie tocită), la Cluj, în 16 martie 
1457, rămășițele sale pământești fiind înhumate în Catedrala Ro-
mano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, alături de cele ale 
tatălui său (Tiberiu Ciobanu, Familia lui Iancu de Hunedoara, 
în op. cit., p. 191).

44  Camil Mureşan, op. cit., p. 185; Tiberiu Ciobanu, Belgrad, 
în op. cit., p. 118.

45  Camil Mureşan, op. cit., p. 186.
46  Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 118; Camil Mureşan, op. cit., 

p. 186.
47  Ibidem.
48  Lajos Elekes, op. cit., p. 437.
49  Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 119. Semiluna = parte a discu-

lui Lunii, în formă de semicerc, luminată de Soare în timpul uneia 
dintre fazele astrului; Luna privită în faza primului și a ultimului 
pătrar; semn simbolic al Islamului, reprezentând Luna în faza de 
creștere, în formă de „seceră”; figurativ, Imperiul Otoman; turcii, 
islamicii, musulmanii, mahomedanii; islamul, mahomedanismul 
(dexonline.ro/definiție/semilună).

50  Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 249.
51  Ibidem.
52  Camil Mureşan, op. cit., p. 188. Giovanni da Capestrano 

(sau Ioan de Capistrano) = călugăr franciscan, teolog, scriitor și 
diplomat, care a trăit între 24 iunie 1386 și 23 octombrie 1456. 
El este cel care a reușit, în vara anului 1456, să adune o armată 
de voluntari cu care l-a ajutat pe  Huniade să-i învingă pe turcii 
otomani în bătălia de la Belgrad. La fel ca și Iancu de Hunedoara, 
Capestrano a murit de ciumă la cca. două luni și jumătate după 
ce s-a stins din viață ilustrul său camarad de arme (ro.wikipedia.
org/wiki/Ioan_de_Capistrano). *Membru al Inchiziției, judecător 
care făcea parte din tribunalul acesteia (dexonline.ro/definiție/
inchizitor). Inchiziția = instituție ecleziastică de tristă amintire 
cu prerogative judiciare și penale, vestită prin sentințele sale de 
o mare cruzime, ea fiind instituită de Biserica Romano-Catolică 
pentru a judeca și condamna (îndeosebi prin ardere pe rug) pe cei 
acuzați de erezie, vrăjitorie și pe cei care își manifestau sub orice 
formă ostilitatea sau nesupunerea față de Biserica Romei, dar și 
față de monarhii absoluți și nobilii feudali catolici, ecleziastici și 
laici, ai vremii (dexonline.ro/definitie/inchiziție).

53  Istoria României în date, p. 96.
54  Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, vol. I (în-

tocmit de Mihail Guboglu şi Mustafa Ali Mehmed), Editura Aca-
demiei RSR, Bucureşti, 1966, p. 59.

55  Istoria României, vol. II, Editura Academiei R.P.R., Bucu-
reşti, 1962, p. 444.

56  Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 247-248; Şt. 
Katona, Historia critica regnum Hungariae stirpis mixtae, tom. 
VI (XIII), Pestini (Pesta), 1790, p. 1097.

57  Îmblăciu = unealtă agricolă rudimentară, formată dintr-un 
băţ de lemn articulat prin curele la o coadă lungă, care este folosi-

tă la baterea (îmblătirea) grânelor şi a unor leguminoase pentru a 
desprinde boabele din spic sau din păstăi (dexonline.ro/definiție/
îmblaciu).

58  Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 248. O parte 
dintre „voluntari” erau înarmaţi cu săbii şi cu arcuri, printre ei 
existând, însă în număr mic, şi unii care aveau în dotare „arme de 
foc de diferite tipuri” (Ibidem).

59  Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 119.
60  Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 248. Potrivit 

altei versiuni, Huniade a reușit să adune în total o armată de doar 
aproximativ 25-30 000 oameni (ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_
Belgradului_1456).

61  Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 120.
62 Acesta a domnit în trei rânduri, şi anume din octombrie (îna-

inte de 17-19) până la începutul lunii noiembrie (sigur după 31 
octombrie) 1448; din iulie (înainte de 3) 1456 până în noiembrie 
(înainte de 26) 1462 şi din octombrie (după 7)/noiembrie (înainte 
de 8) până la sfârşitul lunii decembrie a anului 1476, posibil chiar 
până la începutul lunii ianuarie (sigur înainte de 10) 1477 (Con-
stantin Rezachevici, Enciclopedia domnilor români. Cronologia 
critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova, vol. I [Se-
colele XIV-XVI], Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 101, 
103, 115, 117, 801, 802).

63  Istoria României în date, p. 97.
64 Documenta Romaniae Historica D. Relaţii între Ţările 

Române, vol. I, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1977, p. 
450-451. Sașii = un grup etnic de origine predominant germană, 
stabilit în sudul și în nord-estul Transilvaniei începând cu mijlo-
cul secolului al XII-lea (ro.wikipedia.org/wiki/Sași).

65  Constantin Rezachevici, op. cit., p. 103.
66  Vladislav al II-lea a fost fiul lui Dan al II-lea cel Viteaz* 

și a domnit asupra Țării Românești din decembrie 1447 și până 
în 22 august 1456 (Istoria României în date, p. 454), cu o scurtă 
întrerupere petrecută în octombrie-noiembrie 1448, când s-a de-
rulat prima domnie a lui Vlad Țepeș (Constantin Rezachevici, op. 
cit., p. 801). *Dan al II-lea cel Viteaz a fost fiul lui Dan I (voievod 
al Țării Românești din 1385 [și-a început domnia cândva între 1 
ianuarie și 31 august] și până în 23 septembrie 1386 [Ibidem]), 
el ocupând tronul statului medieval românesc sud-carpatin între 
1420 și 1431, cu patru întreruperi dintre care trei (petrecute în 
1421, 1423 și 1427) fiind foarte scurte (Istoria României în date, 
p. 454).

67  Termen care înseamnă „Valahia dinspre Ungaria” și cu care 
era desemnată Țara Românească în documentele interne, civile și 
ecleziastice, redactate în limba greacă și în slavonă, între secolele 
XIV-XVIII, denumire folosită pentru a deosebi Țara Românească 
de Moldova și de Valahiile Balcanice (dexonline.ro/definiție/Un-
grovlahia; ro.wikipedia.org/wiki/Ungro-Vlahia). Vlahiile/Valahiile 
Balcanice = state organizate în Evul Mediu de către popu-lațiile 
romanizate din Peninsula Balcanică (adică de aromâni, megleno-
români și istroromâni), printre acestea numărându-se „Vlahia Ve-
che” (în sud-vestul Serbiei), „Vlahia Albă” (de-a lungul Dunării 
de Jos), „Vlahia Mare” sau „Tesalia Valahă” (în centrul, vestul și 
nordul Greciei), „Vlahia Mică” (în partea central-vestică a Greci-
ei), „Vlahia Neagră” sau „Morlahia” (în vestul Peninsulei Balca-
nice, de-a lungul țărmului dalmațian al Mării Adriatice), „Vlahia 
de la Sirmium” (în Serbia, pe râul Sava) și altele (ro.wikipedia.
org/wiki/Vlahi). Valah (vlah) = termen care desemna populațiile 
romanizate din Europa Centrală și Răsăriteană, trăitoare de o par-
te și de alta a Munților Carpați, a fluviului Dunărea și a râului 
Prut, și anume pe români, aromâni, meglenoromâni și istroro-
mâni; denumire dată, în Evul Mediu, de alte popoare, românilor 

Pagini de istorie



29COLUMNA 2000

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

din stânga și din dreapta Dunării; termenul provine din grecescul 
„blachoi” (în transliterare antică) sau „vlakhoi” (în transliterare 
modernă) și din cuvântul slavon vechi „valahŭ, vlahŭ”, care au 
semnificația de „român” (dexonline.ro/definiție/valah).

68  Constantin Rezachevici, op. cit., p. 103. 
69 Organizaţii teritorial-administrative și judecătorești ale 

saşilor din Transilvania, menţionate, pentru prima dată, în anul 
1302 (Scaunele Sibiului), la început existând şapte scaune săseşti, 
la care s-au adăugat mai târziu alte două. Pentru fiecare scaun era 
desemnat un „jude regal” (în germană Königsrichter, iar în latină 
judex regis), care era supus numai regelui Ungariei, scaunele și 
districtele lor fiind conduse de un jude al locului, denumit și jude 
scăunal (în germană Stuhlrichter, în latină judex sedis sau judex 
terrestris) asistat, mai târziu, de un comandant militar. Treptat, 
scaunele săseşti sau unificat într-o comunitate teritorială şi poli-
tică mai largă, cunoscută sub denumirea de „Universitatea saşi-
lor” (Universitas saxorum), beneficiind de autonomie, devenită 
defini-tivă în secolul XVI, această comunitate având în fruntea 
sa pe comitele saşilor (Sachsengraf), în persoana judelui regal al 
Sibiului, cea mai înaltă funcție administrativă a sașilor fiind toc-
mai cea de „jude al scaunului de Sibiu” (în germană Stuhlrichter 
von Hermannstadt, în latină judex Cibinensis). Scaunele săseşti 
îşi derivă numele de la funcţiunea lor judiciară, şi anume cea de 
„scaune de judecată”, în latină „sedes judiciaria” (Tiberiu Cioba-
nu, Glosar, în Ștefan cel Mare și Sfânt și strălucita sa victorie de 
la Vaslui obținută împotriva turcilor otomani, p. 585-586).

70  Documenta Romaniae Historica B. Ţara Românească, vol. 
I, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1966, p. 196-197; Docu-
menta Romaniae Historica D. Relaţii între Ţările Române, vol. 
I, p. 455, 461.

71  Ibidem.
72  Ibidem.
73  Ibidem.
74  Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 249; Ca-

mil Mureşan, op. cit., p. 194. Potrivit estimărilor vremii, armata 
otomană ar fi numărat 160.000 oameni, însă, conform studiilor 
mai recente, trupele regulate (permanente) turcești erau alcă-
tuite numai din aprox. 70.000 de războinici (ro.wikipedia.org/
wiki/Asediul_Belgradului_1456). De asemenea, numerosul corp 
expediționar otoman a sosit în apropierea cetății Belgradului îna-
inte ca Huniade să-și poată aduna în totalitate forțele militare de 
care a dispus cu ocazia acestei confruntări.

75  Camil Mureşan, op. cit., p. 194; Istoria militară a poporu-
lui român, vol. II, p. 246. Acestea aveau sarcina de a asigura în-
cercuirea şi asedierea dinspre Dunăre a Belgradului şi a împiedica 
aprovizionarea acestuia pe calea apei.

76  Date referitoare la efectivele celor două armate beligeran-
te, la planurile operaţiunilor militare şi la desfăşurarea asediului 
Belgradului, vezi în Fontes Historiae Daco-Romanae. Izvoarele 
istoriei României, vol. IV, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 
1982, p. 529, 531, 543, 545; Cronici turceşti privind Ţările Ro-
mâne. Extrase, vol. I, p. 59, 92, 194-197.

77  Camil Mureşan, op. cit., p. 155, 166. Mihail (Mihály) 
Szilágyi = mare nobil maghiar (conte de Horogszeg), care a trăit 
între 1400-1461 și a fost cumnatul lui Iancu de Hunedoara, soția 
acestuia din urmă și mama lui Ladislau și Matia Corvin, conte-
sa Elisabeta (Erzsébet) Szilágyi de Horogszeg (care a trăit între 
1410-1483 [ro.wikipedia.org/wiki/Elisabeta_Szilágyi]) fiindu-i 
soră (Tiberiu Ciobanu, Famila lui Iancu de Hunedoara, în „For-
tissimus athleta Christi”, Iancu de Hunedoara 555, p. 190); el 
s-a numărat printre colaboratorii cei mai apropiați ai „ultimului 
mare cruciat european” (Ioan-Aurel Pop, Numele din familia re-

gelui Matia Corvinul: de la izvoarele de epocă la istoriografia 
contemporană, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXVI, 
Bucureşti, 2008, p. 138), participând la mai toate campaniile și 
bătăliile purtate de vajnicul apărător al Crucii, cum ar fi cele de 
la Varna (1444), Kosovopolje (1448) și Belgrad (1456). După 23 
noiembrie 1457, când regele Ladislau al V-lea Postumul a de-
cedat, Mihail Szilágyi a fost ales regent al Ungariei (în 1458). 
În această calitate, el l-a ajutat pe nepotul său de soră să devi-
nă monarh al Regatului Ungar (Szilágyi Mihály, Mátyás király 
nagybátyja [Mihály Szilágyi, unchiul regelui Matia], Budapesta, 
1913; Péter Kovács, Mattia Corvino [Matia Corvinul], Roma, 
2000; András Kubinyi, Matthias Rex [Regele Matia], Balassi 
Kiadó [Editura Balassi], Budapesta 2008; Tiberiu Ciobanu, op. 
cit., p. 190). „Recunoscător, acesta l-a acoperit [pe unchiul său] 
cu onoruri, printre altele numindu-l comite perpetuu de Bistrița” 
(Ibidem; András Kubinyi, Magyarorszag története [Istoria Un-
gariei…] 1301-1526, Budapesta, 1998, p. 20-30) și chiar guver-
nator general al statului feudal maghiar pe o perioada de cinci 
ani (Ştefan Andreescu, Vlad Ţepeş Dracula, între legendă şi ade-
văr istoric, ediţia a II-a, revăzută, Editura Enciclopedică, Bucu-
reşti, 1998, p. 79). Mihail Szilágyi a mai îndeplinit și funcțiile 
de comite de Timiș, ban de Mačva (regiune geografico-istorică 
situată în nord-vestul Serbiei de astăzi [en.wikipedia.org/wiki/
Mačva]), căpitan al Belgradului (Ioan Hațegan, Pavel Chinezu, 
Editura Helicon, Timișoara, 1994, p. 73) și pe cea de căpitan ge-
neral al trupelor regale din sudul Ungariei (Ibidem, p. 127). „Aliat 
cu Vlad Țepeș, împotriva turcilor, Mihail Szilágyi va fi capturat 
de aceștia, în noiembrie 1460, pe când străbătea Bulgaria, fiind 
ucis la Istanbul, în 1461 (…), în chinuri groaznice, prin tăierea în 
două cu fierăstrăul” (Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 190-191; Radu 
Florescu, Raymond T. McNally, Dracula: Prince of many faces 
- His life and his times [Dracula: Prințul cu multe fețe - Viața și 
timpurile sale], „Little, Brown and Company” Publishing House 
[Editura „Little, Brown și Compania”], Boston, New York, Lon-
don, 1989, p. 130).

78  ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456.
79  Ibidem.
80  Aceștia alcătuiau corpul de elită al infanteriei armatei per-

manente otomane (numit „yeniçeri ocaği”, adică „corpul ieni-
cerilor”), format din elemente islamizate, bazele acestuia fiind 
puse, se pare, în timpul sultanilor Orhan (1326-1360) și Murad 
I (1360-1389), unele izvoare istorice indicând ca dată exactă a 
înfințării sale anul 1363. La început, acest corp își completa efec-
tivele dintre captivii de război, iar mai apoi prin „contribuţia de 
sânge” a provinciilor creștine din „împărăția turcească”, terme-
nul de «ienicer» provenind din cuvântul pur turcesc „yeniçeri” 
(compus din „yeni”, adică „nou”, și „çeri”, adică „oaste”), care 
înseamnă „oaste nouă” (Tiberiu Ciobanu, Glosar, în Ștefan cel 
Mare și Sfânt și strălucita sa victorie de la Vaslui obținută împo-
triva turcilor otomani, p. 470-471)

81  Nume generic pentru armele de foc grele, adică pentru tu-
nuri (ro.wiktionary.org/wiki/gură_de_foc).

82  Diametrul interior al țevii unei guri de foc (dexonline.ro/
definiție/calibru).

83  Aurel Decei, op. cit., p. 109. Topciu = în Evul Mediu, oş-
tean turc care servea la artilerie; artilerist, tunar în armata otoma-
nă; aparţinea corpului topciilor al oastei „de Poartă” (adică făcea 
parte din trupele de elită ale Imperiului Otoman); termenul provi-
ne din cuvântul turcesc „topçu”, derivat din „top”, care înseamnă 
„tun” (dex-online.ro/definiție/topciu).

84  «Azapii» sau «azepii» erau oșteni voluntari din infanteria ușoară 
provincială otomană (arcași de elită), care trăiau din prada de război și 
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aveau libertatea de a părăsi armata oricând voiau. Serveau, de aseme-
nea, la paza fortificaţiilor (uneori fiind folosiți și ca gardieni [paznici] 
în închisori și nu numai) și în marină, ocazional intrând și în com-
ponenţa unităţilor de cavalerie ușoară (farisan); veche miliție (aici cu 
sensul de trupe nepermanente sau de rezervă, compuse îndeosebi din 
țărani și orășeni, care erau mobilizate doar în caz de mare nevoie [adică 
în caz de război, revolte, calamități etc.]) otomană (formată inițial din 
tineri necăsătoriți), un fel de infanterie neregulată ce era prima expusă 
atacului dușmanilor. La început, corpul azapilor era alcătuit numai din 
turci anatolieni (adică originari din Anatolia [partea asiatică a Turciei 
de astăzi]), însă, până la sfârșitul secolului XVI, orice musulman dintr-
o provincie otomană va putea să se înroleze în rândurile sale. În limba 
turcă „azep” înseamnă „oștean de gloată” (adică provenind din popo-
rul de rând, termenul «gloată» având semnificația de „mulțime mare 
de oameni strânși la un loc, adunătură, totalitate a oamenilor simpli, 
popor, norod” [dexonline.ro/definiție/gloată]), iar în limba arabă „ce-
libatar”, adică „necăsătorit, burlac” (Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 365; 
dexonline.ro/definiție/azap; en.wikipedia.org/wiki/Azap).

85  Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 248-249.  Zi-
durile cetății fiind dărâmate și penetrate în mai multe locuri (ro.
wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456).

86  Tiberiu Ciobanu, Belgrad, în „Fortissimus athleta Chris-
ti”, Iancu de Hunedoara 555, p. 121.

87  Ibidem.
88  Camil Mureşan, op. cit., p. 195-196. Salankemen = veche 

așezare rurală (în limba croato-sârbă însemnând „piatră sărată”) 
situată la locul de vărsare a râului Tisa în Dunăre, în prezent exis-
tând două sate cu acest nume, și anume Stari Salankemen (adică 
„Salankemenul Vechi”) și Novi Salankemen (adică „Salankeme-
nul Nou”), ambele aparținând orașului și municipiului Inđija (si-
tuat în nord-estul districtului Syrm, care la rândul său se află în 
sud-vestul provinciei autonome Voivodina din nordul Serbiei), 
fiind amplasate în extremitatea nord-estică a acestuia. Consti-
tuind un punct strategic deosebit de important, aici au avut loc 
de-a lungul timpului mai multe bătălii navale, precum cea de față 
(en.m.wikipedia.org/wiki/Slankamen). Municipiu = unitate admi-
nistrativ-teritorială de nivelul doi (subdiviziune a districtului) în 
Serbia de astăzi, alcătuită dintr-un oraș (reședința municipiului) 
și sate înconjurătoare, municipalitatea purtând numele orașului 
de reședință (en.m.wikipedia.org/wiki/Municipalities_and_citi-
es_of_Serbia). District = unitate administrativ-teritorială sârbă de 
primul nivel, constituită din municipalități și orașe, echivalentă 
județului din România (en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_dis-
tricts_of_Serbia).

89 Suburbie a orașului Belgrad, situată pe malul drept al Dună-
rii și pe malul stâng al râului Sava. În perioada romană, localitatea 
era numită „Taurunum”, ea dispărând ulterior în urma ciocniri-
lor dintre popoarele migratoare. Denumirea de „Zemun” provine 
din cuvântul slavon „zemlja”, care înseamnă „pământ”. Dovezile 
istorice care atestă existența localității datează din secolul XII. 
În campania militară croato-ungară contra Bizanțului, ea a fost 
cucerită împreună cu Okrug Braničevo și Belgrad. În timpul re-
tragerii, Ștefan al II-lea, regele Ungariei (1101-1131), va distruge 
Belgradul iar din pietrele lui va fi clădit zidul de apărare al cetății 
Zemun. În Evul Mediu, Zemun devine un oraș de sine stătător 
care se afla la granița de sud a Regatului Maghiar. Între anii 1541-
1718 se va afla sub dominația Imperiul Otoman, în perioada tur-
cească și în cea următoare, când a intrat în stăpânirea Imperiului 
Habsburgic, Zemun va fi un oraș vamal de graniță. Din anul 1918, 
va aparține (cu mici întreruperi) de Iugoslavia și va deveni cu 
timpul o suburbie a Belgradului (ro.wikipedia.org/wiki/Zemun).

90  http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Batalia_de_la_Belgrad 

_4_ – _23_iulie_1456.
91  Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 249.
92  ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456.
93  Camil Mureşan, op. cit., p. l97; Nicolae Iorga, Notes et ex-

traits pour servir à l’histoire des croisades au XVe siècle, vol. IV 
(1453-1476), Bucureşti, 1915, p. 139.

94  ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456.
95  ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456. Gudron = 

lichid vâscos de culoare închisă (neagră sau brună), cu miros spe-
cific, obținut prin rafinarea, distilarea uscată a unor materii orga-
nice (petrol, cărbune, lemn etc.) și având diverse întrebuințări în 
industria chimică, industria farmaceutică, precum și în construcția 
drumurilor (liant rutier); sinonim: catran, (regionalism) zeft; ter-
menul provine din cuvântul francez „goudron” (dexonline.ro/
definiție/gudron).

96  ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456.
97  Ibidem.
98  Ibidem. „Pentru această faptă eroică, regele Ungariei, Ma-

tia I Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara, l-ar fi înnobilat pe fiul 
lui Titus trei ani mai târziu” (Ibidem). Existența istorică a aces-
tui oștean-erou din armata maghiară (cunoscut și sub numele de 
Titusz Dugovics și considerat a fi de etnie croată sau sârbă) este 
pusă totuși la îndoială de specialiști, deoarece toate cronicile cu-
noscute în care apare au o veridicitate extrem de discutabilă. O 
figură familiară în istoria maghiară, Dugovics este întruchiparea 
rezistenței antiotomane și a sacrificiului de sine, fapta sa eroică 
servind ca subiect pentru numeroase creații literare și artistice de 
la mijlocul secolului al XIX-lea și mai multe străzi din Unga-
ria fiind denumite după el. Cu toate acestea, o analiză serioasă a 
surselor istorice disponibile demonstrează că povestea nu poate 
fi considerată ca fiind corectă. Actul eroic în cauză a fost ates-
tat documentar pentru prima dată în cronica umanistului itali-
an Antonio Bonfini (1434-1503), scrisă la sfârșitul secolului al 
XV-lea, în care este însă menționat un luptător maghiar anonim. 
Aceeași poveste este relatată atât de Bonfini, cât și de Konstan-
tin Mihailović*, numai că în legătură cu asediul fortăreței Jajce 
(din Bosnia), petrecut în 1464, ambii referindu-se la un soldat 
anonim. Lucrarea istorică cehă, scrisă de Jan Dubravius (teo-
log, umanist și scriitor ceh, care a trăit între anii 1486-1553 și a 
fost episcop de Olomouc [oraș de reședință al diecezei catolice 
omonime din Moravia, regiune istorică aflată în estul Cehiei de 
astăzi - en.m.wikipedia.org/wiki/Olomouc] și autor al cronicii 
Historia regni Bohemiae [adică Istoria Regatului Boemiei], apă-
rută în 1552 [en.wikipedia.org/wiki/Jan_Dubravius]) se referă, 
de asemenea, la eroul de la Nándorfehérvár (denumirea maghiară 
a Belgradului) ca fiind necunoscut, dar îl descrie ca aparținând 
etniei cehe. De la sfârșitul secolului XVIII, odată cu formarea 
conștiinței naționale maghiare, bravul soldat a fost privit ca un 
erou național și un model de urmat. Imre Dugovics, un membru 
al unei familii nobiliare maghiare de origine croată, a profitat de 
aceste relatări și, în 1821, prin intermediul a trei documente fal-
se, a încercat să dovedească faptul că luptătorul anonim era un 
strămoș al familiei sale, numit Titusz Dugovics. Numele a fost 
făcut cunoscut publicului de către un cărturar recunoscut al ace-
lei perioade, Gábor Döbrentei (filolog, scriitor [poet, prozator și 
dramaturg], traducător, anticar, academician și înalt funcționar de 
stat maghiar, ce a trăit între 1785-1851 [hu.wikipedia.org/wiki/
Döbrentei_Gábor]), care a fost înșelat de acele documente false 
și le-a publicat într-o lucrare a sa de istorie maghiară (apărută în 
1824, la Budapesta, în Colecția Științifică, sub titlul Titus Dugo-
vics, destinat să moară pentru națiunea sa la Belgrad). Astfel, 
Titusz Dugovics și povestea lui au devenit curând (și au rămas 
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de atunci) o parte a conștiinței istorice maghiare, deși persona-
jul său nu ar trebui să fie considerat mai mult decât un personaj 
ficțional inventat la începutul secolului XIX. Singurul element al 
legendei, care poate fi acceptat ca autentic este actul de vitejie al 
unui soldat necunoscut descris de către Bonfini și Mihailović (ro.
wikipedia.org/wiki/Titusz_Dugovics). *Acesta a fost un ienicer 
de origine sârbă din armata otomană, care a luat parte activ la 
campaniile militare ale sultanului Mahomed al II-lea (inclusiv la 
cea declanșată în vara anului 1462 împotriva lui Vlad Ţepeş) și, 
„revenit ulterior în tabăra creștină” (Istoria Românilor, vol. IV, p. 
359), își va „redacta amintirile, între anii 1496 și 1501, [pe când 
se afla] în Polonia” (Ștefan Andreescu, op. cit., p. 69).

99 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Batalia_de_la_Belgrad_4_  
– _23_iulie_1456.

100 Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 249. Bu-
luc = (în Evul Mediu, în Imperiul Otoman) unitate militară din 
componența forțelor armate turcești, efectivele sale oscilând între 
o sută și cinci sute de soldaţi; (în Evul Mediu, în Moldova și în 
Țara Românească) unitate militară tactică formată din mercenari 
și având aproximativ efectivul unei companii (termen militar 
ieșit din uz); sinonime: ceată, steag, corp, unitate, detașament, 
(învechit) bulucbășie; (prin extensiune) ceată de oameni înarmați; 
termenul «buluc» provine din cuvântul turcesc „bölük”, care în-
seamnă „detașament, companie” (Mustafa Ali Mehmed, op. cit., 
p. 410; dexonline.ro/definiție/buluc).

101 Se pare că acest atac a avut loc ca urmare a unui eveniment 
neașteptat petrecut în tabăra creștină, și anume, potrivit unor iz-
voare documentare de epocă, acum armata țăranilor a declanșat 
o acțiune spontană de atac. Prin urmare, în ciuda ordinelor lui 
Huniade de a nu efectua razii asupra pozițiilor otomane, unele 
unități neregulate s-au furișat dintre meterezele prăbușite, au 
ocupat poziții nu departe de linia inamicilor și au început să-i 
hărțuiască pe aceștia. Deși spahiii* au încercat să-i împrăștie 
pe țăranii-oșteni, ei nu vor reuși și, drept consecință, mai mulți 
apărători ai cetății s-au alăturat celor din afara zidurilor. Astfel 
că, ceea ce începuse ca un incident izolat s-a transformat rapid 
într-o bătălie în toată regula. Văzând toate acestea, Giovanni da 
Capestrano și Iancu de Hunedoara au hotărât să profite de situație. 
Primul, trezindu-se înconjurat de aproximativ 2000 de cruciați 
(deși le ordonase insistent oamenilor săi să se retragă în cetate), 
a pornit în fruntea acestora spre liniile otomane. La rândul său, 
concomitent, Huniade a început un atac disperat din cetate, cu 
intenția de a cuceri pozițiile artileriei turcești, acțiune soldată în 
cele din urmă cu o reușită categorică. Conform unei cronici a vre-
mii, conducându-și trupele spre ariergarda turcească, peste râul 
Sava, Capestrano ar fi strigat: „Domnul a făcut începutul, tot El 
va avea grijă de sfârșit!” (ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradu-
lui_1456). *Oşteni călare, care făceau parte din trupele de cava-
lerie de elită ale armatei turceşti. Fiind de origine nobilă, spahiii 
aveau obligaţii militare ce decurgeau din posedarea unui «timar» 
(adică «feudă» în Imperiul Otoman). Din acest motiv, spahiul 
mai era numit și «timariot» (al cărui statut corespundea, în Evul 
Mediu, cu cel al unui «feudal creștin»). Rangul de «spahiu» era 
echivalentul titlului nobiliar european de «cavaler». Provine din 
cuvântul persan „sipahi”, care înseamnă „călăreț” (Tiberiu Cioba-
nu, Glosar, în Ștefan cel Mare și Sfânt și strălucita sa victorie de 
la Vaslui obținută împotriva turcilor otomani, p. 601).

102 Aurel Decei, op. cit., p. 110.
103 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Batalia_de_la_Belgrad 

_4_ – _23_iulie_1456.
104  ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456.
105  Tiberiu Ciobanu, Belgrad, în „Fortissimus athleta Chris-

ti”, Iancu de Hunedoara 555, p. 122.
106  ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456.
107  Aurel Decei, op. cit., p. 110. Din fericire pentru Mahomed 

al II-lea, săgeata nu era otrăvită (ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_
Belgradului_1456).

108  http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Batalia_de_la_Belgrad_4_ 
–  _23_iulie_1456.

109  Camil Mureşan, op. cit., p. 198.
110  Francesco Griselini, Încercare de istorie politică şi natura-

lă a Banatului Timişoarei, Editura Facla, Timişoara, 1984, p. 48.
111  ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456.
112 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Batalia_de_la_Belgrad 

_4_ – _23_iulie_1456. Degringoladă = prăbușire, rostogolire ra-
pidă, cădere; figurativ, decădere treptată, degradare progresivă, 
ruinare; provine din cuvântul francez „dégringolade” (dexonline.
ro/definitie/degringoladă). Debandadă = lipsă de organizare, de 
disciplină; forma livrescă (cărturărească, cultă, savantă) pentru 
dezordine, dezorganizare, haos, neorânduială, zăpăceală, (rar) 
neordine, (familiar) brambureală, harababură, calamandros (regi-
onalism în Moldova); provine din cuvântul francez „débandade” 
(dexonline.ro/definitie/debandadă).

113 Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 122. „Sub acoperirea nopții, 
otomanii s-au retras în grabă, încărcând răniții în 140 de căruțe 
trase de cai. Ajuns în orașul Sarona (?), Mehmed (Mahomed al II-
lea – n.n. T.C.) și-a revenit (el pierzându-și cunoștința în urma ră-
nii primite în luptă – n.n. T.C.). La aflarea veștilor că a fost învins, 
majoritatea ofițerilor săi uciși în luptă și tabăra și echipamentul 
oștirii sale abandonate, tânărul sultan de numai 24 de ani abia a 
putut fi împiedicat să nu se sinucidă prin otrăvire. Atacul surpriză 
al creștinilor a provocat pierderi masive și haos total în rândurile 
otomanilor. Așadar, în timpul nopții de 22 spre 23 iulie, sultanul 
învins și-a retras restul trupelor și s-a întors la Constantinopol” 
(ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456).

114  Istoria Românilor, vol. IV, p. 348. Amănunte cu privire la 
desfăşurarea bătăliei de la Belgrad, vezi în Camil Mureşan, op. 
cit., p. 195-201 şi în Nicolae Iorga, op. cit., p. 130-142.

115  Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 122.
116  Aurel Decei, op. cit., p. 110.
117  Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 122.
118  Istoria Românilor, vol. IV, p. 348.
119 ro.wikipedia.org/wiki/Asediul_Belgradului_1456. Suleiman 

(Soliman, Süleyman) I Magnificul = supranumit și «Kanunî» 
(adică „Legiuitorul”) și cunoscut în Occident cu supranumele de 
«Muhteşem», adică „cel Strălucit” (tradus în Apus prin „Magni-
ficul” sau „cel Mare”), acesta a fost al zecelea sultan (suveran, 
monarh, conducător absolut) al Imperiului Otoman, el domnind 
între anii 1520-1566 (ro.wikipedia.org/wiki/Soliman_I; Istoria 
lumii în date, p. 567).

120  Tiberiu Ciobanu, op. cit., p. 122.
121 I storia militară a poporului român, vol. II, p. 249. Camil 

Mureşan, op. cit., p. 200; Gÿörgÿ Balanyi, Nandorfehérvár ostro-
ma es felmentése, în „Hádtörténelmi Közlemények”, Budapesta, 
1911, p. 168.

122  Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria 
românilor, vol. I/2, Bucureşti, 1890, p. 61. În unele scrieri, Hu-
niade este pomenit însă ca „unico Christi fortissimo athleta Io-
hanne Vayvoda”, adică „Ioan Voievod, unicul şi cel mai puternic 
atlet al lui Hristos” (Ioan Lupaş, Voevodatul Transilvan, în „Da-
cia”, nr. 8, Bucureşti, 1 mai 1942, p. 3).

123  Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., p. 61.
124  Gÿörgÿ Balanyi, op. cit., p. 168.
125  Ibidem.
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126  Camil Mureşan, op. cit., p. 200.
127  Ioan-Aurel Pop, Transilvania în secolul al XIV-lea şi pri-

ma jumătate a secolului al XV-lea (cca. 1300-1456). 11. Ioan 
(Iancu) de Hunedoara (1407-1456) – eroul creştinătăţii, în Isto-
ria Transilvaniei, vol. I (până la 1541), coordonatori: Ioan-Au-
rel Pop şi Thomas Nägler, Institutul Cultural Român, Centrul de 
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2003, p. 281. Acest obicei, al 
trasului clopotelor la amiază, „există și astăzi [și] este atribuit în 
mod expres victoriei obținute de Iancu de Hunedoara împotriva 
turcilor, împotriva prigonitorilor creștinismului” (ro.wikipedia.
org/wiki/Ioan_de_Hunedoara).

128 Vicar = locțiitor; adjunct; cel care ținea locul cuiva căruia îi 
urma imediat în rang; preot sau episcop care ține locul unui dem-
nitar bisericesc de rang mai înalt (mitropolit, patriarh); cleric care 
înlocuiește un slujitor bisericesc de rang superior; locțiitor al unui 
mitropolit, al unui episcop sau al unui alt demnitar bisericesc; 
de asemenea, papa de la Roma se mai numește și „Vicarul lui 
Hristos”; termenul provine din latinescul „vicarius” (derivat din 
„vice”, adică „în loc de”), care înseamnă „locțiitor” (ro.wikipe-

dia.org/wiki/Vicar; dexonline.ro/definiție/vicar).
129  Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., p. 61.
130 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Batalia_de_la_Belgrad 

_4_ – _23_iulie_1456.
131 ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_de_Hunedoara. Ca o ciudățenie 

a sorții, în anul 1456 au trecut la cele veșnice încă două 
personalități ale epocii, și anume un aliat de nădejde al lui Iancu 
de Hunedoara (este vorba despre Giovanni da Capestrano, mort 
tot de ciumă la nici trei luni de la moartea celebrului său tovarăș 
de luptă [mai precis în luna octombrie 1456], la vârsta de 70 de 
ani și patru luni, el fiind născut în iunie 1386) și unul conjunctu-
ral, ba chiar la un moment dat un adversar declarat al eroului de la 
Belgrad, și anume duplicitarul și nestatornicul despot sârb Ghe-
orghe Brancović, decedat la 24 decembrie, în același an, pe când 
avea o vârstă foarte înaintată, mai exact aproape 80 de ani, căci 
el se născându-se prin anul 1377 (Tiberiu Ciobanu, „Cavalerul 
Alb”, în op. cit., p. 175; Aurel Decei, op. cit., p. 110; Camil Mu-
reşan, op. cit., p. 200-201; ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_de_Capis-
trano; ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Brancovici_al_Serbiei).

 

Iancu de Hunedoara în fața Belgradului la 1456
(gravură aflată pe o pagină din Chronica Hungarorum [Cronica maghiarilor], scrisă de Thuróczy János 

[pe numele său latinizat Joannes de Thurocz, cu care și-a și semnat opera, 
acesta a fost un istoric maghiar care a trăit între 1435-1488/1489] și apărută în 1488, 

la Brno [mare oraș situat în centrul regiunii Moravia de Sud din partea sud-estică a Cehiei de astăzi]) 

Pagini de istorie



33COLUMNA 2000

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

Asediul Belgradului din 1456 (pictură turcească realizată în 1584) și Bătălia de la Belgrad (pictură maghiară din secolul XIX,
 în mijlocul căreia se află Giovanni da Capestrano ridicând crucea)

Asediul Belgradului din 1456, imagine cu luptele de pe Dunăre
(pictură)

„Eroismul lui Titus Dugović” 
(tablou realizat de pictorul german de origine maghiară

Alexander [Sándor] von Wagner [1838-1919])
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 Mulți dintre istoricii noștri de seamă, îl consideră pe 
Mircea, fiul cel mare legitim al lui Vlad al II-lea Dracul1, 
drept al doilea voievod al Țării Românești ce a purtat nu-
mele de „Mircea” (primul fiind marele 
Mircea2, bunicul său patern), deoarece 
a domnit în locul tatălui său o scurtă 
perioadă de timp3, mai exact atunci când 
părintele lui, convins de sultanul Murad al 
II-lea4 (printr-o perfidă stratagemă), a ple-
cat într-o vizită la Poarta Otomană, unde 
a fost arestat și întemnițat, încheindu-și 
astfel prima domnie5. Alții, însă, nu îl 
socotesc propriu-zis domnitor, pe motiv 
că el ar fi îndeplinit doar misiunea de 
locțiitor al tatălui său, nefiind „uns”, în 
prealabil, ca „mare voievod și domn”6. 

Faptul că s-a aflat, însă, pentru o vreme în fruntea 
țării sale, fiind, indiscutabil, „os domnesc” (ba chiar 
unul rezultat dintr-o legătură matrimonială legitimă și, 
deci, recunoscut oficial)7, mă determină, totuși, să-l enu-
măr printre voievozii noștri, în cărțile mele numindu-l 
„Mircea a II-lea” (cum o fac, de fapt, și alți cercetători 
români de marcă)8. De altfel, în majoritatea lucrărilor de 
specialitate, domnitorul Valahiei9 sud-carpatine ce a ur-
mat la tron după așa-zisul Mircea al III-lea10 (fiul lui Mi-
hnea cel Rău11 și, prin urmare, nepot al lui Vlad Țepeș și 
strănepotul lui Vlad Dracul) și a purtat respectivul nume 
voievodal, adică Mircea Ciobanul12, este trecut ca „Mir-
cea al V-lea”, deși între el și nepotul lui Dracula nu a mai 
domnit asupra „Ungrovlahiei”13 niciun voievod cu nu-
mele de „Mircea”. În consecință, acest al doilea fiu al lui 
Vlad Dracul (care constituie subiectul studiului de față), 
botezat tot Mircea14, poate fi considerat, practic, drept 
„Mircea al III-lea” (nepotul lui Vlad Țepeș find, prin 
urmare, al patrulea voievod al Țării Românești, care a 
purtat numele de „Mircea”).

 Am făcut această precizare, încă de la început, din 
nevoia de a lămuri de ce pe domnitorul tratat în prezenta 
lucrare eu îl numesc „Mircea al III-lea” și nu „Mircea 
al II-lea”, așa cum apare în alte lucrări de specialitate15

 Potrivit cercetărilor în domeniu, Mircea al III-lea a 
domnit între iunie (după 1) și noiembrie (după 7) 148016, 
fiind susținut, încă din primăvara anului 148017, să urce 
pe tronul Țării Românești, de către voievodul Moldovei, 
Ștefan cel Mare18, ce dorea să aibă în fruntea statului 
românesc sud-carpatin un domn care să-i fie credincios 
și care să adere la politica externă promovată de el, mai 
exact la frontul comun antiotoman inițiat și menținut 
activ de către fiul lui Bogdan al II-lea19. Hotărând să 
întreprindă o expediție militară în scopul instalării în 

fruntea „Ungrovlahiei” a lui Mircea al III-lea, marele 
Ștefan va poruncii, în primăvara anului 1480, concen-
trarea forțele sale armate la Roman20. De aici, voievo-

dul moldav va da, la 15 martie 1480, o 
proclamație către întreaga populație a 
județelor țării-surori de la sud de Milcov21 
(proclamație din care ne-au parvenit, peste 
veacuri, pasajele adresate locuitorilor din 
Brăila, Buzău și Râmnicul Sărat)22, prin 
acest manifest muntenii fiind înștiințați de 
intenția lui de a-l sprijini pe protejatul său 
(pe care, cu această ocazie, îl numește „fiul 
domniei mele”23), ca să-și „ dobândească 
«baștina sa, Țara Românească», chemân-
du-i (îndemnându-i – n.n. T.C.), totodată, 
să se întoarcă la locurile lor (pe aceia care 

răspunseseră la apelul lansat de către dregătorii voie-
vodului de atunci al „Valahiei Mari”, Basarab al IV-lea 
cel Tânăr24, în vederea susținerii acestuia – n.n. T.C.) și 
chiar să vie alături de el și de Mircea voievod”25, într-un 
cuvânt să i se supună acestuia de bunăvoie. La aceasta, 
partizanii lui Țepeluș Vodă vor răspunde (desigur din 
îndemnul stăpânului lor) cu obrăznicie, cerându-i vred-
nicului nepot al lui Alexandru cel Bun să-și cedeze pro-
priul tron acelui „copil de curvă, fiul Călțunei (probabil 
numele femeii cu care Vlad Dracul a avut o aventrură 
amoroasă în urma căreia a rezultat Mircea al III-lea – 
n.n. T.C.), pe care au ținut-o (au avut-o – n.n. T.C.) în 
țara noastră toți pescarii brăileni”26, deoarece „ei aveau 
domnitor, și încă unul „mare și bun”27, pe care nu îl vor 
părăsi, fiind hotărâți să lupte până la capăt pentru el28.

 Campania în urma căreia marele Ștefan l-a impus 
la domnia Țării Românești pe Mircea al III-lea, ruda 
sa prin alianță29 din neamul princiar al Basarabilor 
Drăculești, a fost declanșată la sfârșitul lunii mai 1480 
(cu siguranță după 27 mai, dată la care Ștefan cel Mare 
se mai găsea încă în cetatea sa de scaun de la Suceava)30, 
mai precis în primele zile ale lunii iunie a anului respec-
tiv, când oștile sale și cele ale regelui Ungariei, Matia I 
Corvin (fiul celebrului luptător antiotoman Iancu de Hu-
nedoara31), aflate în Transilvania, vor pătrunde în Țara 
Românească și vor înfrânge armata lui Țepeluș, silindu-
l pe acesta să se refugieze la sud de Dunăre32.

 După înscăunarea lui Mircea (eveniment ce a avut loc 
„în cursul lunii iunie”33), puternicul protector al acestuia 
va reveni cu trupele sale în Moldova (căci, potrivit unui 
hrisov34 emis din porunca lui în 29 august 1480, el se găsea 
deja din nou la Suceava)35, lăsându-l să se descurce sin-
gur. Din păcate, la scurtă vreme după plecarea lui Ștefan 
cel Mare și a oștenilor săi, datorită împrejurărilor nefavo-

MIRCEA AL III-LEA, 
FRATELE VITREG AL CELEBRULUI DRACULA
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rabile ducerii unei politici antiotomane, Mircea al III-lea 
a fost nevoit să închine și el țara turcilor, recunoscându-
se vasal al sultanului Mahomed al II-lea Cuceritorul36, 
lucru pe care îl aflăm dintr-o scrisoare trimisă, în vara 
anului 1480, conducerii Brașovului, de către descenden-
tul Drăculeștilor, „Io Mircea voievod și domn a toată țara 
Ungrovlahiei”37. Prin scrisoarea respectivă, acesta îi in-
forma pe fruntașii sașilor din cetatea amintită mai sus „că 
și-a dobândit scaunul părintelui său, Vlad voievod (Vlad 
Dracul – n.n. T.C.) cu «orânduirea împărătească»”38 
(adică, cu „binecuvântarea” suveranului otoman), cu 
această ocazie, el asi-gurându-i și că vor avea „pace și de 
către turci, ca în zilele fratelui meu Radul (Radu cel Fru-
mos – n.n. T.C.) voievod”39. De asemenea, îi mai înștiința 
„că vroia să încheie pace cu ei și cu «dom-nul meu craiul 
[regele Ungariei, Matia Corvin – n.n. T.C.]»”40 și că boie-
rilor potrivnici lui (capturați în timpul luptelor purtate 
pentru dobândirea domniei) le acordase iertarea, motiv 
pentru care le solicita să se poarte cu toată considerația 
față de soțiile, copii și bunurile acestora, ce își găsiseră 
adăpost la Brașov41. 

Duplicitatea ce rezultă din conținutul documentului 
prezentat mai sus (adică întreținerea unor relații diplo-
matice bune și cu Regatul Ungariei, deși noul voievod ac-
ceptase tutela Înaltei Porți Otomane)42, al cărui conținut 
a ajuns, probabil, la cunoștința lui Mahomed al II-lea, a 
determinat căderea în dizgrație a lui Mircea al III-lea. 
Astfel că, în noiembrie (înainte de 7) 1480, fostul domn, 
Basarab al IV-lea cel Tânăr, revine la nord de Dunăre, 
cu ajutor militar din partea otomanilor43. Acum, va avea 
loc, se pare, o bătălie între oastea lui și cea a rivalului 
său (luptă derulată într-o locație rămasă necunoscută 
până astăzi), pe care o va câștiga. În consecință, Țepeluș 
Vodă îl va alunga pe Mircea de la domnie, preluând din 
nou el puterea în Țara Românească44.

 Referitor la ce s-a întâmplat cu Mircea al III-lea, 
după pierderea tronului și părăsirea țării de către acesta, 
izvoarele istorice de epocă nu ne dau nici un indiciu, 
„despre soarta lui nemaiștiindu-se nimic”45. 

Revenind asupra perioadei în care a domnit Mircea 
al III-lea, cu privire la această chestiune existând (așa 
cum am arătat deja mai sus, la nota 24) și opinia potrivit 
căreia fratele vitreg al lui Dracula ar fi cârmuit Țara Ro-
mânească în cursul anului 148146, menționez faptul că 
singura perioadă neacoperită în succesiunea domnilor 
din Țara Românească rămâne cea cuprinsă între iunie 
și noiembrie 1480, căci după înlăturarea de la putere a 
lui Basarab al IV-lea cel Tânăr, de către Ștefan cel Mare, 
petrecută în iunie 1480, voievodul moldovean nu avea 
cum să revină acasă, în Moldova, fără să lase pe tronul 
de la Târgoviște47 un domnitor fidel lui. De aceea, pla-
sarea lui Mircea al III-lea în fruntea Țării Românești în 
acest interval și nu într-o perioadă din anul 1481 este 
mai verosimilă48. 

Conf. univ. dr. TIBERIU CIOBANU

Note
1 Fiul nelegitim al lui Mircea cel Bătrân (voievodul Țării 

Românești din septembrie [după 23] 1386 până în 31 ianuarie 
1418 [Constantin Rezachevici, Enciclopedia domnilor români. 
Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova, 
vol. I, Secolele XIV-XVI, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, 
p. 801]), care a domnit asupra Țării Românești din decembrie 1436 
până în martie (după) 1442 şi din toamna lui 1443 până după 23 
noiembrie (înainte de 4 decembrie) 1447 (Istoria României în date, 
Editura Enciclopedică Română, București, 1971, p. 454) și care, 
pentru că a făcut parte din Ordinul cavaleresc al Dragonului (calitate 
în care purta la gât un colan de care era atârnat un medalion din 
aur ce avea gravat pe el un dragon [Ştefan Andreescu, Vlad Ţepeş 
Dracula între legendă şi adevăr istoric, ediţia a II-a, revăzută, 
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 190]), a primit porecla 
de „Dracul”, de unde și supranumele „Dracula”, purtat de fiul său, 
Vlad Țepeș, poreclă ce are, se pare, semnificația de „fiul Dracului” 
(Ibidem, p. 187). Născut, probabil, în Transilvania (la Sighișoara), 
ori în Germania (la Nürnberg), prin 1430 (Radu Ștefan Ciobanu, 
Pe urmele lui Vlad Țepeș, Editura Sport-Turism, București, 1979, 
p. 47), Vlad al III-lea Ţepeş a fost fiul legitim mijlociu al lui Vlad 
Dracul şi al doamnei Anastasia (una dintre fiicele lui Alexandru 
cel Bun [Virgil Ciocâltan, Între sultan şi împărat: Vlad Dracul la 
1438, în „Revista de istorie”, XXIX, nr. 11, Bucureşti, 1976, p. 
1777, 1782], domnul Moldovei între anii 1400-1432 [Istoria lumii 
în date, Editura Enciclopedică Română, București, 1972, p. 569]), 
el domnind asupra Țării Românești în trei rânduri, şi anume din 
octombrie (înainte de 17-19) până la începutul lunii noiembrie 
(sigur după 31 octombrie) 1448; din iulie (înainte de 3) 1456 
până în noiembrie (înainte de 26) 1462 şi din octombrie (după 7)/
noiembrie (înainte de 8) până la sfârşitul lunii decembrie a anului 
1476, posibil chiar până la începutul lunii ianuarie (sigur înainte de 
10) 1477 (Constantin Rezachevici, op. cit., p. 801, 802).

2 Mircea cel Bătrân a mai intrat în istoriografia românească 
și cu supranume de „cel Mare” (Alexandru D. Xenopol, Istoria 
românilor din Dacia Traiană, ediția I, vol. II, Tipo-Litografia „H. 
Goldner”, Iaşi, 1889, p. 89; Bogdan Petriceicu Hasdeu, Istoria 
critică a românilor, vol. I, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1875, 
p. 130; Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria 
românilor, vol. III, Bucureşti, 1901, p. III).

3 Mai exact între martie (după) și vara anului 1442 (Istoria 
României în date, p. 454) sau, potrivit altor opinii, din toamna 
lui 1442 și până în luna decembrie a aceluiași an (Constantin C. 
Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 392). 

4 Acesta a domnit asupra Imperiului Otoman între 31 mai 
1421 și 3 februarie 1451, cu două întreruperi (petrecute între 12 
iulie și 1 noiembrie 1444 și între decembrie 1444 și 5 mai 1446), 
când a abdicat în favoarea fiului său, Mahomed al II-lea, a cărui 
domnie principală s-a derulat între 18 februarie 1451 și 3 mai 
1481 și care (după 29 mai 1453, dată la care a reușit să cucerească 
Constantinopolul [Istoria lumii în date, p. 133], străvechea 
reședință a basileilor [împăraților] Imperiului Bizantin, punând 
capăt milenarei existențe a acestuia) va fi supranumit „Fatih”, 
cuvânt care în limba turcă înseamnă „Cuceritorul” (Mustafa Ali 
Mehmed, Istoria turcilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1976, p. 380.

5 Istoria militară a poporului român, vol. II, Editura Militară, 
București, 1986, p. 223; Radu Ștefan Ciobanu, op. cit., p. 45-46. 
Poarta Otomană (sau, pe scurt, Poarta) = denumirea cu care era 
desemnată Curtea conducătorului Imperiului Otoman şi, prin ex-
tensie (în unele izvoare istorice), statul otoman și guvernul său în 
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general, termenul provenind de la titulatura adoptată de dregătorii 
turci în relaţiile diplomatice, în treburile oficiale folosindu-se 
expresia de „Înalta Poartă” sau „Sublima Poartă”; reședința 
monarhului, suveranului „împărăției” turcești, sediul conducerii 
supreme a acesteia; prin extensie, Imperiul Otoman; această 
denumire provine și de la porțile cele mari ale Seraiului, adică ale 
Palatului sultanului (dexonline.ro/intrare/poartă)

6  Constantin Rezachevici, op. cit., p. 94. Matei Cazacu, Precizări 
privind cronologia domnilor munteni din deceniul 5 al secolului al 
XV-lea, în „Studii”, XXIII, nr. 3, București, 1970, p. 607-608. Uns = 
(învechit) monarh (domnitor, principe, rege, împărat etc.) sau înalt 
ierarh (episcop, arhiepiscop, mitropolit, patriarh etc.) considerat, 
în urma unei ceremonii religioase speciale (ce consta în «ungerea» 
sau «pomăzuirea» cu mir, acțiune prin care noului monarh sau înalt 
ierarh i se transmitea harul divin, fiind astfel învestit în funcție), 
ca reprezentant al lui Dumnezeu pe Pământ (dexonline.ro/definiție/
uns). Mir = untdelemn aromat și sfințit, folosit la săvârșirea unor 
ritualuri în Biserica creștină (dexonline.ro/definiție/mir).

7  Mircea al II-lea s-a născut, prin 1422, la Sighișoara, botezarea 
lui cu numele bunicului său patern, Mircea cel Bătrân, făcându-se 
conform tradiției, care prevedea ca primul născut al unui „mare 
voievod și domn” să primească, de regulă, onomastica părintelui 
acestuia din urmă, tocmai pentru a legitima și mai clar ascendența 
sa, precum și dreptul său la moștenirea domniei Țării Românești 
(ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_al_II-lea).

8  en.m.wikipedia.org/wiki/Mircea_II_of_Wallachia.
9  În Evul Mediu, și numai, denumire dată de către străini Ţării 

Româneşti (numită în documentele occidentale, redactate în limba 
latină, „Valahia Maior”, adică „Valahia Mare”), şi uneori Moldo-
vei (numită în documentele occidentale, redactate în limba latină, 
„Valahia Minor”, adică „Valahia Mică”). Cuvântul îşi are originea 
în numele dat, în Evul Mediu, de către alte popoare, românilor din 
stânga și din dreapta Dunării, termenul provenind din cuvântul 
grecesc „vlahoi” și din cuvântul slavon vechi „vlahŭ, valahŭ”, 
ambele având semnificația de „român” (dexonline.ro/definiție/
valah).

10  Este vorba despre cel pe care eu îl numesc „Mircea al IV-lea” 
(deși alți istorici l-au înregistrat în lucrările lor ca „Mircea al III-
lea”) și care a domnit între octombrie (înainte de 29) 1509 și cca. 26 
ianuarie 1510 (Constantin Rezachevici, op. cit., p. 137).

11 Fiu nelegitim al lui Vlad Țepeș, acesta a domnit asupra 
Țării Românești, cârmuirea sa începând între 23 aprilie și 9 mai 
1508 și încheindu-se între 12 și 29 octombrie 1509 (Constantin 
Rezachevici, op. cit., p. 132).

12 Acesta a a fost fiul lui Radu al IV-lea cel Mare (1495-1508) 
și nepotul lui Vlad al IV-lea Călugărul (1481; 1482-1495), el 
domnind (la fel ca și tatăl și bunicul său) asupra Țării Românești, 
între 1545-1552, 1553-1554 și 1558-1559 (Istoria lumii în date, p. 
568). Deoarece bunicul său patern, Vlad Călugărul, era, la rândul 
lui, tot un fiu (nelegitim) al lui Vlad Dracul, rezultă că Mircea 
Ciobanul făcea parte și el din aceiași ramură a dinastiei domnitoare 
a Basarabilor, tatăl său, Radu cel Mare, fiind văr primar cu Mihnea 
cel Rău, iar fiul acestuia, Mircea al IV-lea, fiindu-i văr de-al doilea. 
În fine, subiectul studiului de față, Mircea al III-lea, era frate vitreg 
(doar după tată) cu bunicul lui și, prin urmare, unchi al părintelui 
său.

13 Termen care are înțelesul de „Valahia [Țara Românească] 
dinspre Ungaria” și cu care era desemnat statul medieval 
românesc de la sud de Carpați în documentele externe, redactate 
în limba greacă (emise îndeosebi de Patriarhia Ecumenică de 
Constantinopol), precum și în majoritatea actelor interne, civile 
și ecleziastice, redactate în slavonă, între secolele XIV-XVIII, 

denumire folosită pentru a deosebi Țara Românească de Moldova 
și de Vlahiile Balcanice (dexonline.ro/definiție/Ungrovlahia; 
ro.wikipedia.org/wiki/Ungro-Vlahia). Vlahiile (Valahiile Balcanice 
= state organizate în Evul Mediu de populațiile romanizate 
(aromâni, meglenoromâni, istroromâni) din Peninsula Balcanică 
(și nu numai), printre acestea numărându-se „Vlahia Veche” (în 
sud-vestul Serbiei), „Vlahia Albă” (de-a lungul Dunării de Jos), 
„Vlahia Mare” sau „Tesalia Valahă” (în centrul, vestul și nordul 
Greciei), „Vlahia Mică” (în partea central-vestică a Greciei), 
„Vlahia Neagră” (în vestul Peninsulei Balcanice, de-a lungul 
țărmului dalmatic al Mării Adriatice) și altele (ro.wikipedia.org/
wiki/Vlahi).

14 Referitor la acest Mircea, care este considerat de mulți dintre 
cercetătorii noștri drept „Mircea al II-lea”, se știe că era (așa cum 
am arătat deja, mai sus, la nota 12) tot un fiu al lui Vlad Dracul 
(Constantin Rezachevici, op. cit., p. 122), însă nelegitim, că a venit 
pe lume, cu siguranță, înainte de 1447 (an în care au pierit tatăl și 
fratele său mai mare vitreg, uciși de adversarii lor politici, cândva 
înainte de luna decembrie [Radu Ștefan Ciobanu, op. cit., p. 296]), 
și că și-a luat acest nume voievodal atunci când a urcat pe tronul 
Țării Românești, căci, murind fiul cel mare al lui Vlad Dracul, bo-
tezat Mircea, nu mai exista, practic, în viață, un alt descendent al lui 
Mircea cel Bătrân numit astfel. În consecință, pentru a-și legitima și 
mai clar ascendența și pretenția la coroana Basarabilor, el a preluat 
asupra sa moștenirea onomasticii respective (cu atât mai mult 
cu cât și ceilalți fii ai lui Vlad Dracul erau, la vremea respectivă, 
deja morți [este vorba despre cei legitimi: Vlad Țepeș, asasinat în 
1476/1477, și Radu cel Frumos, decedat în anul 1475], cu excepția 
lui Vlad Călugărul)*, devenind, în realitate, cel de-al treilea 
conducător de stat din istoria românilor ce l-a purtat. În concluzie, 
feciorul lui Mihnea cel Rău poate fi numit, fără nicio îndoială, 
„Mircea al IV-lea” (ro.wikipedia.org/wiki/Mircea). *Dacă despre 
Vlad Țepeș am făcut vorbire, la prima notă din studiul de față, în 
ceea ce-l privește pe Radu cel Frumos, acesta a fost fiul cel mai 
mic legitim al lui Vlad Dracul, care s-a născut cândva în intervalul 
anilor 1437-1439, în orașul transilvan Sighișoara (ro.wikipedia.org/
wiki/Radu_cel_Frumos), și a domnit asupra Ţării Româneşti între 
anii 1462-1475, cu trei întreruperi, el intrând în istorie ca „Radu al 
III-lea” [Istoria lumii în date, p. 568]). Referitor la Vlad Călugărul, 
acesta s-a născut, după toate probabilitățile, prin 1425, fiind, deci, 
al doilea dintre fiii lui Vlad Dracul ca vârstă, însă nelegitim (ro.
wikipedia.org/wiki/Vlad_Călugărul]). El a fost, însă, botezat la 
naștere „Petru” (Constantin Rezachevici, op. cit., p. 125), luându-
și numele de „Vlad”, un nume voievodal mai des întâlnit în Țara 
Românească, printre Basarabi (atât înainte, cât și după el, existând 
8 domnitori numiți „Vlad” [până la el 3, iar după el 4], în timp ce 
voievozi cu numele de „Petru” nefiind înregistrați niciunul până la 
el, iar după el doar 2), abia după ce va urca pe tron, deci la aprox. 
4-5 ani de la moartea fratelui său Vlad al III-lea Țepeș, intrând 
(prin urmare) în istorie ca „Vlad al IV-lea” (Ibidem, p. 801-803; 
Istoria României în date, p. 454-455). În ceea ce privește gradul 
de rudenie dintre el și Mircea al III-lea, este evident că ei erau frați 
vitregi (doar după tată). Porecla de „Călugărul”, Vlad al IV-lea și-o 
datorează faptului că a îmbrăcat rasa monahală încă de foarte tânăr, 
luându-și numele călugăresc de Pahomie (Cronicile slavo-române 
din secolele XV-XVI. Publicate de Ioan Bogdan [ediție critică de P. 
P. Panaitescu], Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1959, p. 207; 
Constantin Rezachevici, op. cit., p. 125), probabil pentru a scăpa 
de pericolul de a fi asasinat de către rivalii politici ai familiei tatălui 
său biologic, pe motiv că era un posibil pretendent la tron, căci 
era cunoscută, cu siguranță, la acea epocă, originea sa princiară. 
Dintr-un document de epocă, datat 13 februarie 1486, aflăm despre 
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el că „a fost în tinerețe călugăr, după aceea și preot și egumen în 
mănăstire, iar după aceea s-a răspopit și s-a ridicat la domnie și s-a 
însurat” (Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI. Publicate de 
Ioan Bogdan, p. 213-214). Rasă =  haină de postav, largă și lungă 
până la călcâie, de culoare închisă (îndeosebi neagră), dar și de alte 
culori (cum ar fi maro, gri sau alb, acestea mai ales în Biserica 
Romano-Catolică), pe care o poartă preoții, călugării și călugărițele 
pe deasupra îmbrăcămintei; termenul provine din cuvântul slavon 
vechi „rasa”, care înseamnă „haină călugărească” (dexonline.ro/
definiție/rasă). Egumen = conducător al unei mănăstiri de călugări 
ortodocși; sinonime: stareț, superior; termenul provine din cuvântul 
grecesc vechi „egumenos”, derivat din „egemon”, care înseamnă 
„șef” (dexonline.ro/definiție/egumen). Răspopit = (despre un 
preot) scos din preoție; a scoate pe cineva din rândul preoților, a 
lua cuiva calitatea de preot sau cineva care a renunțat de bunăvoie 
la acest statut (dexonline.ro/definiție/răspopit). 

15  Constantin Rezachevici, op. cit., p. 122.
16  Ibidem. Mai există și varianta potrivit căreia, Mircea al III-

lea ar fi domnit în cursul anului 1481 (Istoria lumii în date, p. 568).
17  Constantin Rezachevici, op. cit., p. 122.
18  Acesta a cârmuit „Moldovlahia” din 14 aprilie 1457 și până în 

2 iulie 1504 (Istoria României în date, p. 457). Moldovlahia (Mol-
do-Vlahia) = denumirea Moldovei, în Evul Mediu, în actele redac-
tate în slavonă, în această limbă acest termen având semnificația 
de „Vlahia/Valahia [Țara Românească] Moldovenească”; de 
asemenea, Moldova a mai fost numită în documente slavone și 
„Rusovlahia (Ruso-Vlahia)”, în acest caz cu înțelesul de „Vlahia/
Valahia [Țara Românească] dinspre Rusia”, iar în documentele 
redactate în limba greacă, Moldova mai apărând și sub denumi-
rea de „Mavrovlahia (Mavro-Vlahia)”, termen care în limba greacă 
are semnificația de „Vlahia/Valahia Neagră”, ea fiind botezată 
astfel probabil datorită codrilor (pădurilor) de nepătruns (din cauza 
desimii lor) și, deci, întunecați (fenomen asociat culorii negre), 
care se întindeau pe teritoriul statului medieval moldav; toți acești 
trei termeni, erau utilizați, folosiți pentru a deosebi Moldova de 
Vlahiile (Valahiile) Balcanice și de Valahia (Țara Românească) 
propriu-zisă, adică de statul medieval românesc sud-carpatin; 
în epoca medievală (și nu numai), Moldova mai era denumită 
și „Bogdano-Vlahia” (după izvoarele istorice turcești, în care 
apare, conform obiceiului oriental de a desemna o ţară cu numele 
întâiului ei cârmuitor, sub numele de „Bogdan-ili”, adică „țara lui 
Bogdan”), cu semnificația de „Vlahia/Valahia (Țara Românească) 
întemeiată de voievodul Bogdan”, cel care a domnit asupra sa 
între anii 1359-1365 și a intrat în istorie sub numele de Bogdan 
I, precum și cu supranumele de „Întemeietorul” (ro.wikipedia.org/
wiki/Principatul_Moldovei).

19 Ioan Hațegan, Pavel Chinezu, Editura Helicon, Timișoara, 
1994, p. 110. Bogdan al II-lea a fost fiul lui Alexandru cel Bun și 
a cârmuit Moldova din 12 octombrie 1449 până în 15 octombrie 
1451 (Istoria României în date, p. 457). Pavel Chinezu = celebru 
pentru forța sa herculeană, pentru extraordinara lui pricepere în 
mânuirea armelor de tot felul (îndeosebi a sabiei și spadei, de obi-
cei el „luptând cu două săbii deodată” [Antonio Bonfini, Rerum 
Hungaricarum decades quatuor cum dimidia [Cele patru decade și 
jumătate ale faptelor maghiarilor], Buda, 1770, p. 639]) și pentru 
remarcabilele sale calități de conducător de oști (dar și de om poli-
tic), Pavel Chinezu a fost un român originar din Banat, care a trăit 
între anii 1432-1494 și a deținut o serie de înalte dregătorii în iera-
rhia administrativ-birocratică și militară a Ungarirei, printre care 
s-au numărat conducerea întregii provincii bănățene și comanda 
supremă a trupelor regale din sudul Regatului Maghiar (la un mo-
ment dat, el fiind numit de către monarhul de la Buda, Matia I Cor-

vin [ce a domnit între 1458 și 1490 - Istoria lumii în date, p. 564] 
în fruntea tuturor forțelor militare ale statului feudal ungar), pe care 
le-a exercitat din 1478 până la moartea sa (Tiberiu Ciobanu, Scurtă 
prezentare biografică a lui Pavel Chinezu…, în Pavel Chinezu şi 
măreaţa sa biruinţă de pe Câmpul Pâinii repurtată asupra turcilor 
otomani, Editura Eurostampa, Timişoara, 2014, p. 15-42).

20 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 122. Roman = în 
prezent, municipiu situat estul județului Neamț, care este o uni-
tate administrativ-teritorială de rangul I din partea central-vestică 
a regiunii Moldova și din estul României (ro.wikipedia.org/wiki/
Roman,_România).

21 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 122. Milcov = râu ce 
străbate, de la stânga la dreapta, județul Vrancea (aflat în sud-
vestul Moldovei și în partea central-estică a României), fiind un 
afluent al Putnei (la rândul său afluent de dreapta al râului Siret 
[ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Putna,_Siret], care izvorăște în 
Bucovina de Nord [regiune istorică românească aflată în prezent în 
componența Ucrainei] și străbate, în totalitate, de la nord spre sud, 
regiunea geografico-istorică românească Moldova [împărțind-o 
practic în două], vărsându-se în Dunăre, lângă orașul-port Galați 
[ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Siret], municipiul de reședință al 
județului omonim [Galațiul fiind situat în sudul acestuia] din sud-
estul Moldovei și estul României [ro.wikipedia.org/wiki/Galați]); 
în 1482, Ștefan cel Mare a stabilit Milcovul drept hotar între Țara 
Românească și Moldova; în secolul XIX, râul a fost considerat 
de către unioniști ca un simbol al unirii dintre cele două state 
românești surori, granița de la Milcov rămânând până în anul 1859, 
când acestea s-au unit, formând Principatele Unite ale Moldovei și 
Țării Românești (dexon-line.ro/definiție/Milcov).

22 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 122. Brăila = oraș-port 
dunărean și municipiu de reședință al județului cu aceiași denumire 
(Brăila fiind situată în nord-estul acestui județ) din nord-estul 
Munteniei și estul României (ro.wikipedia.org/wiki/Brăila). Buzău 
= municipiul de reședință al județului cu același nume (Buzăul fiind 
situat în centrul acestuia), unitate administrativ-teritorială aflată 
în partea central-nord-estică a Munteniei și în partea central-sud-
estică a României (ro.wikipedia.org/wiki/Buzău), Râmnicul Sărat 
= municipiu în nord-estul județului Buzău (ro.wikipedia.org/wiki/
Râmnicu_Sărat).

23 Grigore G. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-române 
din Ţara Românească şi Moldova privitoare la legăturile cu 
Ardealul (1346-1603), Bucureşti, 1931, p. 511.

24 Poreclit și „Țepeluș”, acesta a fost fiul lui Basarab al II-lea 
(care a domnit asupra Țării Românești între 1442-1443 [Istoria 
lumii în date, p. 567]), nepotul lui Dan al II-lea cel Viteaz (ce a 
cârmuit „Ungrovlahia” din 1420 până în 1431, cu patru întreruperi 
[Ibidem]) și strănepotul lui Dan I (voievodul „Valahiei Mari” între 
anii 1385-1386 [Ibidem]), cel considerat a fi „părintele Dăneștilor”, 
una din cele două ramuri principale ale dinastiei princiare a 
Basarabilor, cealaltă fiind cea a Drăculeștilor, urmașii lui Mircea cel 
Bătrân și ai lui Vlad Dracul. El a domnit asupra statului medieval 
românesc sud-carpatin între 1477-1482, cu o întrerupere cauzată 
tocmai de către Mircea al III-lea și petrecută în 1480 (Constantin 
Rezachevici, op. cit., p. 122) sau, potrivit părerii altor cercetători, 
în 1481 (Istoria lumii în date, p. 568). Conform unei alte ipoteze, 
întreruperea din 1481 (care a avut loc între septembrie și noiembrie 
[înainte de 16], în anul respectiv) s-ar fi datorat lui Vlad al IV-
lea Călugărul (Istoria României în date, p. 454), deci unui alt fiu 
nelegitim al lui Vlad Dracul (adică unui frate vitreg [doar după tată] 
al lui Mircea al III-lea).

25  Grigore G. Tocilescu, op. cit., p. 512; Constantin Rezachevici, 
op. cit., p. 122.
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26  Grigore G. Tocilescu, op. cit., p. 513.
27  Ibidem. 
28  Constantin Rezachevici, op. cit., p. 122.
29  Aceasta, deoarece Vlad Dracul fusese căsătorit cu mătușa lui 

Ștefan cel Mare, doamna Anastasia, sora vitregă (doar după tată, 
care era Alexandru cel Bun) a lui Bogdan al II-lea, părintele marelui 
Ștefan, și, prin urmare, tatăl lui Dracula se înrudea cu bravul voievod 
moldav doar indirect, fiindu-i acestuia numai unchi prin alianță. În 
consecință, dacă fiii legitimi al lui Vlad Dracul (adică cei rezultați 
din mariajul cu doamna Anastasia, și anume Mircea a II-lea, Vlad 
al III-lea Țepeș și Radu al III-lea cel Frumos) îi veneau lui Ștefan 
cel Mare veri primari pe linie maternă, ceilalți copii (cei nelegitimi) 
ai domnului muntean (și anume Vlad al IV-lea Călugărul și Mircea 
al III-lea) îi erau rude „gospodarului” Moldovei doar indirect, deci 
prin alianță. Gospodar = titlu sub care apar domnii Ţării Româneşti 
şi Moldovei în actele oficiale, redactate în slavonă, ca traducere 
pentru „domn”; conducător absolut al țării; din secolul XVII, 
este folosit doar în Moldova; sinonime: cârmuitor, conducător, 
stăpânitor, domn, domnitor, monarh, suveran, principe, voievod, 
vodă; variantă, (învechit) hospodar; termenul provine din cuvân-
tul slavon vechi „gospodarĭ”, care înseamnă „domn” (dexonline.
ro/definiție/gospodar). 

30  Documenta Romaniae Historica A. Moldova, vol. II, Editura 
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976, p. 343-344. Suceava = în 
prezent, municipiul de reședință al județului omonim (fiind situat 
în estul acestuia) din nordul Moldovei și nord-estul României (ro.
wikipedia.org/wiki/Suceava).

31 Remarcabil om politic și genial conducător de oști de origine 
română, care a trăit între 1407-1456 (Tiberiu Ciobanu, Scurtă 
prezentare biografică a lui Iancu de Hunedoara…, în „Fortissimus 
athleta Christi”, Iancu de Hunedoara 555, Editura Eurostampa, 
Timișoara, 2011, p. 15, 27) și a deţinut înalte dregătorii în cadrul 
Regatului Ungar, inclusiv pe cele de voievod al Transilvaniei 
și regent sau guvernator general al Ungariei (adică locțiitor al 
regelui), funcții pe care le-a îndeplinit între anii 1441-1446 și, 
respectiv, între 1446-1453 (Ibidem, p. 25-26). Iancu de Hunedoara 
a fost (în deceniile V și VI ale secolului XV) principalul promotor 
al luptei Creștinătății împotriva expansiunii Imperiului Otoman (pe 
care a condus-o, practic, între 1441-1456 [Ibidem, p. 27]), motiv 
pentru care el este considerat de către specialiști drept „ultimul 
mare cruciat european” (Ioan-Aurel Pop, Numele din familia 
regelui Matia Corvinul: de la izvoarele de epocă la istoriografia 
contemporană, în „Studii și materiale de istorie medie”, XXVI, 
Bucureşti, 2008, p. 138).

32 Andrei Veress, Acta et epistolae relationum Transsylvaniae 
Hungariaeque cum Moldavia et Valachia (Acte și scrisori despre 
relațiile dintre Transilvania aflată sub stăpânirea Ungariei și Mol-
dova și Țara Românească), vol. I, Budapesta, 1914, p. 34-35.

33  Constantin Rezachevici, op. cit., p. 122.
34 Act solemn emis, în Evul Mediu, de către Cancelariile 

domneşti ale Ţării Româneşti şi Moldovei şi întărit cu pecetea mare 
a ţării, atârnată, iar mai târziu şi cu iscălitura voievodului. Prin hri-
soave, domnitorul (împreună cu Sfatul domnesc) acorda sau confir-
ma cuiva anumite privilegii, un titlu de proprietate etc. Termenul 
provine din cuvântul grecesc medieval „hrysovuillon” (compus, 
la rândul său, din cuvântul grecesc vechi „hrysos”, adică „aur”, 
și din latinescul „bulla”, adică „pecete”), care are semnificația 
de „document întărit cu o pecete de aur” (dexonline.ro/definiție/
hrisov; ro.wikipedia.org/wiki/Hrisov).

35 Documenta Romaniae Historica A. Moldova, vol. II, p. 345-
347. De altfel, din intervalul de timp cuprins între 27 mai și 29 
august 1480, nu s-a păstrat de la Ștefan cel Mare niciun document 

intern, probabil tocmai pentru că se găsea în plină campanie la sud 
de Milcov (Constantin Rezachevici, op. cit., p. 122).

36 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 123.
37 Ibidem; Grigore G. Tocilescu, op. cit., p. 209-210. Brașov 

= în prezent, municipiu de reședință al județului omo-nim (fiind 
situat în partea central-sud-estică a acestuia) din sud-estul 
Transilvaniei și centrul României, la epoca respectivă fiind 
capitala scaunului săsesc (organizaţie administrativ-teritorială și 
judecătorească a germanilor transilvăneni [ro.wikipedia.org/wiki/
Sași]) cu același nume (ro.wikipedia.org/wiki/Brașov). Întreaga 
comunitate săsească din Transilvania era constituită, la acea epocă, 
într-o unitate politico-administrativ-teritorială și judecă-torească 
unică, denumită „Șapte Scaune” (sau „Șapte Cetăți”), care avea 
în frunte un „comite (guvernator) al sașilor” (numit în funcție de 
către suveranul maghiar) și a cărui reședința s-a aflat la Sibiu (ro.
wikipedia.org/-wiki/Șapte_Scaune).

38  Grigore G. Tocilescu, op. cit., p. 209-210.
39  Ibidem.
40  Ibidem.
41  Ibidem.
42 De fapt, Mircea al III-lea nu a făcut nimic altceva decât 

să se înscriere pe linia tradițională a politicii externe promovată 
de iluștri săi înaintași, Vlad Dracul și Vlad Țepeș, căci „statutul 
politic extern, european, al Țării Românești, de la acea epocă” 
(Ștefan Andreescu, op. cit., p. 226), era „acela al [acceptării unei] 
duble suzeranități (mai mult sau mai puţin formală – n.n. T.C.), 
exercitată [atât] de Imperiul Otoman, [cât] și de Regatul Ungariei” 
(Ibidem, p. 70, 226), care îşi disputau supremaţia asupra statului 
medieval românesc sud-carpatin, reuşindu-se astfel să se menţină 
un echilibru de forţe în zonă (situaţie ce a asigurat ţării o largă 
autonomie), precum obținerea „unui răgaz de liniște” (Ibidem, p. 
68), atât de necesar pentru consolidarea autorității domnești pe 
plan intern (Ibidem). Suzeranitate = aici termenul referindu-se la 
dreptul de stăpânire al unui stat față de alt stat care, deși are un 
guvern propriu, nu are autonomie completă (dexonline.ro/definiție/
suzeranitate).

43  Documenta Romaniae Historica B. Ţara Românească, vol. I, 
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1966, 283-285.

44  Ibidem; Constantin Rezachevici, op. cit., p. 123.
45  Ibidem.
46  Printre adepții acestei variante se numără următorii istorici: 

Alexandru D. Xenopol (Istoria românilor din Dacia Traiană, 
ediţia a IV-a [îngrijită de Alexandru Zub], vol. II, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 353-354), Ioan Bogdan (Din 
relațiile Țării Românești cu Brașovul și Ungaria în secolul al 15-
lea, în „Convorbiri literare”, XXXVI, nr. 10, București, 1902, p. 
891; Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul 
şi cu Ţara Ungurească în sec. XV și XVI, vol. I [1413-1508], 
Bucureşti, 1905, p. 178-180), Ion Ursu (Ştefan cel Mare şi turcii, 
Institutul de Arte Grafice „C. Sfetea”, Bucureşti, 1914, p. 165-166), 
N. C. Bejenaru (Mircea II Pretendentul, în „Arhiva”, XXXI, nr. 
2, București, 1924, p. 112-117), Nicolae Iorga (Istoria românilor, 
ediţia I, vol. IV, Cavalerii, Bucureşti, 1937, p. 203-204), Constantin 
C. Giurescu, Dinu C. Giurescu (Istoria românilor, vol. II, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1976, p. 198).

47  În prezent, municipiu de reședință al județului Dâmbovița 
(orașul fiind situat în centrul acestuia), care este o unitate 
administrativ-teritorială de rangul I din centrul și nordul Munteniei și 
din partea central-sudică a României, la epoca respectivă Târgoviștea 
fiind cel mai mare și mai important oraș din Țara Românească, 
precum și capitală a acesteia (ro.wikipedia.org/wiki/Târgoviște).

48  Constantin Rezachevici, op. cit., p. 123.
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Acum 500 de ani a fost scris cel mai vechi docu-
ment în limba română păstrat până în prezent, acesta 
reprezentând totodată și cea mai veche atestare docu-
mentară cunoscută a denumirii de Țara Românească. 
Documente scrise în limba română au existat și mai 
înainte, însă nu ele dețineau ponderea majoritară, 
deoarece limba slavonă era cea utilizată în redacta-
rea actelor oficiale, în Țara Românească și Moldova. 
Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, datată din anul 
1521, este cel mai vechi document păstrat, scris în lim-
ba română. 

Ea a fost descoperită în 1894 de Friedrich Stenner 
în Arhivele Naționale ale județului Brașov. Scrisoarea 
a început să capete notorietate după ce a fost transli-
terată în alfabetul latin de Nicolae Iorga. În 1916, în 
pragul intrării României în Primul Război Mondial, ea 
a fost predată Arhivelor Statului din București. De aco-
lo, fost trimisă, ca parte a tezaurului României, la Mos-
cova, pentru protecție.Documentul a revenit în țară în 
1935, ca parte a primei restituiri parțiale a tezaurului 
de către URSS. Șeful Arhivelor Naționale de atunci, 
Constantin Moisil, a aprobat cererea Primăriei Brașov 
de a restitui documentul arhivelor locale, unde a rămas 
până în prezent.

 Documentul original pe hârtie, cu pecete aplicată 
pe verso, se referă la mișcările militare ale Otomani-
lor la Dunăre și trecerea lui Mohammed-Beg prin Țara 
Românească. Scrisoarea a fost trimisă din Câmpu-
lung Muscel, de către negustorul Neacşu lui Johannes 
Benkner, judele Braşovului. El conţine un secret de 
mare importanţă, avertizându-l pe Johannes Benkner, 
judele Braşovului, despre o invazie a turcilor asupra 
Ardealului şi Ţării Româneşti ce tocmai se pregătea 
la sudul Dunării.  Conform informațiilor lui Neacșu, 
Soliman I a înaintat cu trupele sale dinspre Sofia spre 
Dunăre și apoi pe cursul ei înspre amonte. Pentru pre-
gătirea lucrărilor de geniu, la Nicopole erau mobilizați 
câte 50 de oameni din fiecare localitate, Dunărea ur-
mând a fi traversată probabil pe la Porțile de Fier, 
cu ajutorul unor ingineri aduși de la Constantinopol. 
Pentru a-și asigura operațiunea, sultanul i-ar fi permis 
pașei de Nicopole, Mahomed-beg, să treacă la nord de 
Dunăre, prin Țara Românească spre Transilvania, ceea 
ce reprezenta un motiv de îngrijorare pentru domni-
torul român Neagoe Basarab. Date fiind gravitatea și 
importanța informațiilor, Neacșu îl avertiza pe destina-
tar asupra necesității luării unor măsuri defensive ur-
gente și a păstrării confidențialității datelor comunicate 
și, implicit, asupra identității sale. 

O copie autentică a documentului se află şi în Mu-
zeu Tiparului din Târgovişte, alături de alte “neste-
mate” ale scriiturii româneşti - „Liturghier” (1508), 
„Octoih” (1510) şi „Evanghelier” (1512) - prime-

le cărţi bisericeşti tipărite la Târgovişte de călugărul 
Macarie în vremea domnitorului Radu cel Mare sau 
„Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teo-
dosie”, una dintre cele mai vechi capodopere ale li-
teraturii vechi. Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung 
către judele Brașovului Hanăș Begner (Hans Benkner) 
a fost redactată probabil în 29-30 iunie 1521 la Dlă-
gopole (numele slav al orașului Câmpulung-Muscel). 
În scrisoare nu este menționată data, stabilirea acesteia 
făcându-se pe baza evenimentelor istorice descrise și 
a persoanelor implicate. Din acea vreme mai există și 
alte documente istorice privind campania de cucerire a 
Ungariei realizată de către sultanul Soliman I.

Scrisoarea se încadrează în ansamblul istoric 
al relațiilor foarte strânse dintre negustorii sași din 
Brașov și cei din orașele din Moldova și Țara Ro-
mânească. Numele lui Neacșu Lupu este menționat 
deja într-un document din anii 1510-1512 în legătură 
cu un proces de datorii pe care îl avea cu negustorii 
brașoveni. Hans Benkner este cunoscut ca jude sau 
primar al Brașovului din 1511. Numele care apare în 
epilogul Tetraevanghelului din 1561 al lui Coresi, este 
cel al fiului său Johann Benkner care este prezentat ca 
sprijinitor al scrierilor în limba română : ...mai bine a 
grăi cinci cuvinte cu înțeles decât 10 mie de cuvinte 
neînțelese în limbâ striinâ....

Textul a fost scris cu litere chirilice, iar conținutul 
propriu zis, în limba română, este încadrat de o formu-
lă de introducere și de încheiere în slavă. Scrisoarea 
lui Neacșu are un caracter informal, oral, incluzând 
numeroase elemente de sorginte slavonă. Introduce-
rea și încheierea constau în formulări slavone speci-
fice vremii, existând și sintagme precum ”I pak” la 
începutul propozițiilor, însemnând ”și iarăși/din nou”, 
evidențiind caracterul compozit al limbii folosite în 
epocă, nefiind riguros structurată gramatical. Scrisoa-
rea se compune din trei părți. Prima parte conține o 
adresare în slavă a cărei traducere este: Înțeleptului și 
de bun neam și cinstitului și de Dumnezeu dăruitului, 
dumisale Hanăș Begner din Brașov, multă sănătate de 
la Necșul din Câmpulung. A doua parte este reprezen-
tată de conținutul scrisorii în limba română, iar partea 
a treia se referă la formula finală în slavă a cărei tradu-
cere este: Și Dumnezeu să te bucure, amin. 

De remarcat este faptul că forma veche a limbii 
române folosite în scrisoare este foarte asemănătoa-
re celei folosite în prezent. Aurel Nicolescu arată în 
observațiile sale lexicale asupra textului, că nu mai 
puțin de 175 din totalul de 190 de cuvinte românești 
folosite în text au origine latină, excluzând cuvintele 
repetate și substantivele proprii. Unele din formele 
incorecte se datorează scrierii cu litere chirilice, care 
are probleme cu notarea unor sunete românești ca î și 

500 DE ANI DE LA „SCRISOAREA LUI NEACȘU”
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ă. Cu excepția introducerii și a unei scurte propoziții 
din final, ambele redactate în slavonă, întrega epistolă a 
lui Neacșu, datând de aproape 500 de ani, este ușor in-
teligibilă pentru un român din ziua de azi. Scrisoarea lui 
Neacșu reprezintă o prețioasă mostră de limbă română, 
veche de o jumătate de mileniu.

Textul are unele particularități fonetice (în ceale, 
diftongul ea nu s-a redus încă la e; apare forma mai 
veche, pre a prepoziției pe provenit din latinescul per etc.) 
și gramaticale (de exemplu forma unică pentru persoana 
a III-a singular și plural a auxiliarului a avea : au)1.

Împăratul despre care menţionează Scrisoarea 
informează că „au eşit den Sofiia”, este Soliman al II-
lea Magnificul, supranumit şi Cuceritorul, Legislatorul, 
cel mai mare sultan al turcilor din toate timpurile. Sub 
domnia lui imperiul atinge culmea puterii militare şi po-
litice. În perioada Scrisorii lui Neacşu, pregătea marea 
campanie de cucerire a Ungariei, campanie ce va lua 
sfârşit după cinci ani, în 1525, odată cu bătălia de la Mo-
hacs. Obişnuia să pună să i se ţină un jurnal de campanie 
foarte amănunţit. Graţie acestui jurnal, raportat de isto-
rici, scrisoarea boierului Neacşu a putut fi datată foarte 
precis: 29/30 iunie 1521, când sultanul ordona ieşirea 
armatelor sale din Sofia. În ceea ce priveşte pregătirile 
lui Soliman şi ale generalului său Mehamet-beg, la su-
dul Dunării, există încă 15 scrisori din aceeaşi vreme, 
redactate în limba latină, adresate de regele Ungariei, 
Ludovic al II-lea Iagelonul, papei, regilor Angliei şi Po-
loniei, şi vasalilor săi din Transilvania.

Mehamet-beg, „lotrul”, era sângeapul Nicopolei, cu-
noscut şi sub numele de Mehmet fiul lui Ali-beg Miha-
loglu, unul dintre cei mai activi colaboratori ai sultanu-
lui. În aprilie 1508, îl instala pe tronul Ţării Româneşti 
pe Mihnea zis „cel rău”, peste doi ani, în 1510, garanta 
pentru Vlăduţ, fiul lui Vlad Călugărul, mijlocind împă-
carea cu partida Craioveştilor, în martie-mai 1522, îl 
izgonea pe Theodosie, fiul lui Neagoe Basarab, şi insta-
ura, pentru scurt timp, administraţia turcească, cu paşale 

şi subpaşale, numiţi să guverneze oraşele şi satele ţării 
etc.

„Băsărăb” este Neagoe Basarab care urcase pe tronul 
Ţării Româneşti în 1512 şi avea să mai domnească până 
la 15 septembrie 1521, când murea, la nici trei luni de la 
redactarea Scrisorii lui Neacşu. Om de o imensă cultură, 
el însuşi scriitor, Neagoe Basarab s-a dovedit un mare 
protector al artei şi culturii. El a ştiut, ca şi alţi suverani 
europeni contemporani lui, să facă din acestea nu sim-
ple ornamente, ci mijloace suplimentare de acţiune şi de 
putere care să-şi orbească rivalii. Chemat în Ţara Româ-
nească cu ocazia sfinţirii bisericii episcopale de la Cur-
tea de Argeş, o capodoperă arhitectonică a acelei vremi, 
Gavril Protul (cel dintîi dintre egumenii de la Athos) a 
compus între anii 1517 şi 1519 o scriere, care, deşi pri-
vea Viaţa lui Nifon, fost mitropolit al Ţării Româneşti 
în vremea lui Radu cel Mare, nu era altceva decât un 
elogiu al figurii lui Neagoe, insistent prezentat ca fiind 
din „neamul cinstiţilor şi preacucernicilor Basarabi”.

Neacşu este cunoscut din timpul domniei lui Vlad 
cel Tânăr (1510-1512), în legătură cu un proces de da-
torii pe care îl avea cu negustorii brașoveni, pe când fă-
cea negoţ cu mărfuri turceşti şi avea oameni, printre alţii 
chiar pe ginerele său, Negre, pomenit în textul scrisorii, 
care le treceau din sudul Dunării prin Ţara Românească 
şi de aici în oraşele din Transilvania. Aşa s-ar explica 
legatura lui cu junele Braşovului, care şi-l făcuse cores-
pondent informator în legătură cu manevrele armatelor 
turceşti.

Hans Benkner este cunoscut ca jude sau primar al 
Brașovului din 1511 dar şi multă vreme după data pri-
mirii scrisorii de la Neacşu din Câmpulung, în 1545 şi 
în 1559. Se poate presupune, însă, că au fost doi Bur-
germeisteri ai Braşovului cu acest nume, tată şi fiu, ştiut 
fiind că, în multe cazuri, magistratura cetăţii se moşte-
nea. Benkner cunoştea bine limba română şi încuraja 
scrisul în limba română, îndemnându-i pe români la 
îmbrăţişarea lutheranismului, informaţiile fiind menţio-
nate în Cronicon Fuchsis-Lupinae Oltarium, editată de 
J.Trausch în 1848.

Scrisori de avertizare, de tipul celei trimise de către 
Neacșu din Câmpulung, au fost redactate și de către 
alți importanți oameni ai vremii, fiind menite să-i pună 
în gardă pe regii Europei de vest cu privire la pericolul 
în care se aflau statele de pe cursul mijlociu și inferior 
al Dunării. De pildă, epistolele pline de îngrijorare ale 
regelui Ungariei au ajuns până la regele Angliei și la 
„Papa de la Roma”. Scrisorile erau, totodată, apeluri de 
ajutor, de unire în fața primejdiei comune.

 
Prof. DIANA SARCA

Note
1 Ion Rotaru, Literatura română veche, Ed. Didactică și Pe-

dagogică, Bucureşti, 1981, p. 62.

„Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulug”
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Un fapt obișnuit în lumea central europeană a vea-
cului al XVI-lea, lume frământată de atâtea convul-
sii sociale, politice, militare a fosr relatarea celor mai 
noi știri din Europa prin intermediul unor buletine de 
știri tipărite. În lumea germană ele se numeau, generic, 
„newe Zeitung”, în cea italiană „Avviso”. Tipărite în 
marile orașe, pe câteva foi volante sau legate, cu apro-
barea împăratului, regelui, principelui sau arhiepisco-
pului, acestea aveau rolul de a informa clasa avută și, 
mai ales, clasa mijlocie, a meseriașilor și a negustorilor, 
asupra evenimentelor petrecute într-un loc sau altul. În 
acest fel, aceștia știau ce anume piață a avut de suferit, 
ce anume produse s-ar putea trimite spre zonă, iar clasa 
politică își putea face calculul jocurilor în care dorea sau 
nu să intre.  

Multe dintre acestea s-au pierdut sau zac prin cine 
știe ce depozite prăfuite de arhive și biblioteci. Unele 
au fost identificate de cercetători pasionați și aduse la 
cunoștința publică, cel puțin la nivel de imformație. 
Doar o parte a acestora au fost copiate și tipărite, intrând 
astfel în circuitul științific. 

Banatul a fost una dintre regiunile europene care au 
beneficiat de multe prezențe în paginile acestor buleti-
ne de știri, le-am putea numi deja ziare de informație. 
Mai ales în perioada anilor 1594-1598, atunci când Liga 
Sfântă a început războiul împotriva Imperiului Otoman. 
Dintre multele informații am ales doar o mai amplă re-
latare despre asediul pe care principele Transilvaniei, 
Sigismund Báthory l-a întreprins în vara anului 1596 
asupra puternicei cetăți a Timișoarei. Relatările ce ur-
mează au fost savoarea unei cronici medievale, în care 
prințul este eroul principal, în care turcii otomani sunt 
cei răi, iar creștinii sunt – întotdeauna – cei buni. Faptele 
trebuiesc luate cu circumspecție atunci când sunt super-
laudative, iar cifrele trebuiesc – în majoritatea cazurilor 
– reduse la jumătate.  

Oricum ar fi, datele acestor tipărituri sunt extrem 
de prețioase și ne ajută la recompunerea unei lumi și 
a mentalității acesteia. Fără acestea ar fi foarte greu să 
cunoaștem realitatea unei lumi de mult dispărute. 

Știri scurte și adevărate, ardelenești, tătărești și 
turcești în care se relatează ce s-a întâmplat înainte și 
după asedierea Timișoarei, cu atacuri și trageri, cu lupte 
și hărțuieli, relatate de o persoană nobilă care a partici-
pat la ele și le-a descris. 

„A venit împăratul turcesc cu 300.000 de călăreți 
și infanteriști, împreună cu multe mii de cămile. Cu el 
a fost și Djafer (Chiafer – în textul original) pașa care 
avea și el peste 60.000 de oameni”. 

De asemenea, este o descriere despre cum „prea înalt 
slăvitul domn” al Transilvaniei a constituit o mare ar-

mată și se relatează evenimentele războinice recente ca 
și pregătirile de război ale tuturor cavalerilor pentru a-l 
pedepsi pe dușmanul ancestral. 

Se descrie și ce s-a întâmplat la Constantinopol, în 
Persia, în Ungaria, pe apă și pe uscat, în Croația, Polo-
nia, Austria și-n alte locuri în iunie și în luna curentă, 
iulie, a acestui an 1596.

Tipărit cu aprobare, 1596. 
„Consemnare oficială despre cum înalt slăvitul și 

înalt nobilul domn Sigismund, domnul Transilvaniei, 
al Valahiei (Țării Românești- n.n.) și al Moldovei, co-
mite și domn al secuilor, s-a retras din fața și din 
Timișoara precum și ce s-a întâmplat înainte și după 
asediu, relatat veridic de un nobil transilvănean și de-
scris în amănunt, precum urmează: «După ce nobilul 
domnitor i-a alungat pe turci și pe tătari cu mari pagu-
be pentru ei din fața Lipovei, cu aceeași armată 
Înălțimea Sa s-a dus spre Ferolak (Felnac – n.n.) și a 
cucerit într-o singură zi această localitate, iar pe turcii 
de aici i-a lăsat să plece, fără nimic, spre Timișoara. 
Între timp câțiva tătari, în jur de 6.000, s-au apropiat de 
Lugoj, în scopul cuceririi acestei cetăți și a celor din 
jur. Între timp însă, ai noștri aflând despre aceasta, i-au 
atacat serios pe tătari, cei din Lugoj, cei din Lipova, cei 
din Posa (Posakastely, azi Coștei, lângă Lugoj – n.n.) a 
ucis în jur de 3.000 și i-au pus pe fugă. Săracii prizoni-
eri creștini, ce fuseseră cărați de tătari prin toate locu-
rile au fost salvați, la fel și animalele furate; restul tă-
tarilor s-au dus la Sarad (cetate la nord-est de Timișoara 
– n.n.) pe râul Timiș și s-au salvat în apropierea 
Timișoarei, ocupate de ai lor. După aceea ai noștri au 
sosit în fața Timișoarei în duminica trinității (9 iunie – 
n.n.), s-au așezat între Galad și Sarat și și-au făcut câ-
teva tranșee în aceași noapte. Au început să tragă, apoi 
au cucerit suburbia rascienilor (ortodocși români și 
sârbi – n.n.) fără pagube deosebite pe 13 iunie; după 
aceea au oprit artileria și au spart zidul între cele două 
bastioane, încât puteau intra pe acolo 6-8 căruțe; fapt 
care s-a și întâmplat căci domnul Kornis ( Gaspar Kor-
nis, general ardelean – n.n.) a trecut peste șanț și, cu 
ajutorul armelor de foc, a făcut multe pagube, iar turcii 
nu au putut cu nimic să ne împiedice: ai noștri au aprins 
focuri în cetate, ce au fost mereu stinse de turci cu di-
verse lucruri umede. Fiindcă s-a văzut că încercările de 
incendiere au fost zădărnicite de către zelul turcilor, în 
fața unei biute s-a început ridicarea unei ridicături de 
pământ și în două zile s-a ajuns ca, printr-o spărtură 
mare, să se poată intra în acel bastion, lucru hotărât pe 
15 ale acestei luni (iunie – n.n.). În timp ce ai noștri 
dezlănțuiau zilnic atacuri periculoase, au mai fost și 
hărțuieli împotriva turcilor și tătarilor în afara 

ASEDIUL TIMIȘOAREI  
ÎNTR-O RELATARE GERMANĂ DIN 1596 
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Timișoarei: de multe ori și-au pierdut proviziile și au 
mutat 100 de căruțe. Începând cu 17 iunie s-a pregătit 
un atac general, luându-se toate măsurile necesare pen-
tru strângerea proviziilor, iar în zorii zilei s-a trecut la 
atac. În acea dimineață la ora 3 în tabăra noastră a ave-
nit un tătar care, întrebat de santinelele noastre a spus 
că a venit de bună voie la creștini și a mai spus că a 
auzit din gura hanului 
tătarilor că acesta 
vrea să atace puternic 
tabăra creștină atunci 
când aceștia ar ataca 
cetatea și de aceea a 
fost amânat atacul 
acesteia. Lucrul aces-
ta s-a adeverit la ora 7 
când circa 6.000 de 
tătari au atacat tabăra. 
În fața lor au fost 200 
de husari ce au fost 
obligați să se retragă, 
apoi au fost trimiși în 
sprijinul lor 
mușchetarii ce s-au 
descotorosit de ei, trăgând cu arme și cu tunuri asupra 
lor. Au murit peste 50 de tătari, iar dintre ai noștri nu au 
murit, dar au fost mulți răniți din pricina săgeților. Așa 
încât unii ce păreau ca un arici din cauza săgeților: 
până la urmă au murit și de la noi câțiva soldați din 
pricina săgeților. După ce tătarii au fost puși pe fugă, 
hanul a venit spre tabără cu mare tam-tam și, cu strigă-
te îngrozitoare de Alah, Alah, i-a atacat pe cei din afara 
taberei și i-a mânat până la cercul de căruțe ( ce încon-
jura tabăra creștină – n.n.), dar de aici tunurile au fost 
îndreptate spre ei (tătari – n.n.) și au fost nimeriți în 
plin și mai mulți oameni au fost trimiși împotriva lor, 
așa încât i-au pus pe fugă, dar tătarii – furioși din cauza 
pierderilor – au înconjurat timp de trei ore tabăra pen-
tru a găsi un loc nimerit de pătrundere, dar au fost 
întâmpinați în așa fel încât au fost siliți să rămână pe 
câmp. Apoi turcii din Gyula și mulți tătari și-au încer-
cat norocul crezând că pot cuceri artileria sau cel puțin 
să o distrugă; și cei din cetate au ieșit în număr mare, 
dar domnul Albrecht Kiral (Kiraly Albert – n.n.) a avut 
mare grijă de artilerie, a încărcat tunurile și a tras în 
desimea turcilor făcând prăpăd printre aceștia. Marile 
pierderi suferite i-au făcut pe turci să-și piardă încrede-
rea, căci din numărul lor total de 8.000 de călăreți în 
mod sigur jumătate nu au mai părăsit câmpul de luptă. 
Ei mai aveau și un mare număr de trupe neregulate mai 
în spate, acolo unde erau și femeile tătarilor, îmbrăcate 
ca și bărbații și așezate pe cai, pentru ca numărul lor să 
pară mai mare. În 16 iunie erau terminate pregătirile 
(șanțul umplut), dar turcii aveau știrea (prin rascieni) 
că ai noștri vor să atace; trupele erau de părere să nu se 
atace, ci să se facă noi poziții de tragere, dar până la 

urmă s-a hotărât să nu se mai piardă ocazia și în ziua 
următoare să se încerce norocul cu ajutorul Dumnului, 
iar Înălțimea Sa să păstreze tabăra. Încă din această 
noapte au sosit din Szolnok și Gyula 100 de călăreți 
fără pedestrași, în cea mai mare taină, și s-au ascuns în 
stufăriș la o milă depărtare de tabăra noastră și, pentru 
a împiedica atacul nostrum, au hotărât să atace ei și 

tătarii. Pe 17 iunie, 
dimineața devreme, ai 
noștri s-au pregătit de 
atac căci rascienii pro-
miseseră să ne ajute, 
dar răufăcătorii s-au 
ascuns în pivnițele 
suburbiilor și în alte 
locuri, așa încât 
trabanții noștri au tre-
buit să atace singuri, 
lucru care s-a și făcut 
serios, începând foarte 
curajos atacul. În timp 
ce trăgeau tunurile 
noastre, turcii au tre-
buit să se retragă: cu-

rând au fost cucerite și câteva steaguri turcești, dar 
până la urmă ai noștri au fost siliți să se retragă datori-
tă numărului mare de turci care au și vrut să pătrundă 
în oraș (ocupat de creștini – n.n.), au și pătruns la înce-
put în tabăra de care, dar au fost respinși. Atunci când 
cei din cetate au observat acest lucru au făcut cu pulbe-
re și foc mult rău atât nouă cât și turcilor lor. Un loco-
tenent a căzut în luptă, iar căpitanul a fost rănit la braț. 
Ai nostri, presați de acest atac, au fost nevoiți să- și 
lase atacul, iar turcii au ieșit din nou, dar au fost 
întâmpinați cu foc și pulbere în așa fel încât au rămas 
pe loc peste 200 de turci; turcii și tătarii din afara 
Timișoarei au înconjurat cu mare larmă timp de vreo 
două ore tabăra noastră. Atunci când ai noștri au văzut 
că încep să obosească caii adversarilor au dat ordin de 
atac unui număr destul de mare de călăreți și pedestrași, 
dar tătarii cu caii obosiți, au observat acest lucru și au 
început să fugă; ai noștri i-au urmărit vreo două mile și 
pe mulți i-au răpus. Atunci când au ajuns la un loc cu 
iarbă, tătarii au crezut că sunt în siguranță, dar ai noștri 
au trecut peste locul acela și i-au urmărit. Tătarii când 
au văzut aceasta niciunul nu s-a mai împotrivit, ci au 
lăsat totul baltă și au fugit până când caii lor nu au mai 
putut, fiecare salvându-se cum a putut. Atunci ai noștri 
au omorât, împușcat, prins ce au vrut și au găsit multe 
arcuri, săgeți, săbii tătărăști și multe alte lucruri, so-
sind în tabără cu toate acestea precum și cu prizonierii; 
hanul își ascunsese în stufăriș numai 500 de boi. Mulți 
au crezut că și hanul este printre cei prinși și au și tri-
mis veste în tabără că au murit peste 4.000 de dușmani. 
Ai noștri au ajuns cu noroc din nou la Timișoara și pu-
teau să și atace (cetatea – n.n.) întrucât nu mai erau 
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tătarii, dar între timp turcii săpaseră necontenit șanțuri 
și au tras într-ai noștri și se apărau mai bine ca înainte. 
De asemenea F.G. (ar putea fi Geszti Ferenc sau 
Înălțimea Sa, în original în text – n.n.) aflase prin spi-
oni că în Timișoara este o garnizoană puternică, bine 
aprovizionată cu muniții și cu hrană asigurată de sârbi 
și haiducii liberi, dar că mulți dintre ei fugiseră. Totuși, 
F.G., fiindcă i se răriseră rândurile și ajutorul promis 
întârzia, nu a întreprins nimic deosebit împotriva 
dușmanului. În schimb turcii așteptau și sperau în aju-
torul lui Djafer pașa (Kiafer, în text – n.n.) care să vină 
cu o armată de 60.000 de oameni. De aceea principele 
Transilvaniei considera ca înțeleaptă măsura de a-i ier-
ta pe dușmani de data aceasta și să se retragă discipli-
nat și în liniște, fiindcă se aștepta un mare pericol pen-
tru ai lui și pentru întreaga creștinătate. S-a retras deci 
la Lipova și a făcut tabără acolo. Vroia să vadă încotro 
se îndreaptă dușmanul, timp ca el să-și odihnească oas-
tea, să adune mai mult popor, să-i cheme pe secui și să 
mobilizeze țărănimea. Aștepta și ajutorul promis spre a 
se opune dușmanului cu puteri înzecite și cu ajutorul 
Domnului. Când principele s-a retras, 2.000 de turci 
din Timișoara l-au urmărit, dar el își organizase atât de 
bine retragerea și a așezat mai multe trupe într-o capca-
nă în care turcii au intrat și nici unul nu a mai ajuns la 
cetatea Timișoarei». Urmează acum scrisoarea princia-
ră transilvană pentru un domn despre faptele petrecute 
la Timișoara: «Din mila lui Dumnezeu, Sigismund, 
principe al Imperiului Roman, al Transilvaniei, al Va-
lachiei și al Moldovei, domn parțial al regatului Unga-
riei, comite al secuilor, Mulțumim Înalt Domniei Voas-
tre că vreți să știți felul cum s-au petrecut lucrurile la 
Timișoara și vă povestesc faptele în câteva cuvinte: 
Deci la început turcii și tătarii cu forțe egale au asediat 
Lipova. De aceea noi, cu trupele noastre, a trebuit să ne 
unim în apropiere de Lipova, la Deva și să o eliberăm. 
Și când dușmanul a auzit aceasta a părăsit cu mari pier-
deri cetatea și noi l-am urmat, dar nu l-am prins și 
atunci am mers la Felnac la 3 mile de Lipova, localita-
te pe care am cucerit-o într-o zi. Atunci când am aflat 

că turcii și tătarii au făcut tabăra în jos de Timișoara, 
i-am întâmpinat, dar ei nu au vrut să-i aștepte pe ai 
noștri. Noi am așteptat însă câteva zile în fața 
Timișoarei, sperând că dușmanul va veni, întrucât ha-
nul tătar cu toate trupele lui și cu câțiva turci din graniță 
au pornit împotriva noastră. În prima zi ne-am luptat 
puțin cu ei, dar în ziua următoare am pornit cu o forță 
mai mare împotriva lor și am dat o luptă și i-am 
despărțit și i-am urmărit trei zile. Am omorât mulți și 
i-am urmărit până în tabăra lor și din nou am omorât pe 
mulți , cucerind mai multă muniție, alimente, corturi 
și, dacă am fi avut mai mult timp lumina zilei, am fi 
cucerit, cu ajutorul lui Dumnezeu, mai mulți tătari. 
Atunci ne-am deplasat din nou spre Timișoara și, cu 
toate că turcii și tătarii trăgeau din cetate și ne provo-
cau, am stat bine acoperiți, dar ne-am gândit că asediul 
Timișoarei – care este sediul pașei – ar necesita o forță 
și o pregătire mai mare așa că, cu toate că le-am, pro-
vocat multe pagube, ne-am dus din nou la Lipova; 
situația este că ar veni ajutoare și că trupele nu ajunse-
seră dar vor veni cu muniții. Ordonasem să se facă ta-
băra la Zendi (Zeudi, azi Frumușeni, jud. Arad – n.n.) 
lângă Lipova fiindcă trebuie să avem grijă în același 
timp de Moldova ca să nu se petreacă cumva o viclenie 
împotriva noastră, mai ales că am priceput că tătarii 
sunt hotărâți să intre cu mare forță acolo. La aceasta se 
mai adaugă faptul că i-am lăsat pe secui cu speranța că 
vor sosi întăririle, fapt pe care-l așteptăm și în prezent. 
Cu ajutorul Domnului vrem să pornim împotriva 
dușmanului și să nu ne mai retragem fără cause majore 
și, după venirea ajutorului, să ne continuăm ceea ce am 
început în privința Timișoarei și a celorlalte localități. 
Vă veți osteni deci ca ajutorul promis să vină cât mai 
repede fiindcă ar fi timpul potrivit să se întreprindă 
ceva împotriva dușmanului în Ungaria, luna ar fi potri-
vită pentru acest loc. Dumnezeu să vă…Dat în cetatea 
noastră Lipova, 27 iunie 1596»”.

 Ca să obțină toate acestea, principele Transilvaniei 
a redat secuilor toate libertățile lor, a dat sfoară în țară 
și a mobilizat toți cavalerii (dacă nu veneau își pierdeau 

Sigismund Báthory
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averile) și s-a înarmat și le-a spus să fie în 25 iulie la 
Alba Iulia cu provizii pentru trei luni.

Intenția principelui era să pună față-n față cu 
dușmanul o forță puternică și să dea o luptă cavalereas-
că.

„Principele a aflat prin spioni, că vine împăra-
tul turcesc în persoană, împreună cu 300.000 de oa-
meni călare și pedeștri, plus 36.000 de alți soldați, toți 
pregătiți pentru 12, 15 și 20 iunie; cu toate că pașa, 
magi, apoi Muftii sau popii turcești cum se spune, au 
fost împotriva plecării lui din Constantinopol, dar pă-
rerea lui definitivă a fost să meargă împotriva Vienei 
și, în același timp, să se războiască cu principele Tran-
silvaniei și apoi cu perșii. Acestea toate au fost confir-
mate de o mulțime de prizonieri, precum și de faptul 
că turcii erau iarăși activi. Mai departe, Domnia Sa a 
primit știri bune de la duhovnicul său, părintele Alfon-
so, care a fost în Spania la rege și la anunțat pe principe 
că va primi un ajutor de stat, atât timp cât va dura lupta 
cu turcii și a promis și galbeni de la majestatea sa. În-
tâlnirea dintre persani și turci a fost cam așa: turcii au 
atacat cu o armată de 21.000 de oameni în frumoasa 
cetate Jatt (? – n.n.) în munții Chalderini, iar perșii au 
ucis 14.000 de turci și au pierdut 4.000 de oameni, iar 
turcii au fugit. După plecarea împăratului (sultanului – 
n.n.) în Constantinopol a fost mare foc și multe tarabe 
cu mărfuri prețioase au ars, dar ienicerii, care de obi-
cei se ocupă cu stingerea focului, nu au vrut acum să-l 
stingă din cauza împăratului care, printre altele, le-a 
interzis să bea vin; în timpul incendiului ei au intrat în 
pivnițele de vin luându-l cu sila. Și dacă n-ar fi fost no-
bilul Velin pașa să stingă focul ar fi dispărut o pătrime 
din Constantinopol. După ultima luptă și multele cioc-
niri din ultima vreme în care au fost un număr destul 
de mare de tătari, hanul a îndrăznit să ceară de la regele 
Poloniei – oferind daruri în aur brut, argint prelucrat, 
reprezentând un palat și un ceas minunat, precum și 
portretul său gravat, călare pe o cămilă – permisiunea 
să intre pe teritoriul său în Germania cu 100.000 de 
tătari, că ar fi gata să dea și ostateci precum și asigu-
rarea că nu face nici un rău în țara acestuia; această 
cerere tătărească a fost respinsă de către Majestatea 
sa polonă. Dușmanii au vrut să asedieze total Lipova, 
dar între timp secuii s-au alăturat din nou principelui 
Transilvaniei, cu cavalerie și alte trupe și, de aceea, 
turcii au renunțat. Turcii au vrut acum, jos în Croația, 
să-l atace pe domnul Herrberstein prin surprindere, dar 
acesta avusese știri și i-a atacat el pe turci, i-a despărțit, 
a omorât peste 500, și a cucerit câteva steaguri. De data 
aceasta dintre ai noștri au fost omorâți și răniți în jur 
de 70. După aceea ai noștri au asediat Constanobitz, la 
7 km depărtare de Petrina, și l-au cucerit. De altfel, în 
marea armată a turcilor, sub comanda lui Giafer pașa, 
a intrat dizenteria și au murit în jur de 5.000 de război-
nici. Domnul Ruprecht von Eggenberg a luat drumul 

Vienei la 16 iulie ca să ia diferite măsuri în special 
pentru suburbia, să aprovizioneze populația cu vin, 
muniții, alimente, și- în caz de nevoie- să mobilizeze 
tot al 15-lea, al 10-lea sau al 5-lea om. Trupele noastre 
sunt mutate de la Altenberg din Ungaria la Komarom, 
probabil din necesitatea de a ajuta Slovacia. Steagul a 
fost inspectat la 18 iulie la Viena împreună cu 300 de 
cai minunați, 10 cai imperiali, dintre care 5 împodobiți 
nemțește, 2 ungurește, 3 italienește și hotărâți să plece 
la luptă pe 23 iulie. Dumnezeu să le dea puterea lui și 
noroc în luptă”.

SCURTE COMENTARII
Aici se încheie textul acestui adevărat și sintetic 

buletin de știri, redactat în germana medievală. Țin să 
adaug mulțumirile mele fostului coleg de la Muzeul 
Banatului din Timișoara, Horst Helfrich, cu ajutorul 
căruia am descifrat - acum aproape trei decenii - acest 
text pe care-l redăm, in extenso, limbii și istoriogra-
fiei românești.

Relatarea germană oferă informații despre 
începerea, durata și sfârșitul campaniei princiare din 
Banat. Corecte, în ansamblu, informațiile sunt mai 
sărace decât cele cuprinse în relatările altor martori 
oculari. Faptul se explică prin depărtarea editorului și 
redactorului german față de Timișoara și pe relatarea 
sumară pe care i-a făcut-o acel nobil transilvan ajuns 
în centrul Europei.

În conformitate cu regulile Evului Mediu, figura 
centrală a relatării este principele Transilvaniei. La 
el se referă majoritatea informațiilor, lui îi aparțin 
marile decizii și succese, chiar dacă, în realitate, 
acest principe este un biet pion manevrat de nobili și 
comandanți de oști pricepuți.

Scrisoarea acestui principe către un conducător 
de stat creștin, prin care explică situația militară și 
solicită ajutor militar și financiar, este o mostră a 
incapacității sale de a gestiona o campanie militară 
pornită și desfășurată în condiții favorabile. Oprirea 
asediului Timișoarei are motivații ușor puerile, iar 
lașitatea se ascunde în spatele unor repetate cereri de 
ajutor.

Încetineala cu care s-a desfășurat campania, lipsa 
de reacție princiară la momentele favorabile au fost 
cauzele care au condus la această retragere fără glo-
rie, într-un moment în care Timișoara putea fi cuce-
rită.

În cuprinsul relatării germane sunt câteva aspecte 
extrem de concrete, cum ar fi, de exemplu, pregătirea 
atacului și lupta din 17 iunie. Aceasta înseamnă că 
informatorul publicației germane a participat perso-
nal la această luptă și cunoștea detaliile, pe care le-a 
povestit redacției.

Dr. IOAN HAȚEGAN 
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 Anul acesta (mai exact în 3 august), românii au ani-
versat împlinirea a 420 de ani de la obținerea strălucitei 
biruințe de la Guruslău de către oștile conduse de Mihai 
Viteazul, ultima dintre remarcabilele victorii dobândite 
pe câmpul de luptă de genialul om politic și conducător 
de oști român. De asemenea, tot în cursul acestui an 
(mai precis la 19 august), am comemorat și 420 de ani 
de la trecerea la cele veșnice și „căderea în nemurire” 
a întâiul nostru unificator de neam și țară. Prin urma-
re, am considerat că este și de datoria mea de a întocmi 
un modest studiu închinat celui care (după ce a reușit, 
pentru prima oară în glorioasa, dar zbuciumata noastră 
istorie, să unească sub un singur sceptru cele trei țări 
surori) se intitula, în mai 1600, cu îndreptățită mândrie, 
„Io, Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al 
Valahiei [Țării Românești], al Ardealului și a toată Țara 
Moldovei”1. 

În continuare, voi prezenta derularea evenimentelor 
la care a luat parte în ultimul an din viața sa, cel care este 
considerat de către specialiști a fi conducătorul nostru 
politico-militar, din Evul Mediu, cel mai temeinic cu-
noscut pe plan național și internațional, textele de mai 
jos reprezentând fragmente din volumul scris de mine 
și intitulat Căderea în nemurire (410 ani de la trece-
rea la cele veșnice a celui dintâi unificator de neam și 
țară, marele și dreptcredinciosul voievod Mihai Vitea-
zul, „din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești, 
al Ardealului şi a toată Țara Moldovei”), apărut în 
2011, la Editura Eurostampa din Timișoara. Pentru o 
înțelegere mai clară a celor relatate în studiul de față, 
menționez că acolo unde, în textul de față, apar două va-
riante pentru datarea unui eveniment, acest lucru îl fac 
pentru perceperea, la zi, de către cititori a momentului 
derulării faptelor istorice, fiind vorba despre precizarea 
atât a datării după stil vechi (calendarul iulian), cât și 
după stil nou (calendarul gregorian)2.

22 august/1 septembrie 1600
Mihai Viteazul convoacă o nouă Dietă3, la Sebeşul 

Săsesc, însă nobilii unguri refuză să se prezinte, hotărând 
să se adune a doua zi (23 august/2 septembrie 1600), la 
Turda, unde se declară pe faţă împotriva „valahului”, 
alegându-şi drept conducător pe magnatul (marele no-
bil) Ştefan Csaky (numit şi căpitan general al armatelor 
nobilimii răsculate). Izbucneşte, astfel, răscoala stărilor 
privilegiate din Transilvania (nobilimea maghiară reu-
şind să atragă de partea ei şi patriciatul oraşelor săseşti), 
îndreptată împotriva lui Mihai Viteazul4.

8/18 septembrie 1600
 Are loc bătălia de la Mirăslău, lângă Aiud, în care 

Mihai Viteazul, fiind trădat şi de generalul imperial 
George Basta5, este înfrânt şi nevoit să se retragă în gra-
bă cu oastea sa, în direcţia Făgăraşului (astăzi în județul 
Brașov), unde se afla familia lui. Ambele tabere au sufe-
rit pierderi aproximativ egale, estimate la cca. 4.000 de 
morţi şi răniţi de fiecare6.

septembrie – octombrie 1600
În acest interval de timp, oştile polone, în frunte cu 

Jan Zamoyski7, profitând de retragerea majorităţii tru-
pelor lui Mihai Viteazul din Moldova (acestea fiindu-i 
necesare să facă faţă revoltei nobililor din Transilvania), 
trece Nistrul şi ocupă statul românesc est-carpatin, rein-
stalându-l ca domn, la Iaşi, pe Ieremia Movilă8. 

12/22 septembrie 1600
În urma negocierilor cu solii lui Mihai Viteazul, 

conduşi de marele logofăt Teodosie Rudeanu, împăratul 
Rudolf al II-lea îi acceptă voievodului român o parte 
din revendicări. Astfel, nevoit să ţină seama de atât de 
evidenta realitate a unificării teritoriale româneşti, im-
perialii acceptă ca Transilvania să fie cârmuită de Mihai 
Viteazul, cu titlul de guvernator pe viaţă, unirea celor 
trei ţări române sub sceptrul său fiind implicit recunos-
cută. Înfrângerea de la Mirăslău a dus, însă, la anularea 
în fapt a acestei decizii9.

16/26 septembrie 1600
Cancelaria domnească emite din porunca lui Mihai 

Viteazul, la Gura Teleajenului (jud. Prahova), un hrisov 
de danie în care marele voievod român apare cu titula-
tura de „domn al Țării Românești, al Ardealului și al 
Moldovei”10. 

Octombrie 1600
Oastea polono-moldavă, condusă de Jan Zamoyski, 

invadează Ţara Românească, cu intenţia de a-l instala, 
ca domn al acesteia, pe Simion Movilă11. Între timp, tur-
cii trec şi ei la nord de Dunăre, urmărind să-şi impună, 
din nou, dominaţia asupra statului românesc sud-carpa-
tin şi să-l înscăuneze ca domn, la Bucureşti, pe Radu 
Mihnea12 (fiu al lui Mihnea al II-lea Turcitul13, acesta 
a domnit atât în Țara Românească [1601-1602, 1611, 
1611-1616, 1620-1623], cât și în Moldova, între 1616-
1619, și 1623-1626)14.

9/19 – 10/20 octombrie 1600
Are loc bătălia de la Bucov, în apropiere de Plo-

ieşti, în care, dispunând de o oştire alcătuită numai din 
12.000 de luptători, faţă de cea inamică, care număra 

ULTIMUL AN DIN VIAȚA LUI „IO, MIHAIL 
VOIEVOD, DIN MILA LUI DUMNEZEU, 

DOMN AL ȚĂRII ROMÂNEȘTI, AL ARDEALULUI 
ȘI A TOATĂ ȚARA MOLDOVEI”

Pagini de istorie



46

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

COLUMNA 2000

cca. 35.000 de soldaţi (fără a pune la socoteală cele câte-
va mii de lefegii ai Movileştilor), Mihai Viteazul este în-
frânt şi nevoit să se retragă spre Curtea de Argeş. Simion 
Movilă este proclamat, de către Jan Zamoyski, ca domn 
al Ţării Româneşti, acesta punându-i la dispoziţie 3.000 
de mercenari poloni, care să-i asigure protecţia (acestia, 
însă, urmau să fie întreţinuţi de Simion Movilă). Noul 
voievod al statului românesc sud-carpatin s-a angajat, 
cu acestă ocazie, să plătescă anual, Poloniei, un tribut 
însumând 40.000 de galbeni15.

15/25 noiembrie 1600
Mihai Viteazul este înfrânt din nou, de această dată 

la Curtea de Argeş, unde încercase să atragă într-o am-
buscadă forţele polone de ocupaţie. Cu cei 10.000 de 
oşteni de ţară, care îi mai rămăseseră, el se retrage în Ol-
tenia, unde, după ce porunceşte executarea unor boieri 
trădători, la Craiova (în 17/27 noiembrie 1600), porneş-
te în urmărirea oastei turceşti, condusă de sangeacbeiul 
(guvernatorul) de Vidin, Mahmud Paşa Güzelce. Acesta, 
după ce a înfrânt, lângă Târgovişte (înainte de 10/20 oc-
tombrie 1600), corpul de oaste condus de marele ban 
Calotă Bozianu din Lipov (căruia Mihai Viteazul, prins 
în luptele cu polonii, îi poruncise să facă faţă invazi-
ei otomane), a poruncit bulucurilor sale de akângii16 să 
jefuiască cumplit ţara (îndeosebi Oltenia), obţinând o 
pradă însemnată (din care făceau parte şi câteva mii de 
localnici luaţi în robie)17.

18/28 noiembrie 1600
Mihai Viteazul îi ajunge din urmă pe turci, tocmai 

când aceştia se pregăteau să treacă Dunărea. Din cei 
4.000 de războinici păgâni nu va scăpa niciunul (cu 
această ocazie fiind ucisă şi căpetenia lor), bagajele şi 
prăzile acestora fiind capturate de oştenii români, iar ro-
bii, eliberaţi. Este ultima bătălie purtată de Mihai Vitea-
zul împotriva turcilor18.

(după) 18/28 noimbrie 1600
Mihai Viteazul, însoţit de 7.000 de călăreţi (pe care-i 

va lăsa în mai multe cetăţi, aflate de-a lungul itinerariu-
lui său, cu intenţia de a-i readuna cu prilejul revenirii 
sale în Transilvania), intră în Transilvania cu permisi-
unea lui Basta, căruia-i lăsase ca ostatecă întreaga sa 
familie (predată, ulterior, de acesta lui Ştefan Csaky, 
căpitanul general al oştilor ardelene, care le va stabili 
soţiei, doamna Stanca, şi copiilor lor, Nicolae Pătraşcu 
şi Florica, domiciliul obligatoriu în castelul de la Gi-
lău, situat actualmente la 26 km nord-vest de munici-
piul Cluj-Napoca), îndreptându-se spre hotarul vestic al 
acesteia, cu intenţia de a merge la Curtea imperială de la 
Praga pentru a cere sprijinul împăratului19.

2/12 ianuarie 1601
Mihai Viteazul, însoţit doar de 70 de călăreţi, ajun-

ge la Viena, unde va trage la hanul „Cerbul de Aur“ în 
aşteptarea momentului în care i se va permite să se în-
făţişeze dinaintea lui Rudolf al II-lea, pentru a-şi pleda 
cauza20. 

(după) 2/12 ianuarie – 8/18 februarie 1601

În acest interval, Mihai Viteazul întocmeşte trei 
memorii adresate împăratului Rudolf al II-lea, regelui 
Spaniei și Portugaliei, Filip al III-lea21 şi respectiv ma-
relui duce al Toscanei, Ferdinando I de Medici22, în 
care îşi prezintă faptele şi doleanţele. Memoriul, desti-
nat monarhului italian, păstrat până astăzi, însă doar în 
traducerea sa italiană, în care Mihai Viteazul şi-a expus 
cu lux de amănunte acţiunile întreprinse de el împotriva 
turcilor, este considerat de către specialişti ca fiind pri-
ma autobiografie din literatura română23. 

27 ianuarie/ 6 februarie 1601
Dieta Transilvaniei decide, la cererea lui Ştefan 

Csaky, ca familia lui Mihai Viteazul, aflată la Gilău, să 
fie arestată oficial, şi mutată sub pază strictă în castelul 
de la Făgăraş, fosta proprietate a voievodului român, 
ajungând, acum, prin confiscare, în posesia căpitanului 
general al oştilor ardelene24.

31 ianuarie/ 10 februarie 1601
Aflând despre „întemniţarea“ familiei sale, Mihai 

Viteazul, găsindu-se pe atunci încă la Viena, adresează 
împăratului un memoriu, prin care îi solicita acestuia să 
intervină pentru ca ai săi să fie eliberaţi25.

13/23 februarie 1601
La această dată Mihai Viteazul se afla, deja, la Praga, 

unde aştepta să fie chemat la Curtea imperială26.
19 februarie/1martie 1601
Are loc prima audienţă a lui Mihai Viteazul la împă-

ratul Rudolf al II-lea, ocazie cu care-şi expune punctul 
de vedere cu privire la cele întâmplate în Transilvania, 
solicitând, totodată, să i se facă dreptate şi să primeas-
că sprijin politico-militar în vederea refacerii măreţelor 
sale înfăptuiri27.

23 februarie/5martie 1601
Are loc cea de a doua întrevedere dintre Mihai Vi-

teazul şi Rudolf al II-lea, care, între timp, aflase că Si-
gismund Báthory28 revenise (la 23 ianuarie/2 februarie 
1601) pe tronul Transilvaniei, cu sprijinul polonilor şi 
cu asentimentul Dietei (ce l-a ales, din nou, principe în 
24 ianuarie/3 februarie 1601) şi a nobilimii ardelene (ce 
se răsculase împotriva stăpânirii Habsburgilor, arestân-
du-l şi, apoi, alungându-l, din principatul intracarpatic, 
pe generalul Basta şi armata sa imperială, în 28 ianua-
rie/7 februarie 1601). Drept urmare, împăratul îi acor-
dă fostului voievod român 100.000 de taleri (monede 
de aur), pentru a organiza o armată cu care să reocupe 
Tran-silvania, solicitându-i, ca pe o favoare personală, 
să se împace cu Basta (de fapt împăratul a mediat aceas-
tă conciliere mai bine de două luni, în intervalul mar-
tie-mai 1601, convingându-l, destul de greu, pe Mihai 
Viteazul să o accepte)29. 

(după) 13/23 februarie – (înainte de) 24 martie 
24/3 aprilie 1601

În acest interval de timp, în care a stat la Praga, 
în aşteptarea deciziei lui Rudolf al II-lea şi, apoi, 
pe parcursul preparativelor în vederea plecării în 
Transilvania, Mihai Viteazul a intrat în atenţia unor 
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artişti plastici de mare talent, care îi vor face portretul. 
Cea mai reuşită reprezentare a imaginii sale este celebra 
gravură realizată de Egidius Sadeler30.

24 martie 24/3 aprilie 1601
Mihai Viteazul pleacă de la Praga, spre Viena, de 

unde, după ce va încasa suma promisă de împărat pentru 
constituirea noii sale armate, porneşte spre Caşovia31, 
unde ajungând, la 1/11 mai 1601, este primit cu toate 
onorurile de comandantul militar imperial al Ungariei 
Supe-rioare, care, în data de 10/30 mai, organizează în-
tâlnirea voievodului român cu generalul Basta32.

11/21 mai 1601 
Mihai Viteazul şi George Basta, urmaţi de trupele 

lor, pleacă din Caşovia, spre Debreţin33 şi respectiv Satu 
Mare, unde îşi vor constitui taberele34.

31 mai/10 iunie 1601
Aflând că Mihai Viteazul este pe cale să revină în 

Transilvania, boierii din Ţara Românească, în frunte cu 
marele paharnic Radu Şerban şi fraţii Buzeşti35, îl alun-
gă de la domnie pe Simion Movilă36. 

iunie – iulie 1601
Mihai Viteazul îşi concentrează forţele armate, de 

care dispunea, la Debreţin (cca. 10.000 de pedestraşi şi 
călăreţi), cu care pleacă, apoi, spre Satu Mare (în 25 iu-
nie/5 iulie), unde Basta se afla şi el împreună cu 8.000 
de soldaţi37.

27 iunie/7 iulie 1601
Are loc joncţiunea celor două oştiri, lângă Moflin 

(localitate situată la vest de Satu Mare), care împreună 
însumează aproximativ 18.000 de luptători. Între timp, 
Sigismund Báthory îşi adună şi el trupele, concentrân-
du-şi-le la Gherla (în prezent, municipiu în nord-estul 
județului Cluj), unde, primind în ajutor din partea sulta-
nului 12.000 de războinici turci şi tătari, armata sa ajun-
ge să numere aproape 40.000 de oşteni şi 45 de tunuri38.

21/31 iulie 1601
Sosind şi ultimele trupe imperiale (2.000 de călăreţi 

cuirasaţi39 silezieni40), oştile aliate, având acum împreu-
nă un efectiv de peste 20.000 de soldaţi, se pregătesc de 
confruntarea decisivă cu armata ardeleano-polono-tur-
co-tătară a lui Sigismund Báthory41.

24 iulie 24 /3 august 1601
Are loc celebra bătălie de la Guruslău (ultima glori-

oasă faptă de arme a lui Mihai Viteazul), în care, benefi-

ciind de geniul militar al voievodului român, aliaţii reu-
şesc să obţină o victorie categorică asupra adversarului 
lor comun, meritul acesteia datorându-se, cu precădere, 
lui Mihai Viteazul. Principele ardelean pierde pe câm-
pul de luptă aproape 11.000 de oşteni, sute de steaguri 
(dintre care 110 au fost trimise împăratului, 88 dintre 
acestea fiind capturate de oștenii voievodului român și 
doar 22 de către imperiali, fapt ce demonstrează o dată 
în plus că această măreață biruință s-a datorat în cea mai 
mare măsură „valahului”), întreaga artilerie (peste 40 de 
tunuri), arhiva secretă și bagajele personale, în timp ce 
dintre oştenii români şi imperiali au căzut doar 1.200 
(după unele izvoare numai 150 sau 300)42. Meritele lui 
Mihai Viteazul în obținerea victoriei de la Guruslău i-au 
fost recunoscute până și de Înalta Poartă, căci într-un 
document turcesc de epocă este menționat faptul că 
„înfrângerea lui Sigismund s-a datorat lui Mihai, cel 
viclean și rău”43. Însuși Mihai Viteazul, într-o scrisoare 
întocmită la 25 iulie/4 august 1601, în tabăra de la Guru-
slău, și adresată lui Rudolf al II-lea, spunea că „pe ziua 
de 3 a lunii prezente am atacat pe transilvăneni ale căror 
oști puternice erau sprijinite de detașamente amestecate 
de tătari și turci și i-am bătut strașnic”44. După biruinţă, 
neînţelegerile dintre Mihai Viteazul şi generalul Basta 
vor izbucni, fiecare dintre ei având pretenţia să guverne-
ze, singur, Transilvania45.

31 iulie/10 august 1601
Mihai Viteazul îşi face intrarea în Cluj, unde rămâne, 

în tabăra sa ridicată pe malul Someşului, timp de cinci 
zile (până în 5/15 august inclusiv). Acum el primeşte 
delegaţia boierilor din Țara Românească, care îl infor-
mează în legătură cu cele petrecute acasă, rugându-l să 
se întoarcă pe tronul de la Târgovişte, căci fusese reales 
ca domnitor46.

5/15 august 1601
Mihai Viteazul pleacă cu trupele sale spre Turda, 

unde ajunge în aceeaşi zi. Spre după-amiaza zilei ur-
mătoare (6/16 august), soseşte aici şi generalul Basta cu 
oastea sa47.

7/17 august 1601
Mihai Viteazul îşi trimite majoritatea forţelor sale 

militare spre Alba Iulia (pentru a ocupa Palatul princiar) 
şi Făgăraş (pentru a-i elibera familia), unde intenţiona 

Portretul lui Mihai Viteazul (realizat în 1881 de către pictorul român ardelean Mișu Popp [1827-1892] și aflat în prezent la Muzeul 
de Artă din Brașov) și Uciderea lui Mihi Viteazul (pictură de Constantin Lecca [1807-1887])
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să plece şi el peste două zile, pentru a-şi lua în primire 
funcţia de guvernator pe viaţă (conform deciziei luate 
de împărat în 12/22 septembrie 1600, care nu fusese 
anulată „de iure”, ci doar „de facto”, de 
înfrângerea suferită de el la Mirăslău) şi 
a-şi întâlni soţia şi copiii48.

8/18 august 1601
Are loc ultima întrevedere dintre 

George Basta şi Mihai Viteazul, sol-
dată cu un dezacord total între cei doi, 
căci voievodul român îl informează pe 
generalul imperial că nu intenţiona să 
plece în Țara Românească (unde situa-
ţia era, deja, sub control), ci să rămână 
în Transilvania, pentru a-şi consolida 
„stăpânirea” asupra acesteia. De altfel, 
Mihai Viteazul îi spusese lui Basta, încă 
înainte de bătălia de la Guruslău, pe 
când se aflau în tabăra de la Moflin, că 
va rămâne în Transilvania ca principe 
sau guvernator pe viaţă, aşa cum se în-
ţelesese cu împăratul. Vrând să-l împie-
dice pe Mihai Viteazul să-şi pună în apli-
care planurile, Basta (care dorea pentru el 
titlul de guvernator al Transilvaniei, fiind 
foarte invidios pe faptul că voievodul ro-
mân era considerat, de majoritatea locu-
itorilor Transilvaniei, drept stăpân al acesteia, în timp 
ce el trebuia să se mulţumească doar cu titlul oficial de 
„căpitan general al armatei Coroanei Maiestăţii Sale şi 
al Transilvaniei”, având atribuţiile unui comisar imperi-
al, în aşteptarea numirii sale ca guvernator49 hotărăşte, 
în seara zilei de 8/18 august, suprimarea acestuia50.

9/19 august 1601
Mihai Viteazul este asasinat, din ordinul generalu-

lui Basta, de către căpitanul valon51 de mercenari, Iacob 
de Beauri. Acesta, însoţit de 300 de lefegii (mercenari), 

valoni şi nemţi, a venit în tabăra voievodului român sub 
pretextul că dorea să se pună împreună cu trupele sale 
în slujba acestuia, fiind nemulţumit de modul în care îl 
trata Basta. Pe neaşteptate, însă, aşa cum se înţelese-
se, de altfel, cu perfidul general imperial, Beauri îl va 
lovi mortal în piept pe Mihai Viteazul cu halebarda52 sa 
ofiţerească, mai înainte ca bravul erou al Creştinătăţii 
să poată să-şi apuce sabia spre care îşi întinsese mâna 
stângă (în care a fost împuşcat, de fapt, de un alt mer-
cenar). Deşi mort, asasinii săi au continuat să-l lovească 
cu săbiile şi chiar să-l împuşte în spate cu o archebuză53. 
După ce un ofiţer de pedestraşi nemţi i-a retezat capul 
cu un cuţit-dagă54 (după alte păreri chiar „cu propria sa-
bie”55), trupul i-a fost, cu brutalitate, jefuit de haine şi 
podoabe (printre altele și de celebrul său surguci56 cu sa-
fire [pietre prețioase] albastre, de la cuca57 domnească). 
Apoi, cruzii mercenari străini l-au jupuit, „tăind bucăţi 
mari de piele” de pe „spatele, coastele şi umerii” săi, pe 
care le-au luat „ca amintire”58. Au fost ucişi, cu aceas-
tă ocazie, 16 sau 18 dintre apropiaţii lui Mihai Viteazul 
(inclusiv banul Mihalcea, singurul mare dregător care 
l-a însoţit în pribegie) şi chiar calul său alb, pe cada-

vrul căruia i-au aşezat capul. Trupul gol 
şi mutilat al voievodului român a ză-
cut trei zile la marginea drumului, căci 
Basta nu a permis ca rămăşiţele sale pă-
mânteşti să fie înhumate, punând pază 
strictă lângă acestea. Abia după câteva 
zile, atunci când straja a fost retrasă, 
trupul îi va fi îngropat, în mare taină, 
de câţiva dintre vechii şi credincioşii 
săi oşteni, undeva pe Câmpia Turzii, 
într-un loc rămas necunoscut până în 
prezent. Capul i-a fost furat, cu mare 
greutate, de unul din prietenii săi din 
tinereţe, paharnicul Turturea din Glina 
(cu care Mihai Viteazul făcuse, se pare, 
un legământ potrivit căruia cel care ar fi 
supravieţuit celuilalt trebuia să-i aducă 
acestuia osemintele acasă, în cazul în 
care ar fi pierit pe meleaguri străine) şi 

adus în ţară şi înmormântat cu mare cinste 
în pronaosul bisericii Mănăstirii Dealu, de 
lângă Târgovişte, unde se afla şi mormân-
tul tatălui său, voievodul Țării Românești 
Pătraşcu cel Bun (1554-1557). Deasupra, 

Radu Buzescu şi soţia sa, jupâneasa Preda (fiica banului 
Mihalcea, cel pierit odată cu Mihai Viteazul), au aşezat 
o mică lespede funerară, pe care au poruncit să fie dăltu-
it următorul text: „Aici zace cinstitul şi răposatul capul 
creştinului Mihail, Mare Voievod, ce a fost Domn Ţarei 
Româneşti şi Ardealului şi Moldovei, cinstitul trup zace 
în câmpii [a] Tordei; şi când l-au ucis Nemţi[i] an au fost 
7109 (1601 – n.n. O.B.), în luna lu av[gust], 8 [sic!]59 
zi[le]. Aceast[ă] piatră o au pus jupan Radu Buz[escu] 
i jupan[i]ţa eg[o] Preda”60. Considerat în epocă „bărbat 

Mihai Viteazul și oastea sa
(tablou realizat de pictorul Gheorghe Tattarescu [1818-1894])         

Monumentul de la Guruslău
(realizat în anul 1976 de către 

sculptorul român bănățean 
Victor Gaga [1930-2003])
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strălucit şi în norocire şi în nenorocire, după chiar jude-
cata inamicilor săi”, potrivit celor consemnate, chiar la 
1601, de istoricul francez Iacob de Thou61, „Mihai Vi-
teazul avu prilejul (...) să-şi scrie cu sabia în mână stră-
lucita sa epopee. Ea ţinu şapte ani şi e strâns legată cu iu-
birea românilor pentru neamul lor. Multă măreţie şi mult 
avânt sunt cuprinse întrânsa, desigur mai mult decât în 
oricare alte întâmplări din istoria românilor, căci această 
adâncă tragedie omenească trezeşte mândrie şi durere, 
mâhnire şi nădejde în inima celui care o ascultă”62, ast-
fel încât „după 1600 nici un român n-a mai putut gândi 
unirea fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau se-
curea lui ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de 
o curată şi desăvârşită poezie tragică”63. Acum, el „stră-
luceşte” (aşa cum frumos scria marele nostru cărturar 
A. D. Xenopol [1847-1920]), „ca un meteor pe cerul 
poporului român”64.

 Prof. OTILIA BREBAN

Note
 1 Documenta Romaniae Historica B. Ţara Românească, vol. 

XI, Domnia lui Mihai Viteazul (1593-1600), Editura Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1975, p. 529. Guruslău = în prezent, sat 
în comuna Hereclean din nord-vestul județului Sălaj, acesta din 
urmă fiind o unitate administrativ-teritorială situată în partea 
nord-vestică a Transilvaniei și a României (ro.wikipedia.org/wiki/
Guruslău,_Sălaj). Sceptru = toiag, baston confecţionat dintr-un 
metal nobil (argint, aur), fildeş sau din lemn preţios (abanos), 
frumos împodobit (încrustat) cu pietre scumpe, purtat de suve-
rani ca simbol al autorităţii supreme; sinonime : buzdugan, to-
puz; termenul provine din cuvântul grecesc vechi „skeptron”, 
din cel latin „sceptrum” şi din cel slavon vechi „skiptrŭ”, care 
însemnă „băţ” sau „baston” (dexonline.ro/definiție/sceptru).

2 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtă istorie a 
românilor, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1977, 
p. 394; enciclopediaromaniei.ro/wiki/Adoptarea_calendarului_
gregorian).

3 În Evul Mediu, în Epoca Modernă și chiar în zilele 
noastre, adunare legislativă în unele state; prin extindere, 
adunare politică reprezentativă, parlament provincial. 
Veche adunare politică, în unele state din centrul şi estul 
Europei (inclusiv în Ungaria şi Transilvania); organ de 
reprezentare al stărilor privilegiate Termenul provine din 
cuvântul latin medieval „diaeta”, care înseamnă „dietă” 
(dexonline.ro/definiție/dietă). 

4 Otilia Breban, Căderea în nemurire, Editura 
Eurostampa, București, 2011, p. 32-33. Sebeşul Săsesc 
= numit în prezent doar Sebeș, acesta este un municipiu 
situat în partea central-sudică a județului transilvănean 
Alba din centrul României (ro.wikipedia.org/wiki/Sebeș). 
Turda = în prezent, municipiu în sud-estul județului 
ardelean Cluj din partea centrală a României (ro.wikipedia.
org/wiki/Turda). Valah = denumire dată, în Evul Mediu, de 
alte popoare, românilor din stânga și din dreapta Dunării 
(dexonline.ro/definiție/valah).

5 Este vorba despre Gheorghe (Giorgio) Basta, care a 
trăit între 1550-1607 și a fost un general italian de origine 

albaneză, angajat de împăratul Sfântului Imperiu Roman 
de Națiune Germană, Rudolf al II-lea de Habsburg (ce 
a domnit între 1576-1612 [Istoria lumii în date, Editura 
Enciclopedică Română, București, 1972, p. 561]), pentru 
a conduce forțele militare imperiale în războaiele 
antiotomane (mai exact între 1591-1606) și ulterior pentru 
a administra Transilvania ca guvernator (ro.wikipedia.org/
wiki/Gheorghe_Basta). Aiud = în prezent, municipiu în 
partea nord-estică a județului Alba (ro.wikipedia.org/wiki/
Aiud).

 6  Otilia Breban, op. cit., p. p. 33; Istoria militară a poporului 
român, vol. III, Editura Militară, București, 1987, p. 204.

 7  Important om politic și conducător de oști polon, care a trăit 
între 1542-1605 și a fost mare cancelar („prim-ministru”) și mare 
hatman (comandant suprem al tuturor forțelor armate) al Uniunii 
statale polono-lituaniene [ro.wikipedia.org/wiki/Jan_Zamoyski).

8  Otilia Breban, op. cit., p. 33. Ieremia Movilă = domnitorul 
Moldovei între 1595-1606, cu o întrerupere petrecută în 1600, 
când statul medieval românesc de la est de Carpați s-a aflat în 
stăpânirea lui Mihai Viteazul (Istoria lumii în date, p. 568).

 9  Otilia Breban, op. cit., p. 33. Marele Logofăt = înalt dregător 
în Ţara Românească şi Moldova, în Evul Mediu, el fiind şeful 
Cancelariei domneşti, titlul său echivalând cu cel de „cancelar” 
întâlnit în statele occidentale; avea în grijă redactarea hotărârilor 
luate de către domnitor şi Sfatul domnesc al acestuia (al cărui 
membru era), pe care le întărea cu pecetea „marelui voievod şi 
domn” al țării (ro.wikipedia.org/wiki/Logofăt).

10  Otilia Breban, op. cit., p. 55. Hrisov = act solemn emis, în 
Evul Mediu, de către Cancelariile domneşti ale Ţării Româneşti şi 
Moldovei şi întărit cu pecetea mare a ţării, atârnată, iar mai târziu 
şi cu iscălitura voievodului; prin hrisoave, domnitorul (împreună 
cu Sfatul domnesc) acorda sau confirma cuiva anumite privilegii, 
un titlu de proprietate etc. ; termenul provine din cuvântul grecesc 
medieval „hrysovuillon” (compus, la rândul său, din cuvântul 
grecesc vechi „hrysos”, adică „aur”, și din latinescul „bulla”, 
adică „pecete”), care are semnificația de „document întărit cu o 
pecete de aur” (dexonline.ro/definiție/hrisov; ro.wikipedia.org/
wiki/Hrisov). Hrisov de danie = act prin care se întărea în scris o 
donație (dexonline.ro/definiție/danie). Danie = învechit, dăruire 
a unui bun material; faptul de a dărui (avere, bani etc.); obiect 
dăruit unei biserici sau mănăstiri; concretizat, dar, donație făcută 
(prin testament) unei biserici, instituții, persoane etc. (Ibidem).

11  Frate al lui Ieremia Movilă, acesta a stat în scaunul 
domnesc din București între noiembrie (după 25) 1600 și 
iulie (după 4) 1601 și din noiembrie 1601 până în iulie 
1602, precum și în cel de la Iași între 30 iunie 1606 și 
14 septembrie 1607 (Istoria României în date, Editura 
Enciclopedică Română, București, 1971, p. 455, 458).

12  Otilia Breban, op. cit., p. 33.
13  Domnul Țării Românești între 1577-1583 şi 1585-1591 

(Istoria lumii în date, p. 568).
14  Ibidem, p. 568, 569.
15  Istoria militară a poporului român, vol. III, p. 205-208; 

Otilia Breban, op. cit., p. 33-34. Ploiești = municipiul de reședință 
al județului Prahova (unitate administrativ-teritorială din partea 
central-estică a regiunii Muntenia din sudul României), situat în 
centrul acestuia (ro.wikipedia.org/wiki/Ploiești). Curtea de Argeș 
= municipiu în partea central-vestică a județului Argeș, o unitate 
administrativ-teritorială situată în centrul și nordul Munteniei, 
precum și în partea central-sudică a României (ro.wikipedia.org/
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wiki/Curtea_de_Argeș).
16 Oșteni din trupele neregulate de cavalerie uşoară 

ale armatei turceşti medievale, având misiunea de a între-
prinde incursiuni rapide de jefuire şi devastare a statelor 
duşmane (adică de a efectua un akân [expediție sau 
incursiune prădalnică și devastatoare exercitată de trupele 
otomane specializate], termen de la care derivă de fapt 
numele de „akângiu”). Akângiii erau cantonaţi, de regulă, 
în provinciile de la hotarele Imperiului Otoman, ei trăind 
din prada de război (Istoria militară a poporului român, 
vol. II, Editura Militară, București, 1986, p. 571; Tiberiu 
Ciobanu, Glosar, în Mircea cel Bătrân «cel mai viteaz şi 
cel mai ager dintre principii creştini», Editura Eurostampa, 
Timișoara, 2013, p. 175). Craiova = municipiul de reședință 
al județului Dolj, o unitate administrativ-teritorială aflată 
în partea central-sudică a regiunii Oltenia și în sudul 
României (ro.wikipedia.org/wiki/Craiova). Vidin = oraş 
situat pe malul sudic al Dunării, în nord-vestul Bulgariei de 
astăzi, în Evul Mediu, aici funcționând o puternică cetate 
(în care și-a avut reședința guvernatorul unei provincii 
otomane sud-dunărene) ale cărei ruine (restaurate) se 
pot vedea și în prezent (ro.wikipedia.org/wiki/Vidin). 
Târgoviște = în prezent, municipiu de reședință al județului 
Dâmbovița (situat în centrul acestuia), care este o unitate 
administrativ-teritorială din centrul și nordul Munteniei și 
din partea central-sudică a României (ro.wikipedia.org/
wiki/Târgoviște). Lipov = numit în prezent Lipovu, acesta 
este satul de reședință al comunei omonime din centrul 
județului Dolj (ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lipovu,_
Dolj). Mare ban = „guvernatorul general” al Olteniei și 
cel mai însemnat dregător din Sfatul domnesc al Țării 
Românești, el fiind cel mai important demnitar din acest 
stat medieval românesc, după „marele voievod și domn” 
al acestuia, precum și singurul, în afară de suveran țării, 
cu dreptul să pronunțe pedepse capitale (ro.wikipedia.org/
wiki/Ban).

17  Istoria militară a poporului român, vol. III, p. 208; Otilia 
Breban, op. cit., p. 34.

18  Ibidem; Istoria militară a poporului român, vol. III, p. 
208; Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria 
românilor, vol. XV/1, București, 1911, p. 236.

19  Otilia Breban, op. cit., p. 34-35. Praga = în prezent, mare 
oraș în partea central-nord-vestică a Cehiei și capitală a acestei 
țări (ro.wikipedia.org/wiki/Praga).

20  Otilia Breban, op. cit., p. 35. Viena = mare oraș în Austria 
(și capitală a acesteia), situat în extremitatea răsăriteană a acestei 
republici federale, pe malurile Dunării (ro.wikipedia.org/wiki/
Viena).

21  Acesta a domnit între 1598-1621 (ro.wikipedia.org/wiki/
Filip_al_III-lea_al_Spaniei).

22  Acesta a domnit între 1587-1609 (ro.wikipedia.
org/wiki/Ferdinando_I_de_Medici,_Mare_Duce_de_
Toscana). Medici = celebră familie de mari bancheri 
florentini (de origine populară), care a avut în secolele XIV-
XVII un rol de seamă în viața politică, militară, economică, 
socială și culturală a Florenței, Toscanei și a altor state 
italiene (ro.wikipedia.org/wiki/Familia_Medici).

23  Otilia Breban, op. cit., p. 35.
24  Ibidem.
25  Ibidem, p. 35-36.
26  Ibidem, p. 36.
27  Ibidem.
28  Născut la Oradea, în 1573, și decedat în 27 martie 

1613, la Libochovice (oraș în nordul Cehiei de astăzi), 
acesta a fost principe al Transilvaniei, el domnind asupra 
acesteia între 1581-1597, 1598-1599, în 1601 şi între 
1601-1602 (en.m.wikipedia.org/wiki/Sigismund_Báthory; 
Istoria lumii în date, p. 570).

29  Otilia Breban, op. cit., p. 36.
30 Ibidem. Egidius Sadeler = pictor, gravor și cartograf 

flamand (adică originar din regiune geografico-istorică din 
nordul-vestul Europei, în prezent aceasta fiind una dintre 
componentele administrativ-teritoriale ale statului federal Belgia 
[ro.wikipedia.org/wiki/Flandra]) care a trăit între 1570-1629 și a 
activat la curtea lui Rudolf al II-lea de Habsburg (ro.wikipedia.
org/wiki/Egidius_Sadeler).

31 Oraș în estul Slovaciei de astăzi, în prezent numit Košice, 
Cașovia fiind denumirea sa veche românească, care provenea de 
la numele său latin Cassovia (ro.wikipedia.org/wiki/Košice).

32  Otilia Breban, op. cit., p. 37.
33  Oraș important din estul Ungariei, situat la 220 km de 

Budapesta (ro.wikipedia.org/wiki/Debrețin).
34  Otilia Breban, op. cit., p. 37. Satu Mare = municipiul 

de reședință al județului cu același nume din nord-vestul 
Transilvaniei și al României (ro.wikipedia.org/wiki/Satu_Mare).

35  Membrii unei familii de mari boieri din Oltenia, 
cunoscuţi, mai ales, de la începutul secolului al XVI-
lea. Dintre reprezentanţii ei s-au remarcat, în mod 
deosebit, fraţii Radu, Preda şi Stroe Buzescu, ce i-au 
fost colaboratori apropiaţi lui Mihai Viteazul. „Frații 
Buzești” este denumirea comună sub care au intrat în 
istorie cei trei frați amintiți mai sus, care s-au distins în 
mod deosebit în timpul campaniilor purtate de Mihai 
Viteazul împotriva armatelor otomane, numărându-se 
printre cei mai importanți sfetnici ai domnitorului. După 
moartea lui Mihai Viteazul, frații Buzești s-au opus scurtei 
domnii a moldoveanului Simion Movilă și l-au ajutat 
pe Radu Șerban (care le era unchi după mamă) să ajungă 
pe tronul Țării Românești (acesta domnind în octombrie 
1601 și între 1602-1811) și, pentru că se bucurau de o 
mare autoritate politică și militară, l-au sprijinit în mod 
constant pe acesta în actul de guvernare. Sursele istorice 
menționează că locul lor de baștină a fost satul Cepturoaia 
(astăzi comuna Iancu Jianu, județul Olt), în care au 
ridicat Mănăstirea Călui. Preda Buzescu și fratele său Radu 
Buzescu sunt înmormântați aici, iar Stroe Buzescu în cea 
de la Stănești (comuna Strejești, jud. Olt), o altă ctitorie a 
familiei Buzescu. În pronaos se află piatra funerară scrisă 
care acoperă rămășițele lui Stroe Buzescu, decedat (în 
urma unei răni ce-i fusese făcută cu un pumnal al cărui tăiș 
era otrăvit) după lupta lui cu nepotul hanului tătar (deși 
ieșise învingător, el ucigându-și adversarul), confruntare 
care a avut loc în septembrie 1602, lângă Ogretin, o 
localitate situată în județul Prahova de astăzi (ro.wikipedia.
org/wiki/Frații_Buzești). Pronaos = parte a bisericilor 
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creștine, situată la intrarea acestora; sinonime: nartex, 
tindă (dexonline.ro/definiție/pronaos).

36 Otilia Breban, op. cit., p. 37. Mare paharnic = în 
Evul Mediu, înalt dregător la Curtea domnească din Țara 
Românească și Moldova; membru în Sfatul domnesc, 
care avea în grijă (în mod tradițional și oficial) băutura 
domnitorului, în împrejurări deosebite sau la sărbători, el 
servindu-l personal pe acesta, gustând băuturile înaintea 
lui, pentru a se convinge că nu sunt otrăvite (Tiberiu 
Ciobanu, Glosar, în Ștefan cel Mare și Sfânt și strălucita sa 
victorie de la Vaslui obținută împotriva turcilor otomani, 
Editura Eurostampa, Timișoara, 2015, p. 529).

37  Otilia Breban, op. cit., p. 37; Istoria militară a poporului 
român, vol. III, p. 211.

38  Ibidem; Otilia Breban, op. cit., p. 37.
39  Adică dotați cu o cuirasă, un echipament de protecție ce 

consta dintr-o îmbrăcăminte de piele, din zale de fier sau plăci de 
metal care apăra pieptul și spatele; platoșă (dexonline.ro/definiție/
cuirasă).

40 Originari din Silezia, o regiune geografico-istorică din 
Europa Centrală, astăzi divizată între Polonia, cea mai mare parte, 
Cehia și Germania (ro.wikipedia.org/wiki/Silezia).

41  Otilia Breban, op. cit., p. 37; Andrei Veress, Documente 
privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. 
VI, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, 1934, p. 408.

42  Ibidem, p. 409-416, 419-433, 436-437.
43  Nicolae Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, vol. II, București, 

1935, p. 28.
44  Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I, Documente 

externe, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1982, p. 655.
45  Otilia Breban, op. cit., p. 38.
46  Ibidem.
47  Ibidem.
48  Ibidem.
49 Constantin Rezachevici, Enciclopedia domnilor români. 

Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova, 
vol. I (Secolele XIV-XVI), Editura Enciclopedică, București, 
2001, p. 353.

50  Otilia Breban, op. cit., p. 39.
51  Adică originar din Valonia, regiune geografico-istorică din 

componența Belgiei, ea alcătuind jumătatea sudică a acestei țări, 
în vreme ce jumătatea nordică o formează Flandra (ro.wikipedia.
org/wiki/Valonia).

52  Armă medievală în formă de suliță cu mâner lung de lemn 
și cu un vârf de fier prevăzut într-o parte cu un tăiș în formă de 
secure, iar în cealaltă cu unul în formă de cârlig (dexonline.ro/
definiție/halebardă).

53  Armă de foc din Evul Mediu, asemănătoare cu pușca 
(dexonline.ro/definiție/archebuză).

 54  Pumnal cu lama scurtă şi groasă, în trei muchii şi cu vârf 
ascuţit; denumirea sa provenind din cuvântul francez „dague“, 
care înseamnă „pumnal” (ro.wiktionary.org/wiki/dagă).

55  Ioachim Crăciun, Cronicarul Szamosközy şi însemnările 
lui privitoare la români, 1566-1608, Institutul de Arte Grafice 
„Ardealul”, Cluj, 1928, p. 158. Ioachim Crăciun = istoric, 
bibliolog, scriitor și profesor român ardelean, care a trăit între 
anii 1898-1971 și a fost fondatorul școlii bibliografice clujene, el 
făcând parte din prima generație de studenți transilvăneni de după 
1918, care au studiat la București cu profesori de talia lui Nicolae 
Iorga, Vasile Pârvan și Dimitrie Onciul, precum și din cea dintâi 
promoție a școlii românești practice de arhivari și paleografi (http://

www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro/detalii_membrii_1048_
CRACIUN-Ioachim.html). Bibliolog = specia-list în bibliologie 
(dexonline.ro/definiție/bibliolog). Bibliologie = studiu al cărții ca 
fenomen al vieții sociale, cuprin-zând istoria, tehnica alcătuirii, 
producția și răspândirea cărții; provine din cuvintele grecești 
vechi „biblion”, „volum, carte”, și „logos”, adică „studiu, știință” 
(dexonline.ro/definiție/bibliologie). Paleograf = specialist în 
paleografie (dexonline.ro/definiție/paleograf). Paleografie = 
știință specială (auxiliară) a istoriei, ce se ocupă cu descifrarea 
corectă, cu datarea și cu stabilirea autenticității documentelor 
vechi; provine din cuvintele grecești „palaios”, adică „vechi, 
străvechi”, și „graphein”, care înseamnă „a scrie” (dexonline.
ro/definiție/paleografie). István Szamosközy = umanist și istoric 
maghiar, care s-a născut la Cluj (în Transilvania) și a trăit între 
anii 1570-1612, fiindu-i contemporan lui Mihai Viteazul [ro.
wikipedia.org/wiki/István_Szamosközy).

 56  Panaș din pene de struț împodobit cu pietre scumpe, purtat 
la turban sau la ișlic de sultani, de înalți demnitari turci sau de 
unii domnitori români (dexonline.ro/definiție/surguci). Turban = 
acoperământ pentru cap, format dintr-o fâșie lungă de stofă, de 
mătase sau de pânză, de obicei alb, pe care o poartă bărbații din 
unele țări orientale, înfășurată de mai multe ori în jurul capului 
(dexonline.ro/definiție/turban). Ișlic =  căciulă de blană scumpă 
sau de postav, de format mare, cilindrică sau cu fundul pătrat, din 
alt material, purtată de domni, de boieri și uneori de soțiile lor, 
iar mai târziu de negustori, de lăutari etc. (dexonline.ro/definiție/
ișlic).

57  Căciulă înaltă în formă de piramidă, și nu numai, împodobită 
cu pene de struț și îmbrăcată pe dinafară cu catifea aurie, trimisă 
de sultan domnitorilor români la urcarea pe tron și purtată de 
aceștia la ocazii festive și la parade (dexonline.ro/definiție/cucă).

58  Ioachim Crăciun, op. cit., p. 158.
59  Sic! = cuvânt latin care se pune, de obicei, între paranteze 

într-un text citat și este folosit ca indicație pentru ca cititorii să 
știe că o greșeală dintr-un text reprodus aparține originalului, 
adică autorului respectiv și nu comentatorului; termenul provine 
din latinescul „sic”, care înseamnă „așa, întocmai” (dexonline.ro/
definiție/sic). În textul de față, prin utilizarea lui «sic!» am urmărit 
să atrag atenția asupra faptului că există o inadvertență între data 
de pe lespedea funerară amintită mai sus și cea din documentele 
istorice, referitoare la moartea lui Mihai Viteazul.

60  Dimitrie Onciul, Studii de istorie, Colecția Lyceum, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1971, p. 223; Nicolae Iorga, Inscripţii din 
bisericile României, vol. I, Bucureşti, 1905, p. 99. Dimitrie 
Onciul = mare istoric român, care a trăit între 1856-1923 și a 
fost profesor la Universitatea din București, director al Arhivelor 
Statului, primul președinte al Comisiei consultative heraldice, 
fondator al școlii critice în istoriografia românească și membru 
titular al Academiei Române (ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_
Onciul).

61  Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. II, Cronicari 
şi istorici străini, secolele XVI-XVIII, Editura Academiei R.S.R., 
Bucureşti, 1983, p. 135.

62 Nicolae Iorga, Istoria poporului românesc (ediţie de 
Georgeta Penelea), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 
433.

63  Idem, Istoria lui Mihai Viteazul pentru poporul românesc, 
Bucureşti, 1983, p. 16.

64  A. D. Xenopol, în „Bulletin historique. Roumanie”, extras 
din „Revue historique”, tom. XCVI, Paris, 1907, p. 6; Otilia 
Breban, op. cit., p. 39-41.
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 Nicolae Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul, rezultat 
din căsătoria acestuia cu doamna Stanca, a fost primul 
născut al celor doi. El a văzut lumina zilei la 29 iunie/9 
iulie 1584, fiind botezat astfel, în memoria lui Pătrașcu 
cel Bun, tatăl întâiului nostru întregitor de neam și 
țară și domnitorul Țării Românești între 1554-1557 
(botezarea fiului după bunicul 
patern fiind un vechi obicei ro-
mânesc), dar şi pentru că a ve-
nit pe lume în ziua în care erau 
prăznuiţi (sărbătoriți) Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel, nume-
le său fiind, practic, diminuti-
vul lui Petru. 

Onomasticul Nicolae (cu 
toate variantele sale: Necolae, 
Necola, Nicola, Necula, Nicu-
la, Neculae, Niculae) reprezin-
tă numele lui voievodal, care 
i-a fost acordat atunci când a 
devenit domn al Ţării Româ-
neşti. Acest „nume domnesc [a 
fost] ales foarte probabil chiar 
de către Mihai Viteazul, care 
îl prețuia, în chip deosebit, pe 
«Sfântul arhierarh și făcător de 
minuni Nicolae al Mira Lichi-
ei», al cărui hram îl hărăzise 
ctitoriei sale de la București, 
Mănăstirea «Mihai Vodă», 
unde se păstrata mâna sfântu-
lui îmbrăcată în aur [din po-
runca] lui «Io Mihail voievod 
și doamna lui Stanca și fiul lor 
Necula voievod»”. 

Nicolae Pătraşcu a dom-
nit în Ţara Românească, între 
noiembrie 1599 şi septembrie 
1600, perioadă în care părinte-
le lui a întreprins campaniile de 
cucerire a Transilvaniei şi Mol-
dovei, iar apoi s-a aflat la cârma celor trei țări românești 
reunite de el sub un singur sceptru și pe care le-a guver-
nat din Alba Iulia, străvechiul oraș intracarpatic devenit 
cetate de scaun a statului românesc unitar, centralizat și 
independent. Pentru a-şi demonstra loialitatea şi a primi 
spri-jinul imperialilor, Mihai Viteazul își va trimite fiul 

ca ostatec (pe 7/17 octombrie 1600) în tabăra de la Ilieni 
a generalului George Basta. Acesta îl va preda, însă, lui 
Ştefan Csaky, căpitanul general (comandantul suprem) 
al armatei ardelene răsculate împotriva părintelui său, 
care, deși, „i-a acordat toate onorurile, ca şi cum ar fi 
fost tatăl lui în persoană”, în loc să-i permită să plece 

la Curtea imperială de la Praga 
(aşa cum se înţelesese părinte-
le lui cu Basta), îl va duce la 
castelul din Gilău (care fusese 
stabilit ca reşedinţă obligatorie 
pentru familia lui Mihai Vitea-
zul). Aici va sosi şi mama sa, 
doamna Stanca (în 3/13 octom-
brie), şi, apoi (în 20/30 decem-
brie 1600), sora lui, domniţa 
Florica. La Gilău vor rămâne 
până în 27 ianuarie/6 februarie 
1601, când, la propunerea lui 
Ştefan Csaky, Dieta transilvană 
va hotărî să-i mute (de această 
dată în stare de arest) în castelul 
de la Făgăraş (fosta proprietate 
a doamnei Stanca, primită în 
dar de la soţul ei, împreună cu 
domeniul aparţinător, după ce 
acesta a cucerit Transilvania). 

Ca urmare a scrisorii trimisă 
de către Nicolae Pătraşcu (epis-
tolă care cuprindea detalii cu 
privire la situaţia grea în care 
se aflau el, mama și sora sa), în 
8/18 august 1602, împăratului 
romano-german Rudolf al II-
lea de Habsburg (1576-1612), 
acesta va dispune ca cei trei să 
fie eliberaţi. Aceștia vor ple-
ca, ulterior (mai exact în 8/18 
noiembrie 1602), la Praga, 
unde, dacă la început vor fi bine 
trataţi, pe parcurs soarta lor se 

va înrăutăţi, căci autorităţile imperiale vor „întârzia” 
sau chiar vor „uita” să le achite pensia şi aşa destul de 
modestă (doar 50 de florini [în Evul Mediu și în Epoca 
Modernă, numele mai multor monede europene de aur 
sau de argint, florinul fiind bătut pentru prima oară, în 
secolul XIII, la Florența - de unde și denumirea sa -, 

DESPRE NICOLAE PĂTRAŞCU VOIEVOD, FIUL LUI 
MIHAI VITEAZUL, LA ÎMPLINIREA A 380 DE ANI 

DE LA REPATRIEREA ȘI REÎNHUMAREA TRUPULUI 
SĂU ÎN PĂMÂNTUL SFÂNT AL ȚĂRII SALE

Doamna Stanca și Nicolae Păreașcu
(detaliu dintr-o frescă votivă aflată în biserica Mănăstirii 

Căluiu din județul Olt, ctitoria fraților Buzești)
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această mo-nedă circulând și în Țările Române, până în 
secolul XIX), pe care suveranul „Sfântului Imperiu Ro-
man” le-o stabilise pentru a se putea întreţine. 

Nicolae Pătraşcu nu a renunţat niciun moment la ide-
ea de a se întoarce în ţară, pe tronul care îi revenea de 
drept, insistând pe lângă Casa de Austria să fie sprijinit 
în acest sens. Între timp, se căsătoreşte (în iulie 1618) cu 
Ana (Anca), fiica cea mare a lui Radu Şerban (fost înalt 
dregător [mare paharnic] în Sfatul domnesc al lui Mihai 
Viteazul şi, apoi, domn al Ţării Ro-mâneşti în 1601 și 
între 1602-1611), care, fiind alungat de la domnie, s-a 
refugiat şi el, însoţit de familie, pe teritoriul Imperiu-
lui Habsburgic, stabilindu-se aici. Cu doamna Ana, va 
concepe trei copii, și anume: doi băieţi (Mihai, născut în 
1619) şi Gavril (născut şi mort în acelaşi an, 1622) şi o 
fată (Elina, născută în 1624). 

Dacă, inițial (în 1608-1609), cu Radu Şerban s-a 
aflat în conflict (căci încercând să obțină cu forța arme-
lor tronul părintesc, Nicolae Pătraşcu a fost prins, în-
chis şi chiar pedepsit de acesta cu „tăierea nasului”*), 
ulterior va deveni omul de încredere al voievodului 
muntean, luptând alături de acesta, în 1611, pentru a-l 
menţine la domnie. Fiind alungat de la putere de către 
turci, Radu Şerban se va retrage cu familia, apropiaţii, 
slujitorii şi bunurile sale în Moldova, printre cei care-l 
însoţeau aflându-se şi Nicolae Pătraşcu. De aici vor ple-
ca în Polonia, iar în noiembrie 1611, vor ajunge în Im-
periul Habsburgic, stabilindu-se la Tirnavia, în Ungaria 
Superioară (Slovacia). 

În permanenţă, Nicolae Pătraşcu va face demersuri 
în vederea recuperării averii tatălui său, confiscată de 
Ştefan Csaky şi de imperiali, acest lucru deranjând 
pe mulţi dintre mai marii vremii. Din păcate, deşi s-a 
bucurat, în special datorită socrului său, de onoruri din 
partea Curţii imperiale (Radu Şerban fiind un fervent 
adept al politicii promovate de Habsburgi şi, în conse-
cinţă, bine văzut de aceştia) şi a căpeteniilor „Armatei 
Creştine” (ordin cavaleresc occidental la înfiinţarea că-
ruia Radu Şerban a contribuit din plin, numărându-se, 
împreună cu ginerele său, printre conducătorii acestu-
ia), care îşi propunea să reia „cruciada” antiotomană, 
Nicolae Pătraşcu nu a reuşit (mai ales că, în primăvara 
lui 1620, va muri şi protectorul său) să-şi înde-plineas-
că visul de a urca în scaunul domnesc al părintelui său. 
Împrejurările (ca de altfel şi oamenii care deţineau, la 
acea vreme, puterea de decizie) nu i-au fost favorabile, 
chiar dacă el a slujit cu arma în mână interesele Habs-
burgilor, luptând (împreună cu Radu Şerban) de partea 
lor, atât împotriva Imperiului Otoman (după 1611), cât 
şi în Războiul de 30 de ani (izbucnit în 1618, acesta se 
va încheia în 1648). 

În cele din urmă, fiind grav bolnav (suferea de 

podagră**, ca şi socrul său), Nicolae Pă-traşcu se va 
stinge din viaţă, la fel ca şi părintele lui, la vârsta de 43 
de ani, în vara anului 1627, fiind înmormântat în biserica 
ortodoxă sârbă din Györ (în prezent, cel mai important 
oraș din nord-vestul Ungariei). Abia în toamna lui 1640, 
osemintele sale şi ale socrului său au fost exhumate şi 
duse de doamna Ana (Anca) în ţară, atunci când aceasta, 
datorită intervenţiei lui Matei Basarab, domnitorul Ţării 
Româneşti (1632-1654), a putut pleca acasă, însoţită 
de fiica ei, domniţa Elina. Rămăşiţele pământeşti ale 
lui Nicolae Pătraşcu au fost reînhumate, în primă-vara 
anului 1641 (prin grija vrednicei fiice şi soţii de domn, 
Ana), într-un mormânt comun cu cele ale lui Radu Şer-
ban, în pronaosul bisericii mănăstirii Comana, de lângă 
Bucureşti (ctitoria celui din urmă), caz unic în istoria 
statului românesc sud-carpatin. Pe piatra lor funerară 
s-au dăltuit (tot din porunca doamnei Ana) următoarele 
cuvinte, care aminteau că ei au luptat „amândoi, tare și 
vârtos, pentru lege și pentru moșie, cu păgânii, turcii și 
tătarii”. 

*Aceasta era o sancțiune aplicată celor bănuiţi că vi-
zau tronul, adică uzurpatorilor, pretendenţilor de neam 
domnesc, care erau iertaţi de osânda cu moartea. Pedeap-
sa consta, îndeosebi, în tăierea cartilagiului nazal, fiind un 
vechi obicei bizantin, cunoscut sub numele de rhinotmeza 
și aplicat în Imperiul Roman de Răsărit, în situații similare, 
încă din secolul al VII-lea (Nicolae Iorga, Istoria vieţii bi-
zantine, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1974, 
p. 205). „Tăierea nasului” (așa cum este numită în croni-
cile şi în documentele de epocă, atât interne, cât şi străine) 
era, practic, o mutilare care atrăgea după sine pierderea 
oricăror drepturi la domnie. Totuși, „cei «însem-naţi» din 
naştere sau în războaie” nu intrau sub incidenţa acestei 
drastice prevederi. Printre voievozii care se în-cadrează 
în această categorie se numără Bogdan al III-lea cel Orb 
(domnul Moldovei între 1504-1517 [Istoria lumii în date, 
Editura Enciclopedică Română, București, 1972, p. 569]), 
în realitate „cel Chior” (căci îi lipsea doar un ochi, pe care 
şi-l pierduse într-o bătălie), adică „monoculus” („chior”, 
în limba latină), aşa cum ne spune un izvor istoric polon 
(după alte opinii, totuşi, „cel Orb”, pentru că ar fi suferit de 
glaucom, o boală de ochi răspândită printre Muşatini [Paul 
Ștefănescu, Lumea văzută de medici, Editura Medicală, 
București, 1991, p. 61-62]), Iuga Ologul, Petru Şchiopul 
(voievozi ai statului moldav între 1399-1400 şi respectiv 
1574-1577, 1578-1579 și 1582-1591 [Istoria lumii în date, 
p. 569]) şi Ştefan Surdul (domn al Ţării Româneşti între 
1591-1592 [Ibidem, p. 568]), ale căror defecte (din naștere) 
le sugerează „chiar poreclele lor” (Ştefan S. Gorovei, Mu-
şatinii, Editura „Columna”, Chişinău, 1991, p. 12-13).

**Numită și gută, aceasta este o boală cronică cauzată 
de dereglarea metabolismului și manifestată prin crize arti-
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culare dureroase,  datorate excesului de acid uric în sânge 
şi depunerii uraţilor în dreptul articulaţiilor (îndeo-sebi de 
la consumul exagerat de carne), ea fiind localizată mai ales 
la membrele inferioare, afectând în mod deo-sebit degetul 
mare al piciorului. Termenul «podagră» provine din cuvân-
tul grecesc vechi „podaghra”, compus din „podos”, adică 
„picior”, și „agreo”, adică „a apuca”, iar termenul «gută», 
derivă din latinescul „gutta”, care înseamnă „picătură”, de-
numirea respectivă datorându-se faptului că această boală 
era considerată a proveni din infiltrarea umorilor (dexon-
line.ro/definiție/podagră). Podagra a fost foarte răspândită 
în Evul Mediu, ea fiind cauzată, mai ales, de consumul în 
exces a cărnii de vânat. Potrivit izvoarelor istorice, guta a 
„chinuit mulți voie-vozi” români, printre care s-a numărat 
și Ștefan cel Mare (Nicolae Vătămanu, Voievozi și medici 
de curte, Editura Enciclopedică Română, București, 1972, 
p. 22-24). Prin urmare, podagra „era destul de obișnuită 
în rândul voie-vozilor, provocând mari suferințe sau chiar 
moartea unora” (Constantin Rezachevici, Enciclopedia 
domnilor româ-ni. Cronologia critică a domnilor din Ţara 
Românească şi Moldova, vol. I [Secolele XIV-XVI], Editu-
ra Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 540), cum ar fi cazul 
voievozilor Țării Românești, Radu cel Mare (ce a dom-
nit între 1495-1508 [Istoria lumii în date, p. 568]) și Radu 
Șerban (Constantin Rezachevici, op. cit., p. 540).

VLAD RUSALIN SARCA
(elev în clasa a XI-a Științe Sociale 1 

de la Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” Timișoara)
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În 1695, în contextul războaielor dintre Habsburgi și 
otomani de la sfârșitul secolului al XVII-lea a avut loc 
bătălia de la Lugoj. În septembrie 1695, lângă Lugoj, 
un mic corp al armatei imperiale habsburgice, condus 
de contele Veterani a fost atacat de 
trupele armatei imperiale otomane 
conduse de sultanul Mustafa al II-
lea. Armata principală habsburgică, 
avându-l în frunte pe Electorul Sa-
xoniei, Frederic Augustus (Friedrich 
August), era prost condusă și nu avea 
informații exacte despre mișcările 
trupelor turcești; în vara anului 1695 
această armată se mișcă haotic de-a 
lungul râului Mureș fără un plan 
exact.

Contele Veterani, al cărui rol era 
să apere Transilvania și partea din 
Banat controlată de imperiali, con-
sideră că poate să se alăture arma-
tei principale habsburgice pentru un 
atac împotriva armatei otomane, nea-
vând informații despre mișcările reale 
ale trupe. Tocmai de aceea, generalul Veterani își aduce 
soldații într-o poziție avansată, în Banat, la Lugoj, la 
câțiva kilometrii de Timișoara, una dintre marile cetăți 
turcești de la nord de Dunăre. 

Sultanul Mustafa al II-lea cunoscând foarte bine 
mișcările armatelor imperiale habsburgice și, înțelegând 
faptul că trupele generalului Veterani sunt puțin nume-
roase și izolate, ordonă un atac masiv, cu întreaga arma-
tă otomană, asupra poziției creștine de lângă Lugoj. 

Relatările despre bătălie prezintă perspective diver-
se, în funcție de proveniența izvoarelor istorice cerce-
tate. Documentele scot în evidență vitejia trupelor de 
ieniceri și spahii, dar și vitejia trupelor habsburgice și a 
conducătorului lor, contele Veterani.

După cucerirea și transformarea Ungariei în 
Pașalâcul Budei, în 1544, otomanii ocupă și Banatul, în 
1552, înființând Pașalâcul Timișoarei. Regiunea cuprin-
să între Mureș, Tisa, Dunăre și Carpați nu a fost cucerită 
în întregime. O mică fâșie din estul acestei zone, nu-
mită de istorici această entitate politico-administrativă 
a reprezentat o zonă tampon între Imperiul Otoman și 
Ardeal. Locuitorii cetăților din Caransebeș și Lugoj s-au 
remarcat prin vitejia lor, fiind apreciați în mod deosebit 
de principii Transilvaniei. 

Însă, în 1658, viitorul prinicipe ardelean, Acațiu 
Barcsai va fi de acord să cedeze Banatul de Caransebeș-
Lugoj turcilor, în schimbul tronului Transilvaniei. Tre-
când pe aici, în 1661, călătorul turc Evlia Celebi, descrie 

cetatea Lugojului ca „o cetate de lemn şi de pământ, pă-
trată, aşezată într-o câmpie pe malul râului Zepel. Şan-
ţul din jurul ei e plin cu apa râului Zepel. Acest râu îşi 
apele din munţii Porţilor de Fier din Ardeal şi se varsă 

în Timiş. Cetatea are o singură poar-
tă. Deasupra şanţului cetăţii se află 
un pod mobil, împodobit, care este 
ridicat în fiecare noapte... Cetatea in-
terioară e, de asemenea, pătrată; e o 
cetate mică de piatră cu şanţ separat. 
Are o poartă de lemn care dă spre 
răsărit şi e înconjurată de un şanţ, 
deasupra căruia se află tot un pod 
mobil1”. 

Lugojul nu rămâne multă vreme 
sub stăpânire otomană. După asediul 
ratat al Vienei, în 1683, turcii sunt 
înfrâți la Buda (2 septembrie 1686) 
și la Mochács (12 august 1687) pier-
zând Ungaria centrală (Paşalâcul de 
la Buda). Casa de Habsburg este me-
reu victorioasă în acești ani. În 1688 
generalul Caraffa în fruntea unei ar-

mate imperiale ocupă (invadează) Transilvania, iar no-
bili acceptă stăpânirea austriacă. 

După ce ocupă Ardealul, habsburgii își îndreaptă 
privirea spre Banat și „imediat după aceea (turcii) au 
trebuit să... predea... castelul Lugoj de pe Timiș, care 
era situat nu departe de Timișoara, unde trupele au găsit 
multă muniție și alimente. Acelasi lucru s-a întâmplat și 
cu Caranșebeșul. Câteva săptămâni mai târziu generalul 
Veterani a venit cu 4000 de soldați și a cucerit locul...”2. 
Astfel, la sfârşitul lui mai 1688, imperialii au ocupat Lu-
gojul. Garnizoana de aici, formată din 300 de turci predă 
cetatea fără să opună rezistenţă, lăsând în urmă 8 tunuri 
mici, un tun mare şi multă mâncare. O scrisoare din 4 
iulie 1688, trimisă de generalul Caraffa împăratului Le-
opold I, îl înştiinţează că Szeged, Cenad, Arad, Lipova, 
Lugojul, Caransebeşul şi Şoimoşul erau ale Austriei3. 

Banatul devine, în perioada 1688-1699, un perma-
nent teatru de război, între armata turcă şi cea habsbur-
gică. Lugojul şi Caransebeşul îşi schimbă de cinci ori 
stăpânul în această perioadă. 

Cu toate că imperialii întăresc garnizoana de la Lu-
goj cu trupe de husari, în anul 1690 trupele turce trec 
Dunărea şi invadează Banatul determinându-i pe ostaşii 
creștini din cetatea Lugoj să-şi părăsească posturile şi 
să se retragă în Ardeal4. Turcii nu rămân mult timp stă-
pânii Lugojului, căci acest loc era un punct important 
pentru operaţiunile Vienei spre Dunăre. Trupele condu-
se de colonelul Bolland şi locotenent colonelul Antonio, 

PERSPECTIVE DIVERSE CU PRIVIRE LA BĂTĂLIA 
DE LA LUGOJ DIN 1695

 Generalul Veterani
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recuceresc Lugojul în ianuarie 1691, după ce anterior 
cuceriseră Caransebeşul5. 

Turcii din cetate se predau de îndată ce ostașii habs-
burgi iau cu asalt primul zid, fiind lăsaţi să se retragă la 
Timişoara. Ei lasă la Lugoj 4 tunuri mici şi unul mare, 
12 butoaie cu praf de puşcă şi 15 steaguri6. Peste câteva 
luni, în 27 iulie, trupele ardelene conduse de Tököli, 
conducătorul răscoalei antihabsburgice din Transilva-
nia, atacă Lugojul, fiind „întâmpinate cu gloanţe”. De-
oarece Caransebeşul, fusese cucerit încă din 23 iulie, 
apărătorii Lugojului se predau la rândul lor7. În august 
1691, generalul Veterani, recucereş-
te cetatea. Tot el, la începutul lunii 
noiembrie, întăreşte gernizoanele 
din Caransebeş şi Lugoj8. 

În următorii trei ani (1692, 
1693, 1694), luptele scad în inten-
sitate, făcându-se pregătiri pentru 
noi lupte9. Contele Veterani cere, 
la 7 iunie 1692, bani de la trezore-
rie, pentru întărirea cetăţilor Lu-
goj şi Caransebeş. La Lugoj, se se 
construiește acum „cetate a husa-
rilor”, o fortificație care înconjura 
locuințele husarilor, şi canalul de 
apă al cetăţii10. Locuitorii din Banat 
îi consideră pe austrieci ca fiind noii 
stăpâni ai zonei, după cum reiese 
dintr-o scrisoare din 1695 adresată 
de elitele locale bănăţene împăratu-
lui Leopold I de Habsburg, prin îi 
cere recunoaşterea drepturilor vechi 
de trei secole, inclusiv privilegiul 
de a-şi aleage conducătorul, numai 
„prin acordul şi cu voturile comune 
ale nobilimii”11. 

În aceste condiţii, în 1695, are loc ceea ce e cunoscut 
în izvoare ca lupta de la Lugoj. Perioada de linişte dintre 
1692 și 1694, încetează în 1695 căci, „în acest an, pe 
27 ianuarie, a murit Sultanul Ackmet, la Adrianopole. 
Lui i-a succedat Mustafa, fiul lui Mahomed al IV-lea... 
Acest Mustafa (al II-lea) s-a dovedit a fi un conducător 
mult mai activ decât oricare altul pe care l-a avut Impe-
riul Otoman într-o lungă perioadă”12.

Sultanul Mustafa al II-lea, înţelegând situaţia dezas-
truosă a imperiului la N de Dunăre, porneşte în frun-
tea trupelor sale spre Timişoara. Cronica lui Silahdar 
Fîndiklîlî Mehmet Aga ne prezintă planurile sultanului: 
„apoi, odată ce suntem în împrejurimile Timişoarei, 
pentru a tăia drumurile spre această cetate... se pot cu-
ceri dacă vor fi piedici cetăţile întărite... (Caran)Sebeş, 
Lugoj, Lipova, Ineu. În caz că vor fi una cu pământul, 
atunci apărarea Timişoarei se poate întări”13. Scopul ex-
pediţiei turce este acela de a ruina cetăţile din jurul Ti-
mişoarei, deoarece habsburgii foloseau aceste cetăţi ca 
baze de atac.

Datorită acestor mișcări tactice, „Curtea Imperială,... 
a început să se gândească la o persoană care să să se 
opună acestui tânăr conducător otoman și s-a gândit la 
Electorul Saxoniei (Electorul Saxoniei); Împăratul i-a 
dat întreaga comandă a armatei din Ungaria, așa cum 
înainte o avuse Electorul Bavarriei, mai ales deoarece 
Electorul Saxoniei s-a obligat să aducă 8000 din oame-
nii săi pentru a lupta în război”14.

Situația era însă mult mai complicată în tabăra habs-
burgică. Din numărul din 8 ianuarie 1695 al Gazette 
de France „aflăm că (în 19 decembrie 1694) trupele 

conduse de contele Veterani 
au blocat, pe cât a fost posi-
bil, trecătorile prin care turcii 
puteau pătrunde în provincie 
(Transilvania). După aceia, a 
trupele s-au retras pre tabăra 
de iarnă. Armata a suferit mult 
în marșul ei, datorită vremii 
neprielnice; cavaleria a fost 
lipsită de furaje și un mare 
număr de cai au murit... la 
sfârșitul anului 1694... au avut 
loc pentru mai multe consilii 
de război... Contele Veterani 
este așteptat să ia parte la 
aceste consilii, unde se vor lua 
ultimile hotărâri (privind cam-
paniile din 1695), dar el nu va 
veni decât după ce va fi numit 
cineva care să-l înlocuiască la 
comanda trupelor sale”15. 

Potrivit știrilor din Gazette 
de France, la la mijlocul lunii 
ianuarie 1695, contele Veterani 

nu părăsise Transilvania, așteptând încheierea lucrărilor 
Dietei de la Sibiu16. Odată ajuns la Viena, își prelungește 
șederea în capitala Imperiului până în mai. La 1 mai 
1695, așa cum consemnează publicația din Paris, 
„Contele Veterani a fost desemnat consilier în Consiliul 
Privat și trebuie să plece spre Transilvania... deoarece s-a 
aflat de o invazie a tătarilor dinspre Ungaria. Din cauza 
gutei, există dubii legate de deplasarea contelui Caprara 
în Ungaria. Această indispoziție a sa a făcut să apară o 
stare de tensiune între contele Veterani și ducele Croy, 
pentru preluarea comenzii armatei principale, pe care 
fiecare o pretindea”17. Această „stare de tensiune” nu e 
singura neînțelegere dintre conducătorii armatei Casei 
de Habsburg. Mai mult, aceste neînțelegeri, reprezintă 
una din cauzele principale ale dezastrului din 1695. 

Conform studiului scris de un anume maior Angeli, 
„Moartea eroică a Contelui Feldmarschall Veterani la 
Lugoj (Campania împotriva turcilor - 1695) / Conform 
actelor originale” publicat în 1886, în Mittheilungen 
des K.K. Kriegs-Archivs, generalul Veterani a fost unul 
din cel mai capabili comandați militari de la sfârșitul 

Contele Federico Antonio Ambrogio Veterani 
(1650–1695)

Pagini de istorie



57COLUMNA 2000

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

secolului al XVII-lea, fapt care explică numirea s-a în 
Consiliul Privat. 

Contele era descendent „dintr-o veche familie 
venețiană din... Urbino, fiind născut în 1630, (și) a intrat 
în serviciul militar imperial în tinerețe, a apărat podul de 
peste Dunăre, de lângă Viena, cu o mie de cuirassieri, 
în 1683 și a luptat... sub ducele de Lorena. În anul ur-
mător, sub Caraffa, a eliberat Tokai și alte câteva orașe 
mai mici de tătari și a asaltat tabăra lui Tököly lângă 
Eperies... în 1686, el a pacificat Marmarosul și a condus 
asediul Szegedinului cu mult succes... încât împăratul 
l-a numit Feldmarschall-Lieutenant.

Când armata imperială s-a retras din Essegg, în anul 
următor, Veterani a condus lupta împotriva avangardei 
dușmane, iar mai apoi asediul de la Erlau și... s-a dus 
în Transilvania pentru a prelua pentru împărat acest te-
ritoriu. 

Aici Veterani a arătat că nu știa doar cum să obțină 
succesul pe câmpul de luptă. Prin comportament 
inteligent și măsurat, a supus majoritatea orașelor și, în 
cele din urmă, a luat Brașovul, după un scurt bombarda-
ment. Numit comandant interimar al principatului, el a 
îndepărtat inamicul din țara la Orșova, în iarna 1687-88.

Margraful Ludwig von Baden l-a chemat în armata 
principală în 1689; aici Veterani s-a luptat cu distincție 
cu Grahovac, Patacin și Niș...; la cucerirea Vidinului s-a 
remarcat pentru bravura sa extraordinară... după moar-
tea contelui Piccolomini, Ludwig von Baden l-a numit... 
în funcția de comandant al corpului albanez de la Niș... 
Cu o energie incredibilă, Veterani a restabilit ordinea în 
cel mai scurt timp posibil și a știut să ridice moralul tru-
pelor în așa fel încât să fie posibil să recupeze... părțile 
pierdute ale teritoriului.

Anul nefericit din 1690 l-a forțat să părăsească Alba-
nia și să se alăture armatei principale, dar Ludwig von 
Baden i-a redat comanda în Transilvania.

În calitate de comandant al acestei țări, s-a ocupat 
de asediul lui Oradiei din 1691 până în 1692... a cucerit 
cetatea Lipova de pe Mureș și a blocat comunicarea pe 
Dunăre... ocupând peștera Piscabara de pe Clisură. Da-
torită sfaturilor sale, Orșova și mai târziu Caransebeșul 
au fost fortificate în 1693, lucrări pentru care a avan-
sat sume considerabile de bani... Împăratul a onorat 
serviciile lui Veterani, ridicându-l la rangul de conte 
imperial în 1692 și Feldmarschall în 1694...”18.

Mittheilungen des K.K. Kriegs-Archivs descrie 
planul adoptat de comandamentul armatei habsburgi-
ce în primăvara anului 1695: „ca în toate campaniile 
anterioare ale acestui război, de când otomanii au fost 
alungați peste Dunăre, Belgradul a fost ținta principală 
a operațiunilor ambelor părți. Oricine se afla în posesia 
acestei cetăți își concentra forțele armate acolo, în timp 
ce inamicul încerca prin toate mijloacele să ocupe acest 
loc. Turcii fuseseră beneficiarii luptelor din 1690 și își 
direcționaseră atacurile de la Belgrad împotriva princi-
palului bastion al conducătorilor imperiali de pe Dună-

re, Peterwardein (Petrovaradin), în mod regulat și acest 
lucru părea o certitudine și în 1695, când a fost întocmit 
planul campaniei.

Când armata principală s-a adunat la Peterwarde-
in (Petrovaradin) la începutul lunii august, ea număra 
50.000 de oameni... (38.000 de imperiali, 8.000 de sași 
și 4.000 de danezi). Frederic Augustus (Electorul Saxo-
niei) s-a mutat într-o tabără fortificată acolo, așteptând 
inamicul... întrucât un atac asupra Belgradului nu era 
posibil datorită lipsei materialului de asediu... Feldmar-
schall-ul Graf Veterani a fost însărcinat să preia paza 
Tisei și Mureșului... cu corpul Transilvaniei.

Între timp, armata turcă se adunase lângă Belgrad cu 
o forță de aproximativ 50.000 până la 60.000 de soldați 
și aștepta sosirea Sultanului, care dorea să-și însoțească 
personal armata pe câmpul de luptă”19.

O primă confruntare are loc în iunie 1695: „oştile 
duşmane care se găseau în cetăţile şi palăncile Sebeş, 
Bophteza, Ineu, Lipova şi Cenad, începuseră să se adu-
ne sub cetatea Lugoj, în timp ce călăreţii care se găseau 
în cetăţile şi palăncile din partea Segedinului, luând le-
gătura cu ceilalţi, aşteptau clarificarea situaţiei. În acest 
timp şi călăreţii din cetăţile Seghedin, Marmaroş, Sa-
puşka, Bia, Pâncota, s-au întins pe câmpiile Timişoarei, 
spre a veni la conacul Tenine. Fiind văzuţi de santinelele 
noastre, aceştia au înştiinţat paşalele care se îndreptau 
spre Timişoara, iar Iusuf paşa şi Ibrahim paşa au trecut 
la atac asupra lor. Strâmtorându-l pe duşman, au obţinut 
o victorie frumoasă şi au ucis dintre ei şase austrieci, iar 
celilalţi, nemaiputând rezista mai mult, au fugit. Când 
ştirea acestei înfrângeri a sosit la celelalte oşti adunate 
lângă Lugoj, acestea au fost cuprinse de panică”20.

La Viena, în 20 iunie 1695, se știa că „turcii aduc 
trupe din sudul Dunării la Timișoara... trupele habsburge 
hărțuiesc trupele turce... Contele Veterani a avansat 
către Caransebeș... dar se știe că trupele turce au ajuns 
la Timișoara fără nicio opoziție; nu există știri despre 
vreun asediu. Armata imperială așteaptă încă multe 
trupe auxiliare care ar trebui să compună o mare parte 
a armatei și întârzierea lor a împiedecat participarea 
lor până în prezent la campanie”21. Întârzierile apărute 
în mișcarea trupelor nu reprezintă singura problemă a 
imperialilor. 

Mențiunile din Gazette de France cu privire la 
operațiunile militare din SE Europei, din vara anului 
1695, scot în evidență lipsa informațiilor imperialilor cu 
privire la mișcările turcilor: „în incertitudinea în care se 
aflau, referitoare la hotărârile dușmanilor continuă, cu 
grabă, să muncească la fortificațiile din Petro Waradin 
(Petrovaradin) și Essek, pentru a fi mărite cu diverse 
lucrări. Au fost trimise ordine contelui Veterani ca să 
ocupe principalele trecători prin care turcii ar putea 
intra în Transilvania”22 (9 iulie); „există scrisori de la 
Petri-Waradin care dovedesc că cea mai mare partea 
armamentului naval al turcilor revenise la Belgrad... și 
că magazinele armatei otomane au fost umplute... Tur-
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cii pun să fie reparată fosta lor fortificație de la Sem-
lin fără să se știe cu ce scop. După ultimele vești din 
Transilvania, contele Veterani era la Sibiu, de unde el a 
trimis un detașament de infanterie la Caransebeș.... El 
se pregătește să-și testeze armata. Infanteria saxonă a 
sosit ieri pe Dunăre, în număr de cinci sau șase mii de 
oameni”23 (23 iulie). 

În acest context, în care trupele imperiale continuau 
să sosească în zona de conflict și conducerea armatei 
imperiale nu avea informații despre planurile otomane 
și nici capacitatea de a lua inițiativa, „pe 10 august, 
Mustafa al II-lea a sosit la Belgrad și... un consiliu de 
război care s-a întrunit pe 11 a adoptat hotărârea de a nu 
asedia Peterwardeinul (Petrovaradin), ci de a se porni 
împotriva Ungariei de Sus și a Transilvaniei în acel an; 
s-a hotărât ca 12.000 de oameni să rămână la Belgrad 
pentru apărarea cetății, iar armata principală să por-
nească spre Mureșului prin Timișoara, pentru a cuceri 
Lipova, avantpostul Ungariei de Sus, și apoi să cuce-
rească Oradea. Dacă acesta lucru nu putea fi realizat su-
ficient de repede, trebuia să se întreprindă o expediție 
devastatoare până la Debrecin și să se retragă în Țara 
Românească prin Transilvania”24. 

Trupele otomane se pun rapid în mișcare. Gazette de 

France consemează în 3 septembrie 1695, prezentând 
știri primite din Viena în 14 august 1695, că luptele de 
hărțuială au fost reluate de turci, în contextul în care: „ne 
întrebăm ce se întâmplă în Transilvania unde se făceau 
pregătiri cu multă grabă; câteva regimente erau în marș; 
contele Veterani trebuia să le urmeze și se credeau că 
acestea puteau fi trimise pentru a asedia Timișoara, 
acțiune puțin posibilă, acum că turcii s-au pus în 
mișcare. Ei au atacat cu 1600 de soldați Bogzin (?), pe 
granița cu Transilvania, unde ei aveau o garnizoană de 
rascieni și au fost fost respinși cu pierderi. Dar s-a regru-
pat la 3 leghe depărtare, într-un număr mai mare, dorind 
să recucerească acestă fortăreață, care este important 
pentru scopul lor de a intra în Transilvania. Ceea ce l-a 
obligat pe colonelul Antonio să pornească spre acest loc 

cu un detașament de haiduci”25. 
Tot din publicația franceză aflăm că, în 4 septembrie 

1695, la Viena se știa că „Electorul Saxoniei, conside-
rând că turcii doreau să atace Transilvania, a trimis rapid 
curieri contelui Veterani, cu ordin să se pregătească cât 
poate el de bine pentru a evita să fie luat prin surprin-
dere. În același timp, Alteța Sa electorală a dislocat 5 
regimente de cavalerie cu husari din Ungaria de Sus 
pentru a merge să se posteze la Betsch pe Tisa și a-i 
pune să lucreze fără încetare la un pod de vase, dorind să 
poată să-i urmărească pe dușmani îndeaproape în caz că 
aceștia își îndreaptă trupele spre Transilvania...

După aceste vești, care au sosit pe 31 a lunii trecute, 
s-a aflat că Marele Vizir a pus să treacă Dunărea în apro-
piere de Panciova, un corp de trupe comandate de cei 
trei Pașe; că infanteria trecuse cu vasele; că podurile 
fuseseră ridicate pentru trecerea cavaleriei. (În același 
timp), Contele Veterani sosise cu alt corp, la Dobra, de 
unde el a continuat marșul către Caransebeș pentru a 
acoperi această trecere și pentru a-i împiedica pe turci 
să câștige, așteptând ca el să poată să se altăture armatei 
principale. Au mai sosit pe 16 a lunii trecute știri care 
dovedesc că spioni și transfugi au confirmat că armata 
otomană era foarte puternică, că marele Sultan, însoțit 
de Marele Vizir și de Aga de ieniceri trecuse pe 25 peste 
podurile din apropierea Panciovei, cu toate trupele, arti-
relia și bagajele și că aceste mișcări lăsau să se creadă că 
scopul său erau să intre în Transilvania.

Se spune că că pentru a pune în totalitate Timișoara 
în siguranță, ei se vor mulțumi să atace Lugojul, 
Caransebeșul și Lipova și se vorbește chiar despre aban-
donarea acestor locuri la apropierea lor, deoarece nu 
pot fi apărate pentru o perioadă lungă. Catana Mustafa 
Pașa a apărut pe 26, pe înălțimea de la Petro Waradin 
(Petrovaradin), cu grosul cavaleriei și s-a retras după ce 
a încercat să recunoască dispunerea taberei imperiale. 
Noaptea următoare infanteria a mers către Besch cu alti-
relia și pe 27, cavaleria l-a urmat”26.

La 5 septembrie 1695, Sultanul şi trupele sale pleacă 
spre Lipova, pe care o vor cuceri. Tot acum, de aici îl 
trimite, în recunoaştere, spre Lugoj, pe „Mustafa paşa 
(care era) comandant peste o armată compusă din ari-
pile oastei de Rumelia, alaibeii din Dukakin, 700 de si-
lahdari serdenghecidii şi 7 companii (ode) de ieniceri, 7 
companii de gebegii (genişti), 2 companii de tunari, în 
afară de oastea aleasă; i s-au mai dat pe lângă acestea 5 
tunuri, un aruncător de 3 ocale şi 2 colomborne, precum 
şi depozitul necesar de muniţii”27.  

La Viena, ajung informații puține și trunchiate. La 
12 septembrie 1695, conform știrilor din Gazette de 
France, în capitala Imperiului Habsburgic se știa că 
„trupele întâlniseră... pe Catana Mustafa Pașa care cu 
un detașament de cavalerie venea în recunoașterea dis-
punerii armatei imperiale. Husarii au făcut cu această 
ocazie câțiva prinzonieri care nu au spus nimic referitor 
la planurile dușmanilor, raportând doar că pașa mersese 

Bătălia de la Lugoj din 1695
(Das Treffen bey Lugos den 27. 7bris 1695, allwo Hr General 

[Friedrich Ambros] Veterani geblieben / 
Biblioteca Centrală din Zürich)
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către Lugoj cu 8.000 sau 9.000 de arnăuți și câteva piese 
de artilerie. Pe 5 s-a stabilit o altă pe cealaltă parte a 
Tisei și toate lucrurile au fost dispuse pentru a se apropia 
de râul Mureș, cu scopul de a se opune incursiunilor tur-
cilor. Pe 6, cavaleria a trecut Tisa peste un pod ridicat la 
Petit Canischa. Infanteria a ocupat tabăra pe care tocmai 
o părăsise și pentru a merge mai puțin greoi s-a conside-
rat oportun de a fi lăsate în urmă bagajele mari cu ordin 
de a-i urma în preajma râului către Segedin...

Nu s-a primit confirmarea contelui Veterani, dar 
ultima corespondență din Ungaria, care a plecat pe 12, 
a adus veștile următoare: în aceiași zi, armata trecuse 
râul Mureș în apropiere de Arad și apăruse zvonul că 
turcii sosiseră în fața Lipovei, dăduseră de grabă un asalt 
furios fără să reușească să se apropie sau să facă vreo 
breșă... 

Armata imperială îi urma, dar turcii aveau un avans 
atât de mare, încât exista teama că nu puteau să li se 
opună, deși contele Veterani a ridicat fortărețe în princi-
palele trecători, atât cât a fost posibil. Tocmai se primise 
vestea că turcii luaseră cu asalt Titelul și au tăiat acolo 
comunicarea armatei împăratului cu Dunărea”28. Abia în 
13 septembrie la Viena ajunge „vestea că Lipova a fost 
luată cu asalt pe 8 și cele întâmplate au fost raportate de 
husari astfel: Sultanul, oprindu-se la Timișoara, a făcut 
2 detașamente, unul de 15.000 de oameni sub comanda 
generalului arnăuților, pentru a merge să atace Lugojul 
și Caransebeșul, celălalt de 17.000, conduși de Pașă care 
au primit ordinul să cucerească Lipova cu prețul vieții...

Pașa a pus să fie retrase din acel loc 24 de baterii 
de altilerie, cu provizii și muniții din care contele Vete-
ranii făcuse un mare depozit care costase mai mult de 
400.000 de livre. Se spune chiar că orașul este în între-
gime ars. Se confirmă că turcii se fac stăpâni ai Titelui 
pe 15, printr-un atac cu un corp de 12000 de oameni că 
au tăiat în bucăți o parte a garnizoanei și au condus res-
tul prin Salenkemen la Belgrad și au demolat apoi locul 
după ce l-au jefuit…

Electorul Saxoniei avansase către Transilvania pen-
tru al întâlni pe contele Veterani și a observa îndea-
proape mișcările turcilor. Se așteaptă cu nerăbdare vești 
despre cele petrecute. Curtea imperială părea extrem de 
de consternată din cauza atâtor insuccese aducătoare de 
temeri”29. 

Curtea imperială avea toate motivele să se teamă. 
Mittheilungen des K.K. Kriegs-Archivs consideră că 
vina pentru înfrângerea suferită de habsburgi în 1695 
s-a datorat indeciziei conducătorilor principalei arma-
te imperiale, condusă de Electorul Saxoniei. Lipsit de 
capaități militare și înconjurat de generali cu opinii și 
interese diverse, fără să cunoască adevărata situație de 
pe câmpul de luptă, conducătorul principalei armate im-
periale nu reușește să vină în sprijinul trupelor conduse 
de generalul Veterani. 

Mittheilungen des K.K. Kriegs-Archivs prezintă ast-
fel contextul bătăliei: „așa cum determinarea direcției 

de marș la începutul operațiunii a dat naștere la contro-
verse, la fel și... detaliile marșului spre Lipova... după 
scurt timp, trupele s-au trezit într-un adevărat labirint de 
tufișuri și tâmpenii; infanteria și cavaleria au fost repede 
complet separate una de cealaltă și, după ore întregi de 
marșuri întâmplătoare înainte și înapoi, nu se mai putea 
ascunde faptul că cineva a pierdut complet direcția și 
că întreaga armată s-a rătăcit într-o zonă pustie. Multe 
ordine contradictorii, o consecință firească a acestei ne-
norociri, nu au făcut decât să crească confuzia... situația 
presantă nu au putut determina Comandamentul Arma-
tei să continue marșul cu toată puterea; s-a considerat că 
e o idee bună să se ia o zi de odihnă pentru a se ține un 
consiliu de război... Turcii, care ajunseseră la Lipova pe 
6 septembrie, au lansat un atac general în ziua următoa-
re... din cauza ezitării iresponsabile a comandamentului 
armatei, se pierduse timp valoros...; turcii au atacat pe 
Lipova cu forțe superioare și au cucerit-o din prima în-
cercare...

În urma acestui eveniment nefericit... situația 
imperialilor s-a înrăutățit considerabil... Doar un rapid 
avans al armatei imperiale principale putea împiedica 
inamicul... să profite de avantaje.

În ciuda tuturor acestor motive urgente, armata s-a 
odihnit pe 14 septembrie și a avansat doar o oră pe 15, 
astfel încât în   cele șase zile de la plecarea din Kanizsa 
abia mărșăluise 60 km.

Se părea, totuși, că soarta ar fi vrut să favorizeze ar-
mata imperială în ciuda tuturor greșelilor făcute, pentru 
că,... electorul a avut ocazia să îndrepte toate greșelile...

La câteva zile după ocuparea Lipovei, vestea sosirii 
armatei imperiale s-a răspândit în toată tabăra turcească. 
Sultanul... supărat pe Marele Vizir că l-a pus în situația 
de a fi prins între două armate inamice și a considerat 
poziția sa atât de pusă în pericol încât, în noaptea de 13 
spre 14 septembrie s-a întors la Timișoara, după ce a 
dat foc unei părți mari din Lipova. Devenea clar pentru 
armata imperială că trebuie să avanseze constant pentru 
a speria inamicul și, astfel, să-l împiedice să se angajeze 
în operațiuni ofensive...

Totuși... intriga măruntă au cuprins tabăra Electoru-
lui Saxoniei și această idee a fost abandonată a doua zi 
și această turnură favorabilă a soartei nu a fost folosită... 
nu s-a decis nimic, luarea deciziilor fiind amânată pen-
tru următorul consiliu de război...

În același timp, un cercetaș... a fost luat prinzonier 
de o patrulă turcească. Feldzeugmeisterul Heister... a 
mers la Feldmarschall-ul Caprara în timpul marșului și 
i-a adus la cunoștință că inamicul va obține informații 
despre retragerea armatei de la acest prizonier... Caprara 
a făcut din nou referire la planificata trimiterea a regi-
mentelor la Ineu, dar Heister nu a fost mulțumit de acest 
lucru, considerând că... cel puțin cinci regimente de ca-
valerie ar trebui să se îndrepte nu spre Ineu, ci, în linie 
dreaptă, spre Lugoj cât mai repede posibil, pentru că, 
dacă inamicul,... după ce a primit știri despre retragerea 
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armatei imperiale, ar putea ajunge acolo în 3 până la 4 
zile...

Deoarece Caprara ezita, Heister s-a oferit să conducă 
personal... cele cinci regimente de cavalerie... Caprar a 
părut multumit; totuși... el a amânat luarea unei hotă-
râri... Între timp, s-a aflat de la prizonierii că turcii lu-
aseră Titelul și că Sultanul era pe cale să atace trupele 
conduse de contele Veterani...

În ciuda acestui fapt, consiliul de război ținut... s-a 
desfășurat ca precedentele... 

Intriga din tabăra Electorului Saxoniei..., ocuparea 
Titelului de către turci și ierarhia foarte strictă a gene-
ralilor a oferit mijloacele de contracarare a planul lui 
Heister... indecisul Caprara a fost convins că situația din 
Titel necesita trimiterea imediată a unui corp de infan-
terie... 

În zadar s-a Heister a manifestat împotriva acestui 
ordin, care era opus deciziei luate de Consiliului de 
Război... numai după lungi ezitari... Electorul Saxoni-
ei, realizând adevărata situație... a ordonat.. ca întreaga 
cavalerie, 16 regimente, sub conducerea sa, să se alăture 
trupelor conduse de generalul Veterani.

În ziele de 19 și 20 septembrie s-au făcut pregătiri 
foarte pentru noua acțiune; în cele din urmă, pe 21 
septembrie, infanteria a plecat spre Szegedin, iar 
cavaleria spre Ineu; deplasarea s-a făcut însă atât de 
încet, încât infanteria nu a ajuns departe mai departe 
de Lipova până pe 24. Aici a primit vestea că trupele 
conduse de contele Veterani a fost distruse complet la 
Lugoj și că că eroicul lor conducător murise în luptă”30.

În timp ce principala armată habsburgică rătăcea 
fără o țintă precisă, indecizia ei favorizînd acțiunile 
otomane, generalul Veterani, comandantul trupelor din 
Transilvania, a încercat intervină în sprijinul Lipovei. 
Alflat la „Vărădia, Feldmarschall-ul Veterani a primit, 
de la Electorul Saxoniei, mesajul că armata principală 
va înainta pe Mureș și că ordinul contelui era să-și mute 
trupele în așa fel încât ambele armate ajungă înaintea 
dușmanului în zona dintre acest râu și Timișoara.

...Feldmarschall-ul Veterani considerînd că, dacă ar 
îndeplini acest ordin, granițele Transilvaniei ar rămâne 
neapărate și că inamicul care înainta din sud putea să 
încerce trecerea frontierei prin spatele trupelor aflate 
pe malul Mureșului, a luat poziție la Lugoj, de unde 
se putea ajunge foarte repede nu numai la Lipova și 
Caransebeș, ci și la trecătorile de la Poarta de Fier și 
Dobra. Contele Veterani dorea să mărșăluiască cum i se 
ceruse, doar când inamicul ajungea la Timișoara...

Toate aceste precauții au fost luate pornind de la 
presupunerea că armata imperială principală a avansat 
suficient până la 5 sau 6 septembrie pentru a permite 
unirea trupelor imperiale. Când, pe 7, la ora 10 seara, 
comandantul de la Lipova a primit mesajul că inamicul 
a ajuns la Mureș, în apropierea Aradului pe 6 și că să se 
va apropia de Lipova în curând, Feldmarschall-ul Ve-
terani a crezut că e momentul unor operațiuni comune.

În dimineața zilei de 8 a mărșăluit cu trupele sale 
spre Mureș, cu intenția de a avansa în liniște printr-o 
pădure spre Lipova și fie a ataca inamicul împreună cu 
armata principală, fie dacă... nu erau suficient de aproa-
pe..., să lase infanteria cu bagajul într-un loc fortificat 
din pădure și să-și deschidă un drum cu cavaleria prin 
poziția inamicului până la Lipova pe 9...

Cu aproximativ șase leghe înainte de Lipova, s-a vă-
zut fum puternic în direcția cetății, dar nu s-a auzit tir 
de artilerie sau pușcă. Întrucât era fi clar că inamicul 
a ajuns deja la Lipova, acest fum a fost explicat prin 
faptul că comandantul Lipovei, forțat de inamic, a dat 
foc orașului...

Având în vedere acest lucru, generalul Veterani... 
și-a stabilit tabăra în mijlocul pădurii, trimițând câțiva 
ofițeri în direcția Lipovei și Timișoarei pentru a aduna 
informații precise. Spre disperarea tuturor, ofițerii s-au 
întors cu vestea că turcii au cucerit Lipova la prima atac 
și că toate comunicațiile dintre trupele conduse de con-
tele Veterani și armata principală au fost întrerupte.

Aproape simultan cu capturarea lui Lipovei, Arnaut 
Pascha cu 10.000-12.000 de oameni au asediat Bocșa (la 
35 km sud de Lugoj) și, după ce rezistența încăpățânată 
a garnizoanei rascienilor, i-au măcelărit până la ultimul 
om și a demolat cetatea. În aceste condiții, în care nimic 
nu vestea apropierea armatei principale, Feldmarschall-
ul Veterani și trupele sale reduse nu puteau rămâne lân-
gă un inamic superior. Apărarea Transilvaniei împotriva 
incursiunilor inamice redevenise de primă importantă, 
și de acea trupele s-au retras imediat spre poziție centra-
lă de la Lugoj”31. Contele Veterani se întoarce la Lugoj 
pregătindu-se de o confruntare cu turcii32.

Locul în care generalul îşi ridică tabăra este necu-
noscut. Izvoarele documentare ne fac cunoscut faptul 
că a fost vorba de întărită o poziţie naturală, lângă râul 
Timiş, la un ceas de Lugoj, pe drumul spre Caransebeş, 
„cu partea dreaptă rezemată de capetele a două mlaştini 
mari iar partea stângă pe o apă curgătoare, izvorâtă din-
tr-o stâncă, adâncă, prăpăstioasă şi despărţită de Timiş; 
iar spatele mlaştinilor fuseseră închise cu şanţuri, întă-
rituri, harabale şi tunuri”33. Joseph von Dörner, care a 
călătorit prin Banat la începutul secolului al XIX-lea, 
menționează că: „la Lugoj... afara localității, (este) un 
pod suspendat, lucrat din fontă, duce spre așa-numita 
groapă a lui Veteranu... În aceste depresiuni <el> a dus o 
luptă, în toamna anului 1695 contra trupelor lui Mustafa. 
El însuși a căzut în timpul luptei și contele Truchsen, care 
a preluat comanda, a trebuit să se retragă cu pierderi de 
3000 de oameni. Tunurile imperialilor, lăsate în urmă, 
s-ar afla scufundate în apropiata mlaștină”34.

Cetatea Lugoj era folosită de habsburgi ca loc de 
aprovizionare. La 14 septembrie, turcii atacă oraşul şi, 
găsind poarta deschisă (garnizoana retrăgându-se în 
fortăreaţă), jefuiesc tot ce găsesc. În aceste condiţii ge-
neralul Veterani are probleme cu aprovizionarea tabe-
rei sale35. Cronicile otomane scriu că „craiul Veteranii 
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şi-a lăsat în urmă bagajele şi zahereaua” şi „merge în 
ajutorul Lugojului”36. La 16 septembrie 1695, Sultanul 
primeşte vestea înfruntării dintre trupele sale şi Veterani 
de la Mahmud Paşa: „spre a cuceri cetatea Lugoj ne-am 
aşezat la Boldur, la o depărtare de un ceas şi jumătate 
de această cetata... în împrejurimile ei am săpat şanţuri 
şi am făcut întărituri. Între timp am aflat de ascunzişul 
craiului Transilvaniei, afurisitul de Veterani, (care) cu 
8000 de călăreţi şi 4.000 de pedestraşi, (se afla) într-o 
pădure pe malul apei Timiş, cale de un ceas de cetatea 
Lugoj; am aflat aceasta de la ţăranii care lucrau cu el, 
precum şi despre felul cum se împrejmuia cu şanţuri şi 
că numai la spate rămase o bucătă de loc deschis. La 
această ştire am înaintat cu 2.000 de călăreţi şi am dat un 
atac peste noapte. Deşi l-am atacat pe Veterani cu tunuri 
şi puşti, totuşi acesta n-a fost găsit descoperit, ci se 
întărise din toate părţile cu tunuri ca un mistreţ, nelăsând 
nici o cale deschisă. După ce am nimicit aproape 200 de 
ghiauri, care ne ieşiseră în faţă şi am început să înaintăm 
asupra taberei, am văzut că Veteranii porneşte la atac 
asupra noastră şi în faţa acestui atac a lui Veterani, la 
care se putea face faţă abia cu 10.000 de ostaşi aleşi şi, 
spre a nu distruge pedeştrii de sub comanda mea, potri-
vit cu porunca voastră, am fost nevoit să mă retrag şi 
m-am întors teafăr şi sănătos la Timişoara”37. 

După această victorie, Mahmud paşa, care cucerise 
și cetatea Lipovei, e desemnat „pentru cucerirea cetăţi-
lor Lugoj şi Sebeş” şi îşi duce trupele în apropierea tabă-
rei lui Veterani. La 21 septembrie (1695) bătălia e gata 
să înceapă. Silahdar Fîndîklîlî Mehmed Aga, participant 
direct la bătălie, scrie: „în ziua următoare miercuri, pa-
dişahul nostru a trimis tuturor paşalilor, beilor, agalelor 
de ogeac şi tuturor oştaşilor, zicându-le: „Această zi este 
ziua hotărâtoare, cei care s-au angajat să slujească să nu 
aibă cusur, să urmeze pilda stăpânului lor; acum este 
timpul a-şi arăta zelul, bravura şi supunerea, grija mea 
cea mai mare va fi arătată celor care vor face acte de vi-
tejie... Ordia împărătească a trecut la acţiune... Veterani, 
arătând oştenilor ordia turcească din faţă i-a îmbărbătat 
la luptă, spunându-le: „Aceasta este oastea pe care noi 
am înfruntat-o în fiecare an; venind, ei vor înconjura ce-
tatea, dar noi îi vom lua pe la spate şi îi vom nimici. Le 
vom călca tot spatele şi îi vom împrăştia, căci iată că 
vânatul a venit pe propriile sale picioare în faţa noas-
tră”. Aceste vorbe ale lui Veterani ajungând la urechile 
padişahului nostru, s-a dat poruncă tuturor vizirilor, be-
ilor şi agalelor de ogeacuri să meargă cu atenţie asupra 
duşmanului”. 

În urma acestei porunci, s-a trecut la atac, luptele 
având loc lângă cetatea Lugojului, „a cărei fortăreaţă 
rămânea la stânga, iar apa Timişului de cealaltă parte”38.

„Astfel după ce au ajuns la un menzil de bătaia tu-
nurilor pe la orele şase, hârţuitorii (carhacilor), iar din 
spatele lor ogeacul ieniceresc cu tunurile şahi pe care 
le aveau cu ei, s-au apropiat de liniile duşmanului din 
partea mlaştinei şi au început, când şi când, să tragă din 

tunuri. În acest timp (a început să înainteze) aripa dreap-
tă a tuturor paşalelor şi oastea egipteană, iar la braţul 
stâng grăbea înaintarea beglerbegul Rumeliei, Arnavud 
Mehmed paşa, împreună cu oastea şi garda ţinutului său 
şi cu forţele belicului albanez. La un moment dat, stri-
gând cu toţii: „Allah! Allah!”, au sărit cu mii de greutăţi 
peste băltoace, stânci şi prăpăstii şi au răvăşit şanţurile, 
întăriturile şi harabalele duşmanului, intrând în tabăra 
(nemţească). Această aripă care ataca după ce i-a nimicit 
pe ostaşii duşmani care i-au ieşit în faţă, a pus mâna pe 
tunurile duşmane şi a înaintat aproape până la mijlocul 
taberei duşmanului. În acest timp, Mahmud paşa, fiind 
lovit la rinichiul drept, a căzut. Zelul arnăuţilor care au 
văzut aceasta (a slăbit), au rupt-o la fugă şi traversând 
apa şi malurile stâncoase…au început să iasă de pe câm-
pul de luptă. Atunci duşmanul, cu toate forţele pe care 
le avea la îndemână, a tăbărât asupra acestora, (astfel 
încât) printre adăposturi şi întăriturile duşmane au ră-
mas numai gărzii ienicerilor, cei mai credincioşi şi mai 
zeloşi, toţi ceilalţi fiind aruncaţi afară»39.

 „Hoiaua de capugii Eyüplü Hasan aga, îndată ce a 
văzut moartea de erou a lui Mahmud paşa, scoţând un 
firman de sub pieptar, a zis: „De ce staţi? Dacă Mah-
mud paşa a murit, eu am devenit paşaua voastră!”. Şi 
aşa cu o vorbă născocită a început să-i adune pe arnăuţii 
împrăştiaţi prin pădure, străduindu-se să-i arunce iarăşi 
în luptă. În acest timp, după ce a culcat la pământ câţva 
arnăuţi stegari încăpăţânaţi, cu oamenii lor, după mii de 
greutăţi, a reuşit iarăşi să vâre în luptă forţele Rumeliei” 
care „cuprinse de zel, s-au repezit de două ori cu săbiile 
goale asupra liniilor duşmanului. În câteva locuri ostaşii 
neputând să mai reziste, au început să se retragă”.

În aceste condiții, Sultanul se vede nevoit să-şi în-
curajeze (şi să ameninţe) personal ostaşi, până aceştia: 
„încurajându-se unul pe altul, au trecut la atac. În partea 
cealaltă, marele vizir, paşalele, beii şi zabiţii omorau pe 
acei ostaşi şi stegari care fugeau şi se străduiau să vâre 
în luptă pe ceilalţi. Potrivit cu această situaţie, au trecut 
la atac a patra oară, repezindu-se asupra duşmanului, cu 
care s-au amestecat şi s-au încăierat. În partea dreaptă, 
vizirul Şahim Mehmed paşa, beilerbei de Diarbekir, 
lovit la sprânceana stângă şi beiul de Scopije, Siroto 
Hüsein bei, din coloana arnăuţilor, străpuns de un 
glonte în obraz, şi-au găsit moartea de eroi. Lupta se 
înverşuna tot mai mult. În acest timp, hanul Crimeei, 
după ce a trecut cu furie apa Timişului, s-a repezit ca un 
fulger asupra duşmanului. Cu intrarea acestuia în luptă 
ordia împărătească s-a întărit şi, în fine, pe la orele 9 era 
stăpână pe situaţie şi duşmanul începuse a fi nimicit. În 
scurt timp, 5000 de duşmani au fost trecuţi prin sabie, 
au murit, alături de generalul din Sebeş, Anton, cinci 
maiori (binbaşi) şi apa Timişului se umpluse de sânge. 
Când lupta a ajuns la acest punct oştile duşmanului s-au 
împrăştiat şi au început să fugă... Craiul Veterani, rănit la 
cap, îndată ce a înţeles că nu va mai putea rezista, a luat 
cu el aproape 1000 de oameni... şi a fugit drept spre ce-
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tatea Sebeş”40. Moare însă pe drum, după cum relatează 
cronicile otomane: „După lupta de la Lugoj, craiul Vete-
rani, pe când fugea, din pricina drumurilor, mlăştinoase, 
trăsura în care urcase s-a împotmolit; atunci de teamă că 
va cădea prinzonier şi fiind rănit, şi-a schimbat hainele 
în haraba şi apoi a încălecat calul său şi a lăsat trăsura 
pe drum. Dar după ce a mers un timp, din pricina rănilor 
pe care le căpătase, a căzut pe marginea drumului, iar 
cei care erau lângă dânsul, au fugit, părăsindu-l. În acest 
timp, un viteaz de la hotare, găsindu-l s-a repezit asupra 
lui, deşi Veterani de la locul unde zăcea culcat încerca să 
se apere cu pumnalul său; grănicerul după ce reteză, la 
iuţeală, cu o lovitură de sabie degetele mâinii stângi cu 
care ţinea pumnalul, neştiind cine este, i-a tăiat capul”41.

Bătălia de la Lugoj e descrisă din perspectiva im-
perialilor în Mittheilungen des K.K. Kriegs-Archivs. 
Revenit de la Lipova, „trupele conduse de contele Vete-
rani și-au reluat fosta poziție pe râul Timiș, și, deoarece, 
numeroase trupe de infanterie inamice au fost semnalate 
pe malul stâng al Timișului, Feldmarschall-ul Veterani 
și-a înconjurat tabăra cu căruțe și a ieșit personal pentru 
a observa dușmanul.

Contele a întâlnit dușmanul la aproximativ o oră 
distanță de Lugoj și deoarece Arnaut Pascha a revenit în 
nord după cucerirea Bocșei.

Acesta nu știa faptul că trupele conduse de contele 
Veterani se aflau în apropiere, deoarece, potrivit unor 
cercetași, tabăra sa, contrară obiceiului turcilor, nu era... 
înconjurată de căruțe.

Generalul Veterani a considerat că aceasta este o 
bună oportunitatea pentru a alunga inamicul neglijent 
printr-un atac rapid... După ora 10 noaptea, însoțit de co-
lonelul Imorić, care știa exact drumul, generalul a pornit 
cu cavaleria de la Lugoj, și a ocolit tabăra adversarului 
printr-o mișcare largă pentru a-i face să creadă, că, ve-
nind din partea opusă, făcea parte din armata principală 
imperială.

Conform planului lui Veterani, atacul ar fi trebuit să 
se desfășoare în primele ore ale dimineții; condițiile di-
ficile, însă, au întârziat marșul atât de mult încât era ora 
opt dimineața când regimentele au ajuns lângă inamic 
și Veterani și colonelul Imorić au urcat pe un deal izolat 
pentru a se orienta. Au observat tabăra inamică neapăra-
tă în câmpia din fața lor, dar fără să poată să vadă că era 
înconjurată de un șanț larg și adânc.

Veterani, care considera că afirmațiile cercetașilor 
erau confirmate, n-a mai zăbovit... și s-a vânat cu toa-
tă viteza spre tabăra inamică pentru a o lua prin sur-
prindere. Din fericire pentru el și pentru toată lumea, 
mareșalul, sărind înainte în fruntea oamenilor săi, a 
observat obstacolul la momentul potrivit și a reușit să-i 
întoarcă pe cuirassierii înainte ca inamicul să poată intra 
în luptă. Fără să fie urmărit de inamic, și cu pierderi mi-
nore... Veterani s-a întors la Lugoj.

Deși atacul nu a reușit, el nu a fost lipsit, de consecințe 
benefice. Arnaut Pascha, speriat de apariția neașteptată a 

cavaleriei imperiale și nefiiind sigur cu privire la poziția 
inamicului, și-a ars tabăra în aceeași zi și s-a retras spre 
Timișoara.

Fără vești din partea armatei imperiale principale, 
dar ferm convins că a ajuns în zona Aradului și că cele 
două armate se vor unii în curând, Feldmarschall-ul Ve-
terani a rămas în poziția sa favorabilă la Lugoj... 

În circumstanțele date, Feldmareșal-ul Veterani nu a 
putut face de fapt nimic mai mult... decât să aștepte într-
o poziție sigură. Retragerea bruscă a armatei turcești de 
la Lipova la Timișoara, a fost atribuită apropierii arma-
tei principale, și Feldmarschall-ul Veterani a devenit și 
mai hotărât să aștepte, presupunând că electorul Saxo-
niei avea urmeze inamicul în retrăgere și îl va forța să 
lupte la Timișoara.

...un comandant de cavalerie, venit din tabăra de la 
Nagy-Lak, a adus o depeșă în care se spunea că electo-
rul Saxoniei, după ce proviziile de la Lipova fuseseră 
pierdute, era hotărât să apere Transilvania; prin urmare, 
l-a îndemnat pe Feldmarschall-ul Veterani să ia cele mai 
potrivite hotărâri prin care armata principală ar putea să 
se unească în siguranță și rapid cu trupele sale și, de 
asemenea, să le asigure provizii...

Veterani și împreună cu el trupele sale erau acum cu-
prinse de exaltare. Sigur de un atac copleșitor al arma-
tei imperiale principale care se afla spatele inamicului, 
Veterani aștepta din moment în moment ca mesagerii 
să-l anunțe de apropierea Electorului Saxoniei și avea o 
singură îngrijorare: că inamicul va afla despre asta și se 
va retrage...

Cu toate acestea, o coincidență nefericită și mane-
vrele imprevizibile ale armatei imperiale principale 
aveau să schimbe viitorul definitiv într-un sens rău.

Dacă Electorul l-ar fi urmărit pe inamic sau cel puțin 
retragerea sa spre Cenad ar fi rămas secretă, nu exis-
tă nicio îndoială că Sultanul, datorită poziției trupelor 
conduse de contele Veterani, și-ar fi continua retrage-
rea până la Belgradul având în vedere data târzie din 
an. Campania s-ar fi încheiat fără rezultate notabile, ca 
și cea precedentă, și trupele transilvănene, împreună 
cu bravul său comandant, ar fi fost în viață. Însă soar-
ta a dorit ca Feldscheer-ul generalului adjutant, contele 
Dünewald, să fie capturat de turci la 18 septembrie, în 
marșul spre Makó, și așa cum se temea Heister, a fost 
dus la Timișoara și acolo dezvăluit retragerea armatei 
imperiale principale. 

Eliberat de temeri, Sultanul a luat decizia de ataca cu 
toată forța trupele conduse de contele Veterani complet 
izolat și de a forța pătrunderea în Transilvania.

Între timp, Veterani părăsise tabăra de lângă Lugoj 
pentru a obține noi pășuni pentru cavalerie și s-a 
mutat într-un loc nou, foarte avantajos, la aproximativ 
o jumătate de oră de oraș, loc care avea în față și în 
spate de mlaștini; zona a fost închisă cu o întăritură din 
căruțe”42. 

Bătălia propriu-zisă este descrisă cu lux de amănun-
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te în Mittheilungen des K.K. Kriegs-Archivs, autorul 
scoțând în evidență vitejia trupelor și a contelui Vete-
rani. Aflăm astfel că „Sultanul Mustafa al II-lea și-a pus 
în practică planul de atac cu toată energia sa. Întrucât 
marea parte a armatei turcești nu a fost capabilă să înde-
plinească imediat noile ordine, iar sultanul de temea că 
Feldmarschall-ul Veterani ar putea înțelege că situația 
s-a era disperată și se putea retrage în pasurile montane 
dificil de atacat, a trimis 2.000 dintre călăriții săi împo-
triva Lugoj pentru a reține trupele habsburgice și pentru 
a masca apropierea armatei otomane.

În zorii zilei de 20 septembrie, acest detașament a 
apărut înaintea taberei imperiale și atras gărzile într-o 
luptă violentă care a continuat, cu scurte întreruperi, 
până la căderea nopții. Mareșalul Veterani și generalul 
Truchsess au condus apărarea și au respins toate 
atacurile inamicului... regimentele aflate sub comanda 
locotenentului colonel de cuirassieri a rămas în acțiune 
până la ziuă. Întrucât tabăra imperială nu avea nici 
cea mai mică cunoștință despre faptul că situația se 
schimbase, s-a tras concluzia că atacul turcilor nu 
avea alt scop decât să mascheze retragerea sultanului. 
Această presupunere a devenit și mai probabilă atunci 
când cercetași au adus vestea că armata inamică s-a 
retras spre sud.

...Se poate trage concluzia că, Feldmarschall-ul Ve-
terani se aștepta ca o armată superioară inamică să-l 
atace, dar niciodată toată armata turcă, care trebuia să 
lupte cu armata electorului, deoarece se presupunea că 
aceasta e foarte aproape.

În zorii zilei de 21 septembrie, trupe inamice 
numeroase au apărut în marș și, de aceea, mareșalul 
Veterani a considerat necesar ca intrarea din fața taberei 
să fie închisă cu o terasă pentru patru tunuri ușoare și 
un parapet. De îndată ce inamicul a observat începerea 
lucrării a atacat violent și a putut fi respins doar de tirul 
puternic al escadronului dragonilor din Styrum și al 
celor 200 de muschetari din batalionul Liechtenstein, 
care ocupa tufișurile aflate în fața taberei.

Până ora 12 jumătatea turcii s-au epuizat în ata-
curi nereușite, care au împiedicat finalizarea lucrărilor 
de fortificație, dar care au fost respinse. Se credea că 
scurtă pauză putea fi considerată ca semnul că inamicul 
renunță la bătălie, când s-a auzit brusc sunetul tobelor 
armatei turcești, iar colonelul Arends, dintr-un copac 
înalt, a semnalat avansul principalei armate inamice, de 
pe ambele părți ale Timișului.

Oricât de neînțeles părea acțiunea inamicului, oricât 
de devastatoare ar fi fost veștile, care deveneau certitu-
dini incontestabilă, curajul lui Veterani a rămas la fel 
de neclintit, la fel ca și încrederea sa în ajutorul promis. 
De la Nagy-Lak, unde electorul se afla pe 13, erau 80 
km până la Lugoj și doar la 60 km până la Timișoara; 
oricât de încet ar fi avansat armata principală, în șapte 
zile trebuie să fi ajuns atât de aproape încât să amenințe 
inamicul. Comunicarea dintre Nagy-Lak și Lugoj a fost 

întreruptă și pentru trupele mari, dar nu și pentru mesa-
geri, așa cum a demonstrat misiunea Rittmeister, care a 
părăsit tabăra armatei principale pe 13...

Deoarece nu mai putea fi vorba de o finalizarea a lu-
crărilor de fortificare începute; trebuia apărate punctele 
slabe ale taberei cu lupte corp la corp... Înainte ca trupe-
le să fie aranjate în spațiul limitat, a urmat un atac gene-
ral, însoțit de urlete sălbatice, în partea din față a taberei.

Timp de peste o oră, muschetarii curajoși ai regimen-
tului Liechtenstein și-au menținut poziția din tufișurile 
groase care acopereau frontul împotriva ienicerilor... 
care erau de zece ori mai numeroși; în cele din urmă, 
muniția a început să se epuizeze, tirul a devenit mai slab 
și, în cele din urmă, un nou atac violent a copleșit mica 
trupă și i-a împins înapoi dezordinați spre escadrilele 
aflate în spate...

Turcii credeau că au câștigat și, cu strigăte de victo-
rie, au pătruns în tabără... Feldmarschall-ul Veterani... 
lupta cu atâta vitejie, încât l-a făcut pe inamic să se retra-
gă. Otomanii, văzând că au fost respinși, și-au schimbat 
tactica și au înconjurat tabără cu cavaleria, încercând să 
pătrundă prin zonele uscate ale mlaștinilor. Dar nici așa 
nu au reușit să treacă de trupele imperiale și, după o vre-
me, au renunțat la aceste încercări nereușite de a pătrun-
de în tabără, și după accest moment, nu au făcut altceva 
decât să alimenteze cu forțe proaspete atacul frontal...

Infanteria turcă a înconjurat tabăra din aproape toate 
părțile și dădea atac după atac. Trupele imperiale, încu-
rajate de exemplul conducătorului ei, care lupta mereu în 
cele mai periculoase puncte și urmărea inamicul în afara 
taberei..., s-au luptat cu eroism. Însă lupta se desfășura 
încă din zori, și cu o zi înainte soldații și caii nu se odih-
niseră, iar datorită numărului redus... Din această cauză, 
câteva regimente de infanterie și dragoni, implicate în 
majoritatea luptelor, au fost decimate și nu au mai putut 
să-și mențină pozițiile decât cu ultimele forțe.

Inamicul a reușit să cucerească anumite puncte ale 
împrejurimii, fapt ce l-a determinat pe mareșalul Ve-
terani să se repeadă personal spre zonele amenințate... 
Imediat ce contele a părăsit locul în care se dădea lupta 
principală, turcii au atacat cu toată puterea și au capturat 
tunurile și le-au întors împotriva apărătorilor. Confuzia 
provocată de această lovitură neașteptată a fost de nede-
scris; separați de acest atac, apărătorii au ajuns să lupte 
în grupuri individuale cu dușmanii care îi înconjurau... 
Turcii au pătruns în interiorul taberei...

Dându-și seama că o rezistență pentru o perioadă 
mai lungă era imposibilă... Veterani a decis... să-și re-
tragă trupele... Cu o sabie în mână, s-a așezat în fruntea 
câtorva escadrile adunate rapid și, în urma unei lupte 
supraomenești, a alungat din tabără inamicul... Între 
timp, mareșalul locotenent Truchsess a strâns trupele, 
pregătindu-le de retragere... Feldmareșalul Veterani a 
fost ultimul care s-a retras. Deși sângera din cauza a pa-
tru răni severe la cap, spate și brațul drept, el a condus 
ariergarda, contraatacând în mod repetat, pentru a oferi 
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trupelor sale timp pentru a se retrag din tabără. 
În cele din urmă, datorită faptului că a pierdut mult 

sânge... (contele Veterani) nemaiputând să țină în șa, 
i-a dat comanda generalului Truchsess, însă a refuzat 
să se retragă din lupte. „Încă nu este nimic pierdut, ar 
trebui să fiu eu primul care fuge?”, a strigat curajosul 
general... Aproape inconștient, contele Veterani a fost 
în cele din urmă pus într-o trăsură (căruță) și trimis spre 
Caransebeș.

Pentru turci, începutul retragerii a fost semnalul ata-
curilor și mai furioase; inamicul a pătruns din trei părți 
în locul în care ariergarda, luptând eroic, acoperea retra-
gerea trupelor... Prinși între corturi și alte echipamente, 
soldații n-au mai ținut cont de tactică, caii s-au încurcat 
în corzile corturilor, turma de vite pentru sacrificare (hra-
nă) s-a amestecat cu trupele și i-au încurcat mișcarile, în 
timp ce inamicul, atât din armele proprii, cât și din cele 
capturate, trăgea cu o grindină de proiectile.

Truchsess a încercat în zadar să facă ordine trupe 
și să avanseze câte puțin prin acțiuni reduse; în ultima 
parte a acestei lupte distrugătoare, care durase aproape 
4 ore, spațiul a devenit prea înghesuit și cavaleria a pu-
tut să își folosească puterea doar într-o măsură foarte 
limitată; confuzia a devenit în cele din urmă generală și, 
după ce a pierdut tot spațiul de mișcare, călăreții au fost 
nevoiți să fugă.

Plini de curaj, muschetarii din regimentul Liechten-
stein au luptat în fortificația formată din căruțe pentru a 
acoperi retragerea cavaleriei. Printr-o luptă dură, la om 
la om, a reușit să rețină inamicul timp de aproape o ju-
mătate de oră, dar au fost măcelăriți în totalitate...

După două ore de urmărire, cetele cavaleriei dușmane 
s-au retras la Lugoj”43.

Cât despre sfârșitul generalului Veterani aflăm că: 
„...trupa care trebuia să-l ducă pe rănit la Caransebeș 
a ratat drumul bun și a ajuns într-o mlaștină... o cea-
tă de turci se apropia din spate, și de aceea soldații au 
încercat să iasă din mlaștină călare. Contele Veterani a 
fost pus pe cal...; fiind aproape inconștient, era susținut 
în șa din ambele părți, de către unul dintre trâmbițerii 
săi, pe nume Ernst Petrasch, și de un cuirassier, în timp 
ce Oberstlieutenantul Graf Leiningen... și marchizul 
Visconti, cu câțiva călăreți, a încercat să țănă dușmanii 
departe... starea... generalului Veterani au făcut să nu se 
poată îndepărta rapid și foarte repede urmăritorii i-au 
ajuns din urmă... Foarte curând, mica ceată a fost parțial 
măcelărită, parțial împrăștiat, iar contele Leiningen, 
precum și marchizul Visconti, ambii răniți grav, și-au 
salvat viața doar datorită vitezei cailor lor.

Ceata furioasă de turci s-a aruncat asupra contelui 
Veterani. Cuirassierul, care l-a sprijinit pe rănit a fu-
git, doar Ernst Petrasch rămânând alături de general. 
Ținându-l pe conte în brațe, el a vorbit inamicului în 
turcă și sârbă: spunându-i că acesta era Feldmarschall-ul 
Veterani, pentru care ar primi o mare răscumpărare dacă 
i-ar cruța viața... Unul dintre ei a lovit cu sabia la capul 

dezgolit și însângerat al contelui... (apoi) l-a apucat de 
păr și l-a smuls de pe cal... Aceasta este ultima informație 
a martorilor despre soarta generalui Veterani”44.

Există alte numeroase alte descrieri, mai mult sau mai 
puțin întinse, ale bătăliei de la Lugoj. David Kennedy, 
într-o carte publicată la Edinburg în 1698, descrie și el, 
succint, bătălia de la Lugoj, și contextul în care a avut 
loc: „la începutul lui iulie, Sultanul a venit la Belgrad 
împreună cu întreaga sa armată. Electorul Saxoniei avea 
tabăra la Peter Waradin (Petrovaradin), dar sultanul a 
considerat că nu e sigur să atace tabăra imperialilor; 
însă, pentru a nu fi inactiv, el a asediat Lipova, care a 
rezistat o vreme, dar a fost copleșită de numărul mare al 
dușmanilor, și în urma unui atac furios toți apărătorii au 
fost măcelăriți. După aceea, Sultanul a atacat fortăreața 
de la Titul, care, nefiind puternică, s-a predat datorită ar-
tileriei turcești, deși aceasta nu a apucat să tragă; coman-
dantul garnizoanei și batalionul care apăra fortăreața au 
fost trimiși ca și prinzonieri la Belgrad. 

Electrorul Saxoniei, aflând că armata principală a 
turcilor se îndreaptă spre Transilvania, a pornit în marș 
întracolo cu majoritatea trupelor din armata principală 
imperială, dorind să se înunească cu armata generalu-
lui Veterani, care se afla în acel moment în Transilvania 
doar cu 8000 de soldați. Sultanul a acționat preventiv 
împotriva acestui plan, trimițând un corp de armată de 
aproape 40000 de soldați să-l atace pe Veterani, înain-
te ca Electorul Saxoniei să-și poată uni trupele cu ale 
lui. La 21 septembrie 1695, armata otomană a atacat 
mica trupă condusă de Veterani lângă Lugoj și după 
o bătălie dură de peste 5 ore, l-au învins și l-au învins 
pe ele și 3000 dintre oamenii săi, restul retrăgându-se 
la Caransebeș. Dar victoria a avut consecințe grave și 
pentru turci, deoarece au pierdut peste 6000 de oameni 
în această bătălie. Și Sultanul, judecând leul după labă, 
nu a avut curajul de a se aventura în luptă cu armata 
imperială principală, după ce a văzut că o mână de soldați 
a făcut asemenea ravagii în marea armată otomană. Și 
așa, mulțumindu-se cu această victorie și cu ocuparea 
Lipovei, a hotărât să se retragă în tabăra de iarnă; la fel 
au făcut și germanii...”45.

În numărul din 22 octombrie 1695, Gazette de France 
oferă, la rându-i, știri despre „înfrângerea contelui 
Veterani. (Acesta) vrând să atace 8000 de turci detașați 
către Lugoj și Caransebeș, el le-a găsit bine întărite cu 
fortificații prevăzute cu tunuri și a fost obligat să se 
retragă cu câteva pierderi. Apoi o bună parte a arma-
tei otomane, avansând în acea zonă, l-a atacat pe 21 a 
ultimei luni, cu 17000 de călăreți, aproape de Lugoj, 
dincolo de Poarta de Fier, care este una din trecătorile 
unde el era campat cu 7 sau 8000 de oameni din cava-
lerie și două batalioane. Dușmanii au fost respinși de 
mai multe ori cu o pierdere considerabilă. Dar ienicerii 
venind să se alăture spahiilor, Marele Vizir, care s-a pus 
în fruntea lor, a comandat reînceperea atacului cu atâta 
vigoare, încât imperialii, după o luptă care a durat de la 
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7 dimineața până la 6 seara, au fost în sfârșit obligați să 
se retragă, având 4 sau 5000 de morți și mai multi au 
fost făcuți prinzonieri. Contele Veterani care a fost rănit 
trei proiectile de muschetă, a fost luat în trăsura sa și se 
spune că el a murit la puțin timp după. Toate bagajele 
și toată artileria au fost abandonate. Dușmanii au luat 
cu asalt două locuri (Lugoj și Caransebeș), pe a căror 
garnizoane le-au tratat ca și pe cele de la Lipova și Titel. 
Adăugăm la aceste vești rele că existau deja în Transil-
vania câteva revolte prootomane, că existau neînțelegeri 
între electorul Saxoniei și contele Caprara, ceea ce a 
mărit mult consternarea la Curtea imperială”46. 

Știrile venite de la Viena și publicate în gazeta 
pariziană în 29 octombrie 1695, confirmă faptul 
că înfrângerea din 21 septembrie 1695 s-a datorat 
neînțelegerilor dintre comandantul armatei imperiale și 
contele Veterani și aduce noi detalii despre desfășurarea 
bătăliei. Electorul Saxoniei a primit „o corespondență 
prin care contele Veterani îi dădea de veste că el era cu 
corpul pe care îl comanda între Lugoj și Caransebeș și 
că el spera să poată să reziste incursiunilor turcilor fără 
să aibe nevoie de niciun ajutor, în caz că nu ar fi avut 
decât o parte din armata lor care să avanseze pe acea 
latură. Pe 22, el și-a instalat tabăra în împrejurimile 
Aradului. În același timp, el a trimis același sol pentru 
al asigura pe contele Veterani că era în marș cu toată 
cavaleria pentru a veni să-l ajute. Noaptea următoare, 
un alt sol a raportat că toată armata otomană, părăsind 
în grabă împrejurimile Timișoarii, avansa către Lugoj, 
astfel încât contele Veterani ar fi avut dificultăți să re-
ziste la atâta forță. Pe 23, armata împăratului mărșăluia 
de la Arad, până aproape de Lipova, înfruntând o ploaie 
puternică care incomoda extrem de mult trupele. Electo-
rul Saxoniei a mers la Lipova și s-a întors apoi la tabăra 
sa. Câțiva rascieni au raportat despre târgul pe care oto-
manii îl atacaseră, despre înfrângerea contelui Veterani 
și despre faptul că toată infanteria fusese masacrată. 

...a sosit un ofițer care a confirmat înfrângerea arma-
tei contelui Veterani, cu informațiile următoare: în noap-
tea de 20 pe 21, el a fost înconjurat de dușmani și în ziua 
următoare a fost atacat de 25000 oameni cu toată forța 
posibilă. El i-a respin totuși de 3 ori, dar reveniți fiind la 
conducerea noilor detașamente și cu o furie extremă, ei 
au determinat cavaleria să se replieze și au obligat-o să 
se retragă, cu mari pierderi; contele Veterani a fost făcut 
prinzonier, după ce a primit mai multe răni cu lovituri de 
sabie și de muschetă. Apoi, turcii au atacat infanteria, la 
fel cum au făcut cu cavaleria, și s-au apărat cu curaj timp 
de patru ore, cu ajutorul unui Tabor sau a unei fortificații 
din căruțe; dar ea a fost în sfârșit înfrântă și tăiată în 
bucăți încât nu au rămas decât câțiva soldați, care au fost 
făcuți prinzonieri”47.

 Francisco Griselini, la sfârșitul secolului al XVIII-
lea, descrie astfel bătălia: „Măsurile imperialilor erau 
acum compromise, iar principele-elector al Saxoniei 
trebui să-şi schimbe planul. Se apropie fără zăbavă de 

Tisa şi îi trimise lui Veterani un detaşament, pe care 
acesta trebuia să-l ducă la Lipova împreună cu trupele 
proprii şi cu artileria necesară apărării cetăţii, pentru a 
opri trecerea sultanului. Într-adevăr, după ce zăbovise 
cîteva zile la Timişoara, acesta porunci cu toată pute-
rea asupra cetăţii Lipova. Veterani, care nu se simţea 
în stare să o apere, lăsă aici o mică garnizoană de şase 
sute de oameni. El însuşi luă poziţii la Lugoj, pe o câm-
pie înconjurată de numeroase mlaştini. Aici fu atacat 
de turci, iar eroul nostru căzu în toiul bătăliei. Contele 
Truchsess însă, care luă comanda în locu-i, fu înfrânt, 
pierzând aproape trei mii de oameni, cu cîţiva ofiţeri, 
artileria şi nu puţine steaguri. Această nenorocire nu fu 
singura. Atît Lugojul cât şi Caransebeşul fură pierdute, 
colonelul Pfefferhoven văzîndu-se nevoit să părăsească 
cetatea din urmă, după ce decalibrase mai întîi toate tu-
nurile48”. Şi Nicolae Stoica de Haţeg, amintește această 
bătălie în scrierile sale (traducând din Griselini și com-
pletând informația): „electorul din Sacsen, vrînd de la 
Lipova cu gheneralu Veterani a să împreuna, turcii îl 
întrecură şi pre gheneralu Veterani, cu 7000 de călăreţi 
ai săi din Ardeal, la Lugoj, în Ţîrna Bară îi tăiară.Însă 
turci aici 5000 au pierit... Acu rânduialile să schimbară 
şi curfirştu de Sacsen planul întoarsă şi la Tisa să trasă şi 
lui Veterani un detagement îi trimisă, carele cu acesta şi 
cu a sa trupă şi artileria ce-o avea pentru Lipova, ca pre 
sulta de-a trece în Ardeal să-l oprească. Mustafa, după 
ce fu ceva în Timişoara, cu toată puterea cetatea Lipovii 
o lovi. Veterani simţindu-să slabaci îl opri şi a să apăra, 
lăsă 600 de oameni în garnizon îndărăt, iar el însuşi la 
Lugoj să pusă, într-o câmpie ce-i cu bălţitinoasă (:Tîrna 
Bara) ocolită. Aici îi căzură turcii asupră-i, unde în bă-
tae viteazu căzu. Graf Truhsen luo comanda, ci fu bătut. 
Vreo 3000 de oameni, ofiţiri, artilerie şi multe steaguri 
pierdu. Apoi cetăţile Logoju şi Caransebeşu turcii le lu-
ară, că oberşteru Pfeferhofen la cea din urmă, pironind 
canoanele, o năpustiră”49. 

După bătălie sultanul Mustafa al II-lea i-a „poruncit 
lui silahtar agasi Kürd Mehmed aga să cucerească cu 
silahdarii săi cetatea Lugojului... Ahmed aga... a adus 
vestea cuceririi cetăţii Lugojului. Îndată ce padişahul 
a întrebat de felul cum a fost cucerită această fortărea-
ţă, Ahmed aga i-a povestit în cele mai mici amănunte 
spunând: „În zbor de şoim şi fără şovăire am trecut apa 
Timişului, apoi am sărit în şanţul oraşului (varoş) şi l-am 
umplut. Am găsit 400 de ghiauri nemţi închişi în cetate. 
Am înfipt steagul în faţa porţii acesteia; blestemaţii ie-
şind din cetate, dar fiind întâmpinaţi de vitejii islamului, 
s-au speriat şi câte 10-15 oameni şi-au dat caii să-i ţină 
un singur om; unii dintre ei au început să intre în văgău-
nile de lângă cetate, alţii s-au căţărat pe dărâmături, alţii 
au dărâmat poarta şi au intrat înăuntru. Apoi, după ce am 
omorât câţva ghiauri şi pe alţii i-am făcut prizonieri, am 
luat în stăpânire zahereaua pe care am găsit-o” 50.

După ce i-a răsplăti pe cei viteji în lupte „măria sa, 
padişahul, coborî cu supuşii săi palatini în partea din-

Pagini de istorie



66

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

COLUMNA 2000

coace a râului Timiş spre a privi cetatea Lugoj. Iată ce 
văzu: „Cetatea Lugoj, construită din piatră, în patru col-
ţuri, pe malul apei Timiş este o fortăreţă care seamănă 
cu un coteţ de porci” şi „fiind ruinată de-a binelea şi 
nefiind cu putinţă de a fi reparată, s-a hotărât dărâma-
rea ei”. În consecinţă „după ce au fost scoase din ce-
tate două tunuri de fier de câte 2 ocale şi magazia de 
muniţii, mai întâi s-a dat foc oraşului (varoş); apoi s-au 
săpat canale subterane din patru părţi şi această cetate, 
dealtfel ca şi celelalte, a fost făcută una cu pământul”51. 
Despre distrugerea Lugojului ne vorbeşte şi cronicarul 
muntean Radu Greceanu, contemporan cu evenimente-
le: „după aceia împăratul au arsu pălăngile, anume: Lu-
gojul şi Sebeşul, lăsându-le nemţii pustii despre războiul 
acela...”52.

Pierderile de vieţi omeneşti sunt mari, şi de o parte şi 
de alta. În 22 septembrie, Sultanul ordonă ca vizirul Sa-
hin Mehmed paşa, arnăutul Mahmud paşa şi Siroto Hu-
sein bei, căzuţi în luptă, să fie înmormântaţi în mormite 
săpate în cort, care au fost netezite ca să nu fie recunos-
cute de duşmani53. Despre prada luată de turci, un cro-
nicar afirmă: „în istoria noastră n-a fost niciodată atâta 
pradă, aşa ceva nici nu s-a scris, nici nu s-a auzit”54.

Și alte izvoare istorice aduc lămuriri cu privire la 
pierderile suferite de habsburgi și otomani, în urma 
acestei bătăli, dar și cu privire la prada obținută de ultimii. 
Gazette de Frace consemnează: „se pare că prințul Conti 
Romain, contele de Marmilio, generalul maior Patz, ba-
ronul Steincalenfeltz și alți câțiva alți ofițeri principali 
au fost uciși; erau mulți răniți, nu mai rămăseseră ofițeri 
din regimentul Liechtenstein, generalul-maior Comte de 
Herberftein și altul au fost răniți... Cavaleria ar fi fost 
masacrată în întregime, dacă infanteria prin rezistența 
ei nu ar fi împiedicat inamicii să o urmeze... Un deputat 
din dieta Transilvaniei, sosit ulterior... a dat asigurări, 
de asemenea, că colonelul Antonio, care comanda un 
detașament de rascieni, fusese și el ucis; că generalul 
Truchses și mai mulți colonei fuseseră răniți”55 (29 
octombrie 1695); „se confirmă că imperialii au pierdut 
mai mult de 4000 de cai (călăreți ?); că infanteria a fost 
aproape în întregime nimicită; că mai mult de 7 sau 800 
de oameni din regimentul de infanterie Lichtenstein au 
murit; că toate bagajele au fost abandonate, inclusiv 20 
de tunuri și 30 de stindarde. Păgânii au ucis aproape tot 
atâția oameni în fuga lor, cât au pierit și în luptă”56 (5 
noiembrie 1695); „Tchocadar… care este unul din primii 
ofițeri ai Seraiului, a sosit aici acum câteva zile pentru a 
aduce sultanei primele vești... araportat că Mahmud Bei 
Oglu a comandat un detasament pentru a ataca Lugo-
jul și Caransebeșul, unde imperiali aveau o garnizoană 
destul de puternică. Totuși, la apropierea otomanilor, 
creștinii au abandonat cele două cetăți. Cu aceasta oca-
zie, trupele otomane, au făcut prăzi considerabile”57 (17 
decembrie 1695).

Mittheilungen des K.K. Kriegs-Archivs (1886) 
menționează că „pierderea imperialilor în această nefe-

ricită întâlnire s-a ridicat la 2.500 de oameni; toată ar-
tileria, căruțele, bagajele și provizii au căzut în mâinile 
turcilor.

Printre morți au fost: Oberstlieutenantul Marquis de 
Mirmillis, Oberstwachtmeisterul Reichard von Gondo-
la...; Oberstlieutenantul Sehenkendorf..., Oberstlieute-
nant Graf Cusani...; aproape toți ofițerii de stat major au 
fost răniți, colonelul Antonio von Imorić a fost capturat 
fiind rănit grav.

Turcii și-au plătit victoria cu mai mult de 10.000 
de oameni; trei pași, printre care Mahomed Arnaut 
Pascha, unul dintre cei mai buni conducători ai lor (au 
murit)...”58.

Die Neu-eröffnete Ottomannische Pforte: Bestehend 
(1700) precizează că „această luptă a făcut ca armata 
turcă, formată din circa 18000 de ieniceri și 40000 de 
spahii, să atace cu mare furie corpul condus de generalul 
Veterani și să-l distrugă în totalitate. Conforma relatări-
lor după acest atac a fost luată o mare pradă de război”59. 

Cronicarul lui Constantin Brâncoveanu, Radu Gre-
ceanu, acordă în scrierea sa într-un spaţiu amplu bătă-
liei de la Lugoj, dovedind impactul pe care îl are acest 
eveniment în epocă. După cucerirea Lugojului şi a Ca-
ransebeşului (care se face la câteva zile după bătălia 
de la Lugoj), otomanii au deschisă calea spre ocuparea 
Transilvaniei. Georg Franz Kreybich, descrie starea de 
spirit din Principat, de după bătălia de la Lugoj: „De 
abia sosisem la Sibiu și apucasem să fiu găzduit, când 
au venit câțiva soldați învinși care fugiseră din luptă, de 
la Lugoj, unde generalul Veterani fusese înfrânt de tur-
ci; ei erau cu capetele însângerate și spinările zdrelite, 
grav răniți și au fost găzduiți în oraș. Și se mai zvonea 
acolo pe deasupra, că vor veni turcii. Din cauza aceasta 
m-am dus la Brașov. Atunci am strâns toată sticlăria ce 
o aveam cu mine din două căruțe, ascunzând-o într-o 
pivniță boltită, adânc, sub pământ. Toate acestea s-au 
dovedit până la urmă doar zvonuri lipsite de temei, dar 
eu mă îndreptasem spre casă”60. Acesta nu e singurul 
zvon care se răspândește după bătălia de la Lugoj. 
Gazette de France menționează în mod repetat că: „a 
circulat zvonul că contele Veterani nu era chiar grav 
rănit de lovitura de muschetă și de cele trei lovituri de 
sabie și că obținuse de la dușmani permisiunea de a i 
se trimite medici și chirurgi la Timișoara unde fusese 
dus, pentru a se avea grijă de vindecarea sa care nu 
era în afara oricrei speranțe...”61 (29 octombrie 1695) 
și că sunt „câteva scrisori din acest ținut (care) vorbesc 
despre doi cavaleri care fuseseră făcuți prinzonieri de 
către turci... care s-au salvat (și) au dat asigurări că ei 
l-au văzut pe contele Veterani la Timișoara; că el înce-
puse să fie mai bine. Există și alte păreri că dușmanii 
îl păstrau cu grijă pentru a-l duce la Adrianopol sau la 
Constantinopol de îndată ce el ar fi fost în stare să fie 
transferat. Dar, deși se acorda puțină încredere acestor 
zvonuri, împăratul amână să dispună de regimentul său 
până în momentul în care e sigur cu privire la acest 
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subiect, cu toate lămuririle necesare”62 (19 noiembrie 
1695). 

Sultanul rămâne credincios planului său iniţial. După 
aceste victorii, el consideră că Timişoara era în siguranţă 
și se întoarce în capitala impeiului. La 12 noiembrie 
1695, Mustafa al II-lea intră triumfal în Constantinopol 
intitulându-se: „biruitorul cetăţilor Lipova, Lugoj şi Ca-
ransebeş”. Habsburgii nu vor ierta însă această slăbiciu-
ne. Imediat după retragerea trupelor otomane, în toamna 
lui 1695, imperialii vor recuceri cetăţile pierdute, pro-
fitând şi de faptul că beglerbegul Timişoarei lăsase aici 
garnizoane slabe. Francisco Griselini consemnează că 
„imperialii nu se retraseră însă în taberele de iarnă pînă 
cînd nu recuceriră Lipova, Lugojul, Caransebeşul şi Ti-
teiul, apărate doar de mici detaşamente trimise de paşa 
Timişoarei din garnizoana cetăţii de frunte”)63.

Astfel, din octombrie 1695, Lugojul şi regiunea Lu-
goj - Caransebeş scapă de dominaţia otomană, deşi tur-
cii fac şi în anii următori câteva incursiuni de pradă prin 
aceste locuri.

Prinţul Eugeniu de Savoia, devenit în 1697, Co-
mandant suprem al armatei imperiale, reia cuceririle, 
iar după victoria obţinută de el la Zenta (11 septembrie 

1697) turcii se văd nevoiţi să ceară pacea. Dar datorită 
problemelor pe care habsburgii le aveau legate de suc-
cesiunea la tronul Spaniei, tratativele de pace nu încep 
decât în 7 noiembrie 1698. Pacea se va încheia la 26 
ianuarie 1699 la Carlowitz64.

Tratatul de pace de la Carlowitz prevedea că: a) fi-
ecare din cele două puteri păstra ceea ce stăpânea şi b) 
toate cetăţile (sau toate cetăţile de lângă graniţă) cu ex-
cepţia Timişoarei (din partea turcească) şi celor ardelene 
(ce aparţin Austriei) urmau să fie demolate65. Austriecii 
au predat zona Lugoj-Caransebeș turcilor, în 1701, după 
ce au dărâmat cetățile Lugoj și Caransebeș, asigurându-
se că nu vor mai fi folosite de turci. 

Războiul austro - turc reîncepe în 1714. După vic-
toria de la Petovaradin (5 august 1716), Eugeniu de Sa-
voia cucereşte Timişoara (octombrie 1716) şi Belgradul 
(16 august 1717). În faţa atâtor victorii austriece, turcii 
sunt nevoiţi să accepte pacea. Semnată la 21 iulie 1718, 
la Passarowitz, ea confirma posesia Casei de habsburg 
asupra Banatului66.

Prof. HORAȚIU SUCIU
Prof. MONICA SUCIU
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Lucrarea de față este o mică parte din cercetarea Cro-
nologia Banatului imperial (1716-1753) prezentând eve-
nimentele anului 1747 și se bazează pe traducerea din ger-
mană în română a celor 10 fascicole publicate de Baróti 
Lajos (Ludwig Grün) în cadrul revistei muzeului bănățean 
Tőrténelmi és Régeszeti Ertésitő între anii 1893 și 1907. 
Fiecare fasciculă are cel puțin o sută de pagini și chiar mai 
mult.

Problematica stăpânirii habsburgice asupra Banatului 
(1716-1778) a fost discutată și analizată, parțial, în câteva 
cărți apărute în limba română sau germană. Majoritatea lor 
s-au ocupat de probleme economice, sociale și câteodată 
administrative. 

Acești 62 de ani au marcat profund istoria Banatului. În 
primul rând, vechea nobilime nu a mai fost admisă cu drep-
tul de proprietate în această țară. Împăratul era stăpânul pă-
mântului și al subsolului, iar Banatul era o proprietate a 
casei de Habsburg condusă printr-un guvernator militar și 
civil, iar administrația provincială era subordonată Curții 
Aulice de la Viena.

Astfel, în paginile ce urmează, prezentăm situația din 
Banat pe parcursul anului 1747.

 1747
 Ianuarie
1 Contract între Administrație și consilierul orășenesc 

timișorean Joseph Leibnitzer, pentru arendarea celor 
două mori ale erariului, contra sumei de 1.370 florini 
anual (Idem, IX, p. 612). Contract între Administrație și 
Ștefan Kaynitz și Ioan Lupul, din Palanca Nouă, pentru 
arendarea pescuitului în districtele Pancevo și Palanca 
Nouă, cu suma anuală de 800 florini (Ibidem).

2 Camera Aulică răspunde Administrației despre ce-
rerea preotului armean, Menas Barum, cu privire la pre-
lucrarea pielii în stilul Cordovan (Idem, I, p. 71).

6 Ordin al Administrației ca olteanul Atanasie 
Sprenzenet să treacă vitele peste graniță doar cu plata 
vămii obișnuite (Idem, VI, p. 240).

9 Comitatul Hunedoara solicită returnarea fugarilor 
săi ajunși în Banat (Idem, VIII, p. 464).

11 Ordin al Administrației către Oficiul districtual 
Cenad să-l instaleze pe Franz Pichler, preot la Periam 
(Idem, II, p. 275). 

14 Ordin al Camerei Aulice către Administrație pen-
tru identificarea locurilor de producere a salitrei și ce 
costuri ar presupune (Idem, I, p. 71). Administrația către 
districtul Cenad despre cererea din 26 decembrie a celor 
10 familii, care vor să se mute, de la Dudeștii Vechi la 
Vinga (Idem, II, p. 276).

16 Comisia Aulică de minerit spune Administrației 

că inspectorul principal Hehengartner vrea să vizite-
ze regiunea minieră bănățeană, și va trebui să aibă la 
dispoziție suma de 878 florini și 40 creițari (Idem, I, p. 
71).

17 Camera Aulică trimite Administrației valoarea 
contribuției individuale, și cere ca aceasta, să fie achitată 
la timp (Idem, I, p. 71).

20 Administrația îl înștiințează pe locotenent-colo-
nelul von Simbschen că plata militarilor de la graniță va 
fi făcută, după ce vor avea bani în Casierie (Idem, P.f., 
p. 55).

21 Carl von Ehrenberg, Rittmeister din Pancevo, cere 
ajutor districtului, căci se află în mari greutăți (Idem, 
VII, p. 389). Același îi scrie contelui Scotti despre con-
trabanda cu animale a locuitorilor din Turcia (Ibidem).

26 Satul Dopplitz (Topleț?) cere ca, cnezul Ilia, ares-
tat de militari anul trecut, și aflat în arest la Timișoara, să 
fie schimbat din funcție (Idem, VI, p. 260).

27 La Dognecea s-au descoperit suprafețe producă-
toare de salitră (Idem, P.f., p. 55).

29 Districtul Cenad anunță Administrația despre 
boala animalelor la Comloșu Mare, care se întinde și 
pe prediul Szentes, dar și la Sânnicolau Mare (Idem, II, 
p. 275).

Februarie
1 Consilierul aulic von Viechter îi scrie guvernatoru-

lui von Engelshofen despre faptul că haraciul țiganilor 
și pescuitul, vor fi rearendate zilele viitoare, iar morile 
din Timișoara sunt arendate lui Leibnitzer, pentru suma 
de 3.010 florini (Idem, VII, p. 358).

4 Același scrie că arendarea pescuitului va tre-
bui să pornească de la suma de 300 florini în sus (Ib-
idem). Circulară despre mutarea preotului Anton Svo-
boda, de la Peciu Nou la Bocșa, și cheltuielile sale de 
instalare (Idem, II, p. 202). Contract de arendare între 
Administrație și Ion Ilie, din Orșova, pentru pescuitul în 
Dunăre pe cuprinsul districtului Orșova, cu plata aren-
dei anuale de 886 florini (Idem, IX, p. 713). Decret de 
numire a lui Mastin Campiana, preot la Bocșa (Idem, 
P.f., p. 46).

5 Ordin al Administrației către districtul Cenad în 
privința dorinței paulicienilor bulgari de la Dudeștii 
Vechi, de a munci în fabrica de săpun, în cea de aba, și 
în altele (Idem, II, p. 275). 

8 Administrația îi recomandă lui George Tiganity, să 
devină cetățean al Banatului spre a-și putea exercita me-
seria de negustor aici (Idem, P.f., p. 76).

10 Camera Aulică spune Administrației că preotul 
Anton Martinuzzi va fi instalat la Carani, iar Svoboda și 

DIN CRONOLOGIA BANATULUI IMPERIAL 
(ANUL 1747)1

1 Ioan Hațegan, Alexandru Kósa, Cronologia Banatului, III/2, Banatul între 1736-1753, Editura Banatul, Timișoara, 2018, p. 248-266.
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Federspiel vor fi și ei instalați la posturi (Idem, I, p. 72).
21 Ordin al Comisiei Aulice pentru minerit despre 

felul strângerii aurului spălat în râurile Banatului (Idem, 
I, p. 72).

23 Ordin imperial către Administrație ca 
brutărița Maria Superin, care a donat sume de bani în 
timpul ultimului război, să fie scutită de taxe (Idem, I, 
p. 72).

25 Districtul Cenad către Administrație despre faptul 
că negustorul Teodor Petru, din Secusigiu, întovărășit cu 
un negustor turc, face comerț, dar are căruțele sechestra-
te (Idem, II, p. 276). Ordin imperial către Administrație 
în privința scutirii Vingăi de taxe, timp de câțiva ani 
(Idem, I, p. 72).

26 Administrația recunoaște decretul imperial pentru 
meritele militare ale lui Stoian Stoicovici în ultimul răz-
boi (Idem, III, p. 425).

27 Administrația cere Oficiului vamal superior ca ni-
ciun țigan să nu poată emigra din Banat, fără a-și plăti 
haraciul anual (Idem, VIII, p. 527).

28 Ordin al Administrației ca de acum înainte, ne-
gustorii turci nu mai au drept de comerț și nici de a fi 
găzduiți în târguri (Idem, VI, p. 295). Von Simbschen 
cere ca să fie mai multe trupe încartiruite la Becichere-
cu Mare (Idem, P.f., p. 55). Ordin al Camerei Aulice ca 
bănățenii să nu poată trece granița dacă nu plătesc vamă 
pentru produsele lor (Idem, VII, p. 439).

 Martie
1 Molleydl, medicul carantinei de la Radojevac, soli-

cită salariul pe anul trecut (Idem, P.f., p. 86).
3 Administrația îl întreabă pe preotul de la Dudeștii 

Vechi dacă vrea, sau nu, să plece la Vinga? (Idem, P.f., 
p. 146). Se contramandează marșul miliției de graniță 
(Idem, II, p. 202).

6 Oficiul vamal superior îl admonestează pe vameșul 
din Vinga pentru atitudinea sa insolentă față de magis-
tratul orașului Vinga (Idem, VI, p. 257).

7 Administrația ordonă districtelor să-i returneze pe 
transilvăneni refugiați în Banat (Idem, III, p. 425).

8 Ordin al Administrației către districtul Cenad ca 
refugiații din comitatul Bacs, care se întorc acasă, să fie 
preluați la podul de pe Aranca de administratorul dis-
trictual (Idem, II, p. 277). La Vinga este puțină bere și 
țuică, pentru că localnicii beau mai mult vin (Idem, VIII, 
p. 527).

9 Administrația dorește să ridice biserica din Meha-
dia, și în același timp ca niciun bănățean să nu meargă 
în Țara Românească, decât cu scopuri precise (Idem, VI, 
p. 260).

10 Circulară ca preoții și diaconii ortodocși din Ba-
nat să obțină o autorizație pentru construirea de biserici 
(Idem, II, p. 202).

15 Districtul Cenad înștiințează Administrația des-
pre faptul că locuitorii din Dudeștii Vechi nu vor să pri-
mească între ei emigranți din Ungaria (Idem, II, p. 277).

16 Christoph Weingarl solicită, și în numele soției 
sale, Rosina, cei 150 florini ceruți de preotul Limburg, 
la Viena, pentru a le obține licența de căsătorie (Idem, 
VIII, p. 464). 

21 Ordin al Administrației către districtul Caransebeș 
să asigure companiei de panduri, de aici, cele necesare 
traiului pentru două luni (Idem, VI, p. 205).

22 Ordin pentru generalul guvernator von Enge-
lshofen să se îngrijească de popularea și construcția 
Timișoarei și să acorde 32 camere la manufacturile din 
Fabric pentru Oficiul vamal (Idem, VII, p. 358). Guver-
nul Transilvan solicită Administrației bănățene să retur-
neze pe toți fugarii de acolo, adăpostiți în Banat (Idem, 
VI, p. 44).

24 Edict imperial către Administrație pentru scutirea 
de impozite a lui Dejean, pentru casa sa din Timișoara, 
pe viitorii 5 ani (Idem, I, p. 72). Ordin imperial pentru 
preotul armean, Barum, în privința arendării gratuite a 
2 predii, în schimbul produselor de cordovan (Ibidem). 
Camera Aulică vorbește despre devastarea bisericilor 
și școlilor comunităților ortodoxe în ultimul război și 
sprijină refacerea acestora (Ibidem). Camera Aulică știe 
despre construcția casei preotului Paul Sandor, de la 
Cenad, dar majoritatea fondurilor se duc la construcția 
Domului din Timișoara (Ibidem).

29 Ordin al Administrației pentru districtul Cenad 
în privința împărțirii prediului Szőreg în 3 sate: Szőreg, 
Deszk și Sz. Iván (Idem, II, p. 275).

30 Scrisoare imperială către Administrație despre 
situația districtului minier bănățean (Idem, I, p. 73).

31 Circulară care interzice orice fel de comerț, al lo-
calnicilor, cu negustorii turci (Idem, II, p. 202).

 Aprilie
1 Districtul Pancevo arată că o bandă de tâlhari 

s-a dus în prediul Ola, de unde au luat 13 boi, cu tot 
cu păzitori, și i-au dus la Dunăre, unde boii au fost 
îmbarcați în două vase și duși în Turcia (Idem, III, p. 
377). Rittmeisterul von Ehrennberg îi scrie unui loco-
tenent-colonel despre faptul că ciakiștii ascultă doar de 
von Simbschen (Idem, VII, p. 389).

3 Oficiul vamal raportează confiscarea a 100 butelii 
cu vin Rosoli, de la italianul Jacob Herkures, nedecla-
rate la vamă (Idem, VIII, p. 527).

4 Districtul Orșova vorbește despre cazarma com-
paniei de panduri de la Jupalnic (Idem, VI, p. 260). 
Administrația ordonă confiscarea celor 226 taleri spe-
ciali pe care Radu Boștinar, din Ogradena, a vrut să îi 
ducă la turci (Ibidem).

5 Ordin al Camerei Aulice către Administrație să-i 
dea revizorului silezian, Johann Hoffman, aflat în Ba-
nat, 300 de florini (Idem, I, p. 73). Consilierul Camerei 
Aulice, von Mayern, scrie despre construirea unui nou 
furnal la Bocșa, și a altuia la Luncani (Idem, VII, p. 
439).

9 Husein pașa arată că un bănățean are să-i dea 500 
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taleri turcești pentru moartea fratelui său, Ismail aga 
(Idem, P.f., p. 120).

12 Se interzice predarea către turci a monedelor im-
periale din metal nobil (Idem, II, p. 202).

14 Administrația îi cere lui von Simbschen să expli-
ce relația sa cu Hasan pașa, din Dobra (Idem, P.f., p. 55).

15 Ordin imperial pentru a fi interzis complet 
comerțul à la minut de negustorii turci (Idem, I, p. 73). 
Ordin imperial pentru scutirea completă de impozite a 
meșterului Johann Lechner, pentru noua sa casă con-
struită; despre rugămintea călugărilor trinitarieni pen-
tru construirea la Timișoara a unei mănăstiri, pentru 5 
călugări, și despre cererea medicului Franz Heissler, în 
legătură cu evreul Lowel Moise (Ibidem).

17 Districtul Vârșeț arată că la târgul de la Futak a 
izbucnit un conflict între ofițeri și locuitori (Idem, IV, 
p. 528).

18 Contele Grassalkovits îl recomandă pe baronul 
Kósa, guvernatorului von Engleshofen (Idem, VII, p. 
439).

19 Districtul Cenad informează Administrația 
că o pereche de boi costă 45 florini, o pereche de boi 
obișnuiți, din Transilvania, costă 56 florini, iar o pereche 
de vaci, de la 28 la 32 florini (Idem, II, p. 275).

21 Mulțumiri pentru o informație de la sărbătoarea 
ortodoxă despre o bandă de tâlhari (Idem, P.f., p. 55). 
Districtul Cenad spune că după ploile puternice, drumu-
rile sunt impracticabile (Idem, II, p. 275).

24 Decret imperial comunicat Administrației despre 
valoarea monedelor străine: vechiul taler francez este 
cotat la 2 florini, ducații străini la 4 florini și 7,5 creițari, 
ducații imperiali la 4 florini și 10 creițari, cei floren-
tini, venețieni și din Kremnica la 4 florini și 12 creițari 
(Idem, I, p. 73).

25 Arenda între Administrație și Dimo Alexandru 
pentru prediul Janovacs, este de 75 florini, pe an (Idem, 
IX, p. 613). Contract de arendare între Administrație și 
Ioan Lupul pentru prediul Veliko Bavanište, cu suma de 
440 florini (Ibidem). Arenda dintre Administrație și satul 
Uljma pentru prediul Mali Nikolinț este de 125 florini, 
pe an (Ibidem). Cambiaturistul Haydiger, de la Vârșeț, 
arendează prediul Obvorac, pe un an, cu suma de 135 
florini (Ibidem). Prediul Vladimirovaț este arendat sa-
tului Alibunar cu suma anuală de 50 florini (Ibidem). 
Arendarea prediului Ola, lui Jarko Davidovici, se face 
pentru suma anuală de 112 florini (Ibidem). Satul Iabuca 
arendează prediul Govedarovac, pe un an, cu 27 florini 
(Ibidem). Obercnezul Vukmir, din Kušići, arendează 
prediul Mramorak, pe un an, cu suma de 200 florini (Ib-
idem). Stojko Seleneco arendează prediul Veliki Dolovo 
cu suma de 30 florini (Ibidem). Jurcă Davidovici aren-
dează prediul Jurkovac cu 47 florini (Ibidem).

26 Consilierul cameral von Viechter către guver-
natorul Engelshofen despre problema tâlharilor (Idem, 
VII, p. 358).

 Mai 
4 Hammersperger, brutar din Mehadia, dorește să-și 

mărească brutăria (Idem, VI, p. 260). Circulară despre 
modul în care se poate pescui pe râul Timiș (Idem, II, 
p. 202).

6 Districtul Pancevo vorbește despre felul în care un 
caporal de husari a transportat o căruță cu sare, de la 
Vârșeț la Alibunar (Idem, III, p. 377).

10 Serviciul tricesimei din Szeged arată 
Administrației felul în care un negustor turc face bani, 
și-i transferă în Turcia (Idem, VIII, p. 464).

12 Administrația îi scrie Rittmeisterului Ehrennberg, 
la Pancevo, despre cambiaturistul Dimiter și funcționarul 
Hartgern, care au plecat ilegal în Turcia (Idem, VII, p. 
389).

19 Districtul Cenad raportează Administrației că, 
căpitanul din Nădlac a confiscat mai multe vite de la 
un sătean din Igriș, iar cazul nu a putut fi soluționat de 
cnezul local, și cere ajutorul Administrației (Idem, II, p. 
277). Ordin către districtul Pancevo ca să dea prediul 
Borča miliției de graniță a lui von Simbschen (Idem, III, 
p. 377).

20 Ordin imperial către Administrație despre dorința 
episcopului Stanislavich de a ridica un seminar la 
Timișoara (Idem, I, p. 73). Ordin al Administrației către 
judele grecilor, Chiriță, de a supraveghea activitatea ne-
gustorilor turci (Idem, P.f., p. 76).

24 Ordin imperial pentru Administrație de a construi 
rapid biserica ortodoxă din Mehadia (Idem, I, p. 74). 

26 Circulară ca, cositul fânului să fie exclusiv la în-
demâna locuitorilor băștinași (Idem, II, p. 202).

27 Districtul Cenad raportează Administrației despre 
faptele unei bande de 3 tâlhari, inclusiv a tânărului Mu-
zul (Idem, II, p. 275).

28 Districtul Cenad arată că un locuitor din prediul 
Jimbolia nu respectă directivele Administrației cu privi-
re la boii pe care-i crește (Idem, III, p. 425).

 Iunie
2 Districtul Becicherecu Mare vorbește despre bata-

lionul liber aflat în câmp (Idem, III, p. 335).
10 Districtul Cenad întreabă Administrația: ce să 

facă cu preoții ortodocși de aici, care doresc gratuități la 
impozite? (Idem, II, p. 276). Administrația către distric-
tul Becicherecu Mare despre măcelarul Wentz (Idem, 
VIII, p. 527).

12 Von Mayer, consilier aulic, despre caporalul de 
husari Weber, care este însărcinat să aducă 8 cai (Idem, 
VII, p. 440).

13 Nunțiul apostolic din Viena îi cere episcopului de 
Cenad să restituie suma de 1.000 florini, datorată arhie-
piscopului de Kalocsa (Idem, P.f., p. 145).

14 Ordin imperial ca tâlharii care au furat 8.500 
florini de la Mehadia anul trecut, să fie aspru judecați, 
iar transportul banilor să fie făcut în siguranță maximă 
(Idem, I, p. 74).
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16 Ordin către districtul Pancevo ca să dea 42 florini 
companiei militare a lui von Simbschen, pentru prinde-
rea tâlharilor (Idem, III, p. 377).

17 Ordin imperial către Administrație ca negustorul 
de boi, Jakob Hetz, să poată arenda prediul Biled (Idem, 
I, p. 74).

18 Colegiul Aulic montanistic ordonă Administrației 
să plătească țiganilor 1 florin și 59 creițari pentru un du-
cat greu, dar 2 florini și 9 creițari pentru cei din Luncani 
(Idem, I, p. 74).

19 Administrația către districtul Cenad despre sătea-
nul din Gârliște, care a dat, pe credit, animalele armea-
nului Luca Manu, în fața consilierului din Szamosújvár 
(Idem, II, p. 277).

20 Ordin al Administrației către oficiul Orșova să 
despăgubească mama și sora unui locuitor de acolo 
(Idem, VI, p. 260).

22 Parohul Timișoarei vorbește despre Emanuel Ha-
gik și soția sa (Idem, P.f., p. 147). 

26 Răspuns al guvernatorului von Engelshofen că-
tre Viena, arătând că prediul Biled, produce anual 1.000 
căpițe de fân (Idem, VII, p. 353).

30 Contract între Administrație și distribuitorul de 
sare, Paradeiser, pentru arendarea comercializării sării 
în Timișoara, și cartiere, cu o arendă anuală de 200 flo-
rini (Idem, IX, p. 618).

31 Districtul Orșova vrea să mărească localul co-
mandantului poștei, Rambschussel (Idem, VI, p. 260).

 Iulie
1 Ordin imperial pentru Casierie ca anual 80.000 flo-

rini să fie alocați Casei imperiale (Idem, I, p. 74).
4 Camera Aulică înștiințează Administrația că im-

pozitul orașului Timișoara a fost redus, la fel și cel al 
Vingăi (Idem, I, p. 74).

5 Decret imperial pentru mărirea soldei generalului 
von Engelshofen, guvernatorul Banatului, cu suma de 
600 florini, anual (Idem, I, p. 74). Laelius, preotul cato-
lic din Lipova, spune că nu dorește postul liber de preot 
de la Dognecea (Idem, P.f., p. 147). Un inspector mini-
er cumpără caii pentru colonelul von Konigsegg (Idem, 
VII, p. 440).

11 Colegiul minier bănățean va aviza exporturile de 
cupru către Turcia, dar la un preț de 43 florini chintalul 
(Idem, I, p. 74).

12 Ordin al Administrației pentru executarea 
sentințelor pronunțate de tribunalul militar de la Orșova, 
pe seama tâlharilor (Idem, VI, p. 261). Mehmed, pașa 
de Belgrad, către von Engelshofen, guvernatorul Bana-
tului, despre problemele de graniță (Idem, P.f., p. 221).

17 Arhiepiscopul conte von Althan îi cere lui von 
Engelshofen o cerboaică, pentru grădina sa zoologică 
(Idem, P.f., p. 147).

20 Ordin imperial în privința femeilor deportate din 
Viena în Banat (Idem, I, p. 75).

22 Colegiul montanistic cere ca toate sumele rezul-

tate din vânzarea cuprului către locuitorii din Turcia, să 
ajungă la casieria din Timișoara (Idem, I, p. 75). 

24 Circulară pentru asigurarea graniței cu Turcia 
prin organizarea unei miliții naționale de graniță (Idem, 
II, p. 202).

25 Administrația îi cere lui von Macsari să partici-
pe la lucrările de fortificare ale cetăților (Idem, VIII, p. 
464). 

26 Administrația ordonă ca toate femeile deportate 
din Viena să stea la Timișoara, și nu în alte localități 
(Idem, I, p. 76).

27 Ordin imperial ca doctorul timișorean Hausler, 
care a ajutat la transportul atâtor femei din Viena, și care 
este acum bolnav, să primească o indemnizație de 150 
florini (Idem, I, p. 75). 

28 Ordin ca districtul Pancevo să pregătească 300 
mierțe cereale pentru pașa de Belgrad (Idem, III, p. 377).

29 Camera Aulică ungară dorește ca lucrările de 
curățare a Mureșului, pe partea bănățeană, să dispună de 
mai mulți lucrători, care să îndepărteze morile și digu-
rile, care împiedică transportul sării (Idem, VII, p. 420).

 August
3 Camera Aulică înștiințează Administrația despre 

dorința împăratului de a forma o deputăție aulică (Idem, 
I, p. 745).

4 Camera Aulică cere Administrației să consemneze 
fiecare loc în care se produce praf de pușcă (Idem, I, 
p. 75). Ordin imperial către Administrație de a asigura 
maxima securitate a episcopului Stanislavich la vizita-
rea diecezei sale (Idem, I, p. 75). Ordin imperial pentru 
despăgubirea meșterului zidar Wittmesser, pentru casa 
sa din Maiere, transformată în lazaret la ultima epidemie 
de ciumă (Ibidem).

9 Ordin imperial pentru curățarea malurilor 
Mureșului cu plata zilnică a 7 creițari pentru lucrători 
(Idem, I, p. 75).

11 Administrația către tezaurarul transilvan pen-
tru sprijinirea celor ce lucrează la curățarea Mureșului 
(Idem, VII, p. 446). Administrația ordonă districtului 
Orșova să urmărească circulația căruțelor din Bozovici 
și Potok (Idem, VI, p. 261).

12 Ordin imperial către von Engelshofen să urmă-
rească siguranța graniței cu Turcia (Idem, I, p. 75). Ordin 
imperial către von Engelshofen cu privire la von Simbs-
chen, dar și pentru valoarea despăgubirii lui Wittmesser 
pentru casa sa transformată în lazaret în anul 1736, cu 
suma de 558 florini și 1,5 creițari (Ibidem). Perner, di-
rectorul carantinei de la Mehadia arată că a luat măsuri 
de sănătate acolo (Idem, P.f., p. 87).

16 Ordin imperial către Administrație despre tre-
cerea foștilor grăniceri de pe Tisa și Mureș în Banat, 
care va fi din septembrie, în grija unei comisii speciale 
(Idem, I, p. 76). Districtul Orșova arată că are destul fân 
pentru trupele de cavalerie (Idem, VI, p. 261).

18 Oficiul vamal superior întreabă: dacă în contextul 
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exportului masiv de animale în Turcia, să cumpere, sau 
nu, untură? (Idem, VIII, p. 527).

19 Ordin imperial către von Engelshofen cu privire 
la terenurile libere din Banat, pentru colonizarea foștilor 
grăniceri (Idem, I, p. 76).

21 Ordin imperial pentru despărțirea colegiului și ca-
merei montanistice de Casieria generală (Idem, I, p. 76).

24 Ordin al Administrației ca deputatul Lenhard să 
fie ajutat în activitatea sa din districtul minier (Idem, VI, 
p. 261).

26 Ordin al Camerei Aulice către Administrație 
în privința femeilor deportate din Viena, ca să stea la 
Timișoara, unde au mijloace de trai, sau să poată fi duse 
și în alte localități, acolo unde este aer curat (Idem, I, 
p. 76).

27 Administrația ordonă districtului Cenad să trimită 
3 husari districtuali la Szeged, acolo unde este un loco-
tenent din Baden, cu un transport de aur (Idem, II, p. 
276). Ordin aulic pentru adunarea contribuției obligato-
rii a bănățenilor (Idem, I, p. 76).

30 Ordin al Camerei Aulice pentru comisia de colo-
nizare a foștilor grăniceri tiso-mureșeni (Idem, I, p. 76).

31 Districtul Cenad trimite Administrației 
conscripția impozitului pe produse din district, dar și 
lista contravenienților (Idem, II, p. 276).

Septembrie
2 O vreme dezastruoasă pentru țăranii bănățeni 

face ca, strângerea contribuției să fie extrem de dificilă 
(Idem, VI, p. 261).

4 Camera Aulică răspunde la solicitarea comunei 
privilegiate Vinga în privința ștergerii unui impozit, și la 
rugămintea superiorului franciscan din Timișoara de a 
primi un loc de construcție a mănăstirii în Cetate (Idem, 
I, p. 77). Mehmed, pașa de Belgrad, îi mulțumește gu-
vernatorului von Engelshofen pentru cadoul de 300 
mierțe cereale (Idem, P.f., p. 121).

6 Guvernatorul Banatului îi răspunde lui von Vie-
chter că așteaptă încă instrucțiunile pentru comisia de 
așezare a foștilor grăniceri în Banat (Idem, VII, p. 357). 
Camera Aulică lămurește formalitățile de așezare a 
acestora (Idem, I, p. 77). 

7 Ordin al Administrației către districtul Cenad să 
dea superiorului franciscan, din Szeged, 40 mierțe de 
cereale (Idem, II, p. 276). Districtul Timișoara arată 
că noaptea trecută au evadat 6 tâlhari din închisoarea 
timișoreană, au mers la Satchinez și l-au prădat pe jude-
le satului (Idem, III, p. 425).

12 Guvernatorul von Engelshofen îi comunică con-
silierului aulic von Viechter că pe 23 va fi la Timișoara, 
și pe 25 la Arad, unde se va întâlni cu consilierul ungar, 
în privința transferării foștilor grăniceri în Banat (Idem, 
VII, p. 359).

14 Colegiul montanistic anunță Administrația despre 
mișcările de funcționari montani (Idem, I, p. 77).

15 Districtul Orșova anunță că nu are hambar pentru 

depozitarea celor necesare cavaleriei, și le-a depus într-
un depozit din carantină (Idem, VI, p. 261).

16 Colegiul montanistic arată că Niklas Witt-
messer, meșter minier, are încă datorii la Casieria mon-
tană (Idem, I, p. 77). Un necunoscut scrie că, contele 
Grassalkovics a primit o scrisoare și un sac cu tutun de 
la pașă (Idem, VII, p. 389).

20 Ordin al Camerei Aulice pentru von Engelshofen 
în privința urgentării lucrărilor comisiei pentru foștii 
grăniceri (Idem, I, p. 77).

21 Camera Aulică către von Engelshofen și von Vie-
chter că de sosirea în Banat a foștilor grăniceri se va 
ocupa, în special, inspectorul cameral Rodl (Idem, I, p. 
77).

26 Districtul Orșova arată că nu poate duce 4.616 
stânjeni de lemn de foc districtului minier Oravița, din 
cauza lipsei de oameni (Idem, VI, p. 261).

29 Ordin al Administrației către districtul Caransebeș 
în privința unei noi recrutări de soldați (Idem, VI, p. 
205).

30 Negustorul Lupul Georgevici, din Mehadia, este 
nemulțumit de măsurile pe care administratorul distric-
tual Orșova le ia împotriva sa (Idem, VI, p. 261).

Octombrie
2 Ordin al Camerei Aulice către Administrație ca 

cererile bisericilor să fie trimise cu semnătură olografă 
(Idem, I, p. 77).

12 Guvernatorul von Engelshofen îi spune lui von 
Viechter că lucrările comisiei pentru foștii grăniceri 
vor începe pe 17 octombrie, la Timișoara (Idem, VII, 
p. 359).

14 Districtul Orșova arată că Raumhissel, coman-
dantul cavaleriei, reclamă lipsa unei cantități suficiente 
de fân (Idem, VI, p. 261).  

15 Funcționarul Godhart arată că medicul districtual 
Kim și-a prelungit, nejustificat, concediul său la Novi 
Bečej, și nu vrea să consulte bolnavii (Idem, III, p. 335). 

16 Ordin către districtul Pancevo ca să interzi-
că comerțul à la minut al grecilor (Idem, III, p. 377). 
Administrația știe că negustorii greci veniți din Turcia 
cumpără, la târguri, doar haine de aba (Idem, VIII, p. 
527).

18 Colegiul montanistic interzice exportul de cupru 
spre Turcia, și îl redirecționează spre Bosnia (Idem, I, 
p. 77).

23 Camera Aulică trimite Administrației 4 memorii: 
primul, din partea călugărului Teodosie Veselinovici, 
de la mănăstirea Bezdin, pentru confirmarea terenuri-
lor mănăstirii; al doilea, de la Josef Denaro, care vrea 
să crească producția fabricii de mătase, dar în Banat nu 
s-au mai plantat duzi de 40 de ani; dar și de la superiorul 
franciscanilor, care dorește un teren în Cetate pentru a 
construi o mănăstire (Idem, I, p. 79). Ordin imperial ca 
meșterul Wittmesser să mai primească 105 florini și 12 
creițari pentru casa sa, folosită ca lazaret în timpul epi-
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demiei de ciumă (Idem, I, p. 78).
24 Districtul Orșova arată că, George Sippan, din 

Ogradena, a trecut de multe ori, fără pașaport, în Tur-
cia, și un turc a vrut să-l sodomizeze, și apoi l-a aruncat 
în Dunăre. Justiția turcă trebuie să-l judece pe acesta 
(Idem, VI, p. 261).

30 Ordin imperial ca banii adunați din pescăriile de 
la Orșova, Palanca Nouă, Pancevo, ca și din haraciul 
țiganilor, și din închirierea morii din Timișoara, în sumă 
de 600 florini, să fie folosiți pentru repararea a 2 mori 
(Idem, I, p. 78). Camera Aulică vorbește despre arenda-
rea prediului Biled cu suma de 200 florini, negustorului 
de animale, Jakob Hotz (Ibidem).

31 Contribuția districtelor Orșova și Almăj, ca și ba-
nii din arendarea morilor, să fie strânsă cât mai repede 
(Idem, VI, p. 262).

Noiembrie
3 Ordin al Administrației ca vitele aduse de negusto-

rul Alexandrie, din Serbia, unde nu este nicio boală, să 
mai stea totuși câteva zile în carantină (Idem, P.f., p. 87).

4 Ordin către districtul Pancevo să construiască, în 4 
săptămâni, o casă pentru 20 soldați și un ofițer, plus al-
tele mai mici la Veliko Ostrovo, Gaj și Dubovac (Idem, 
III, p. 377). Circulară ca miliția națională să primească, 
cu anticipație, proviziile necesare (Idem, II, p. 204).

6 Ordin al Administrației către districtele Beciche-
recu Mare și Timișoara, să repare malurile râului Bega 
(Idem, II, p. 202).

8 Districtul Pancevo dă o lărgire personală pentru 
locuitorii districtului, contribuabili (Idem, III, p. 318).

9 Administrația despre conflictul dintre administra-
torul Stogmayer și un funcționar de la Sânandrei (Idem, 
III, p. 345).

14 Raport despre nesiguranța drumurilor din cauza 
unei bande de 5 tâlhari, care acționează zi de zi (Idem, 
VI, p. 262).

16 Districtul arată că au fost mai multe cazuri de uci-
dere între Fibiș și Seceani (Idem, III, p. 345).

17 Administrația decide în privința celor 900 de 
boi aduși din Țara Românească, ce se află în carantină 
(Idem, VI, p. 262).

25 Scrisoare a guvernatorului von Engelshofen că-
tre consilierul cameral ungar, von Keller, despre boala 
lui von Viechter. Dacă acesta moare, von Keller îi va fi 
succesor (Idem, VII, p. 440). Circulară despre sporirea 
valorii contribuției Banatului pentru următorii trei ani: 
1748, 1749 și 1750 (Idem, II, p. 203).

28 Districtul Vârșeț arată rugămintea unui locui-
tor din Carașova de a plăti mai târziu dările, din cauza 
condițiilor sale materiale dificile (Idem, IV, p. 529). Is-
mael pașa, comandantul cetății Orșova, îi mulțumește 
translatorului Della Roca pentru cadou (Idem, P.f., p. 
121). De la Gran, Rittmeisterul de la Mehadia, ara-
tă că a oprit pe mulți români din districtele Ciacova și 
Caransebeș să emigreze în Țara Românească (Idem, 

VII, p. 390). Ordin al Administrației către același De la 
Gran, de a nu permite intrarea în Banat a nici unei vite 
din Țara Românească, fără știrea carantinei (Ibidem).

29 Districtul Cenad trimite Administrației lista con-
tribuabililor, și spune că, contribuția germanilor din 
Periam și Dudeștii Noi este mult prea mare (Idem, II, 
p. 277). Administrația către districtul Cenad despre 
problemele funciare ale bulgarilor de la Dudeștii Vechi 
(Idem, II, p. 276). Circulară ca lemnele de foc necesare 
Timișoarei să fie adunate prin robotă (Idem, II, p. 203).

30 Districtul Caransebeș întreabă: dacă satele care 
nu au destul fân pentru contribuție, îl pot înlocui cu po-
rumb? (Idem, VI, p. 225).

Decembrie
1 Ordin al Camerei Aulice ca arendașii fabricilor să-

și plătească, la timp, arenda (Idem, I, p. 78).
2 Districtul Cenad spune Administrației că mai mulți 

locuitori din Cenad și Sânpetru Mare doresc să-și facă 
singuri țuica acasă (Idem, II, p. 217).

3 Districtul Vârșeț arată că un husar districtual a 
agresat o femeie (Idem, IV, p. 529). Stardfer, Rittmeis-
terul din Mehadia, arată că în Kovin epidemia animale-
lor este tot mai gravă, zilnic murind 10 animale (Idem, 
VII, p. 390). Un locuitor aflat în carantina din Pancevo 
a fost în Turcia după soția sa, sclavă la un turc (Idem, 
VII, p. 390).

5 Districtul Orșova vorbește despre problemele de 
sănătate din satul Topleț (Idem, VI, p. 262). 

7 Ordin al Camerei Aulice către Administrație să dea 
800 florini episcopului ortodox din Timișoara, pentru 
construirea unei biserici și a unei școli (Idem, I, p. 78). 
Colegiul montanist bănățean spune Administrației că 
meșterul superior montan Hehengartner, devine mem-
bru al Camerei, iar în locul meșterului Pock, de la Dog-
necea, vine meșterul Scheruhl, de la Oravița (Ibidem). 

9 Primarul și Consiliul Local Timișoara arată pe care 
dintre terenurile văduvei de tâmplar Regina Raspin, se 
vor construi fabrici de sticlă (Idem, VI, p. 301).

10 Districtul Becicherecu Mare trimite Administrației 
lista contribuabililor, dar lista mică nu o trimite, întrucât 
mulți locuitori au suferit pagube prin moartea animale-
lor (Idem, III, p. 386).

14 Districtul Caransebeș arată că nu poate trimite 
lista contribuabililor pe următorii ani, întrucât locuitorii 
sunt foarte săraci (Idem, VI, p. 205).

16 Colegiul montanistic arată că mina Jacobi de la 
Oravița mai are nevoie de 2 lucrători (Idem, I, p. 78). 

18 Ordin ca, cuprul trimis în Turcia să nu depășească 
greutatea de 100 chintale, și să fie vândut cu 40 florini 
chintalul (Idem, I, p. 78).

19 Districtul Orșova arată că pentru următorii trei 
ani, suma pe care vor trebui să o plătească obercnezii, 
va fi de 16.215 florini (Idem, VI, p. 262).

27 Mai mulți locuitori din Sânnicolau Mare: Rada 
Miloș, Ugleș Ramișa, Marcu Roma, Stoiadin Miloș, 
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Florin Puta și AnaVuk, păgubiți de concitadinul lor 
Marcu Bogodinaț, vor să-l dea în judecată (Idem, P.f., 
p. 17).

28 Circulară pentru pregătirea efectivelor batalionu-
lui liber bănățean (Idem, II, p. 204).

 31 Drept de liberă circulație pentru protopopii, 
preoții, diaconii și călugării districtului Vârșeț (Idem, 
IV, p. 529). Socotelile fabricii de piele din Timișoara, 
de la înființare, 12 august 1742, până în decembrie 1747 
(Idem, P.f., p. 77).

Dr. IOAN HAȚEGAN
 Dr. ALEXANDRU KÓSA

Prof. TATIANA OSTROVEANU
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Au trecut 200 de ani de la Revoluţia din 1821, o re-
voluţie care generează, încă, semne de întrebare. 

Încadrată în tiparul ideologic al ,,luptei de clasă” a 
ţărănimii contra exploatării feudale, revoluţiei i s-a spus 
,,răscoală”. 

Şi, totuşi, a fost o revoluţie. O revoluţie democratică, 
cu un program complex, racordat contextului intern, dar 
şi extern al deşteptării popoarelor 
din acel început de veac al XIX-
lea. 

Sub deviza Dreptate şi slobo-
zenie (slobozenie – termen arha-
ic, de origine slavă, însemnând 
Libertate), Tudor Vladimirescu, 
conducătorul şi iniţiatorul revo-
luţiei, voia să instaureze ,,domnia 
legii” (fundament al democraţiei) 
şi libertatea. 

Dar cine a fost Tudor, numit 
Vladimirescu, după numele satu-
lui în care s-a născut? 

Provenea dintr-o familie cre-
dincioasă, tatăl său, Constantin, 
poreclit Ursu, fiind fiul ieromo-
nahului Mitrofan din Prejna Me-
hedinţiului şi a unei Rusanda, iar 
mama sa, Ana (sau Ioana), era 
fiica preotului Gheorghe Bondoc, 
din Vladimiri. 

,,Era o familie de oameni 
înstăriţi”, a precizat Gheorghe 
Dunca, în jurnalul său, în care se 
autodefinea ca ,,cel dintâi care 
cunosc viaţa preabunului şi în-
ţeleptului sluger Teodor, de la 
naştere [...]”. 

Când scria despre Tudor Vladimirescu, în cronica sa, 
Nicolae Stoica de Haţeg menţiona, de fiecare dată, ,,bo-
ierul Thudor”. 

În acord cu ideologia, Tudor era prezentat ca fiu de 
ţărani săraci, în istoriografia comunistă. 

Scriitorul C.D. Aricescu tranşase, însă, problema, 
menţionând că în Ţara Românească erau trei clase de 
boieri, familia lui Tudor încadrându-se în boierimea cla-
sei a III-a, a micii boierimi. 

Tot Gheorghe Dunca a scris că primele ,,buchii” le 
deprinsese Tudor de la fratele său, Gherasim Dunca, că-
lugăr al schitului Topolniţa. Trimis la Craiova, în grija 
unei rude, Lupu, poreclit Condicarul, care locuise într-o 

clădire învecinată cu curtea şcolii de pe lângă biserica 
Obedeanu, se pare că acolo şi-a continuat învăţătura Tu-
dor. 

Existenţa lui a urmat un curs obişnuit: a fost admi-
nistrator al moşiilor de la Baia-de-Aramă, Glogova şi 
Filiaşi, ale boierului craiovean Ioniţă Glogoveanu. A 
câştigat bani cu negustoria, strângând o oarecare avere. 

Afacerile negustoreşti i-au 
prilejuit relaţionarea cu multă 
lume şi călătorii în multe locuri. 
Viaţa sa n-ar fi interesat dacă nu 
ar fi făcut un pas decisiv, care 
i-a schimbat tot rostul existenţei: 
acela de a intra în slujba ruşilor. 

Mutarea graniţei militare, în 
1751, de la1 Seghedin şi Arad, de 
pe râurile Tisa şi Mureş, în Banat, 
i-a determinat pe mulţi sârbi, sta-
biliţi acolo, să emigreze în Rusia, 
unde s-ar fi format chiar o nouă 
ţară pentru ei, ,,Noua Serbie”. 
Printre familiile plecate era şi cea 
a viitorului general rus Milorado-
vici. 

În 1806 au sosit, la Bucureşti, 
feldmareşalul rus Prozorovschi şi 
generalii Miloradovici2 şi Isaiev. 
Cu ei a revenit în ţară Constantin 
Ipsilanti, fugar în Rusia, fostul 
domn, destituit de turci în 1805. 

,,Au împărţit manifeste, pro-
clamaţii, pomelnice3 bisericilor, 
pentru familia ţarului”. Regi-
mente ruseşti au ocupat Princi-
patele. 

Tudor Vladimirescu, pe atunci vătaf de plai4 la Cer-
neţi, i-a lăsat slujba fratelui său, Pavel, şi a plecat la Bu-
cureşti, la ruşi. 

Generalul Miloradovici i-a încredinţat comanda unui 
regiment de cazaci, cu care Tudor a revenit la Cerneţi. 

Mulţi boieri din Cerneţi şi din alte locuri5 din Ţara 
Românească şi-au pus familiile la adăpost, trimiţându-şi 
soţiile la Orşova sau în Ardeal, la sosirea ruşilor. 

Tudor a asigurat hrana şi întreţinerea oamenilor şi 
cailor din regimentul al cărui comandant fusese numit. 

,,Cinci ani a fost Tudor comandant la ruşi”.6 
A participat, cu acest regiment, la lupta cu turcii, de 

la cetatea Cladova, în care ,,mulţi ruşi căzură”, scrisese 
preotul-cronicar, dar Tudor a scăpat teafăr. 

„DOMNUL TUDOR”, 
MARTIR PENTRU DREPTATEA ȘI LIBERTATEA 

POPORULUI ROMÂN

Portret al lui Tudor Vladimirescu făcut  
de Theodor Aman după moartea „Domnului Tudor”, 

bazat pe mărturiile pandurilor.

Pagini de istorie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Theodor_Aman


77COLUMNA 2000

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

În 1807, generalul Isaiev i-a deghizat7 pe români în 
haine de cazaci şi i-a trimis la Tatargic, aproape de Vi-
din, să oprească ieşirea din cetate a agăi Mola, ,,cu câr-
jalii săi”. Generalul Miloradovici le ordonase ca ,,nici 
morţi, tăiaţi” să nu părăsească locul. 

Acest agă îi înlăturase pe ruşi din toate poziţiile din 
preajma Calafatului. El incendiase Caracalul, Cerneţul.8 

Românii, pandurii lui Tudor, au ţinut piept puhoiului 
turcesc până când a sosit generalul rus Bagration, cu în-
tăriri, din Rusia. 

Generalul Isaiev i-a plasat, ulterior9, în Balcani, la 
Kisil-Hisar. Au stat, acolo, cam un an, după care au fost 
trimişi la asediul Plevnei. 

Pentru faptele de vitejie, Tudor a fost10 recompensat 
cu un inel cu o piatră scumpă, care avea gravat numele 
ţarului Alexandru. 

Colonelul Solomon şi Tudor11 au fost răniţi în 1811, 
în luptele cu turcii, de la Calafat. Acolo s-ar fi împrie-
tenit Tudor cu căpitanii Hagi Prodan, Dimitrie12 Mace-
donski, Gheorghe Olimpiotul. 

Polcovnicul Ioniţă Ceganu s-a înrolat în regimentul 
de cazaci condus de Tudor, când avea 18 ani. Despre 
Tudor afirmase13 că ,,el, care nu râdea niciodată, când 
auzea că vin turcii asupra noastră, de bucurie începea să 
cânte şi să joace, ca un copil”. 

Războiul s-a încheiat în 1812, Pacea de la Bucureşti 
fiind semnată de generalul rus Kutuzov şi ratificată de 
ţarul Alexandru I, cu o zi înainte de atacul declanşat de 
Napoleon Bonaparte asupra Rusiei.14 

Cei doi împăraţi, Napoleon Bonaparte, al Franţei, 
şi Alexandru I, al Rusiei, s-au confruntat în mai multe 
bătălii, la Austerlitz ruşii pierzând, pe câmpul de luptă, 
20.000 de soldaţi.15 

În 6 august 1806, împăratul Francisc al II-lea a re-
nunţat la coroana de împărat al Sfântului Imperiu Roma-
no-German, în faţa victoriilor lui Napoleon Bonaparte. 

Noi înfrângeri ale armatei ţariste, la Eylau şi la 
Friedland, l-au determinat pe ţarul Alexandru să încheie 
un armistiţiu cu cel pe care-l considera ,,inamicul spe-
ciei umane”.16 

În 25 iunie, cei doi împăraţi s-au17 întâlnit pe fluviul 
Niemur. Discuţiile s-au derulat timp de 20 zile, dintre 

care 11 zile în orăşelul apropiat, Tilsit.  
Napoleon Bonaparte şi ţarul Alexandru I au decis, 

atunci, soarta Europei, încheind un tratat semnat la 7 iu-
lie 1807. Era un fel de pact ca cel din 23 august 1939 
(denumit Ribbentrop-Molotov), avant la lettre, deoare-
ce, practic, cei doi stăpâni ai lumii şi-au împărţit, între 
ei, Europa. 

Rusia primea aprobarea împăratului Napoleon de a 
acţiona în Suedia şi18 în Finlanda, dar şi în Principatele 
Dunărene, Napoleon angajându-se, în acest scop, să-l 
susţină pe ţar cu forţe militare franceze, dacă era necesar. 

În timpul tratativelor de la Tilsit, ţarul Alexandru 
efectuase, deja, o mişcare strategică, mutând – din Pru-
sia în Basarabia – 80.000 soldaţi. 

40.000 de soldaţi ruşi intraseră pe teritoriile Princi-
patelor Dunărene. 

Napoleon Bonaparte ne vânduse, atunci, la Tilsit, 
Rusiei. 

Proiectata ocupaţie rusească, totuşi, n-a mai avut loc, 
deoarece declanşarea războiului aceluiaşi Napoleon, în 
1812, contra Rusiei, l-a obligat pe ţar să-şi concentreze 
forţa militară în războiul ruso-francez. 

Ca recompensă pentru sacrificiile pandurilor19 lui 
Tudor în războiul ruso-turc dintre 1806-1812, polcov-
nicul Ioniţă Ceganu exclamase că ,,ne-am pomenit cu o 
bucată bună din ţărişoara noastră şterpelită: ne-au luat 
Basarabia, de la Nistru până la Prut”. 

Nu se poate ca Tudor Vladimirescu să nu fi fost con-
ştient de încrederea ce le putea fi acordată ruşilor, în 
slujba cărora luptase. 

În 28 iunie 1812, amiralul rus20 Ciceagov a emis 
un ordin, la Bucureşti, care prevedea ,,de a înarma pe 
valahi, pentru apărarea patriei lor şi pentru ca să dea 
tuturor popoarelor limitrofe dovada... că un popor, cu 
armele în mână, isprăveşte prin a-şi îmbunătăţi soarta”. 

Ordinul era însoţit de un regulament pentru formarea 
unei ,,miliţii de ţărani” şi a unei ,,gărzi de orăşeni”. 

În Oltenia, miliţia păstra21 forma de organizare a 
pandurilor, la conducerea ei fiind numit Constantin Sa-
murcaş. În Muntenia s-a organizat ,,o miliţie a cătane-
lor”, sub conducerea lui Varlaam. 

Constantin Isvoranu afirmase22 că, de câte ori venea 
la Bucureşti, Tudor Vladimirescu era găzduit în casa lui 
Constantin Samurcaş, care fusese caimacam al Craiovei 
şi-l ştia bine pe Tudor. 

O altă mărturie referitoare la Tudor era cea a lui Şte-
fan Scarlat Dăscălescu. Născut, în 1800, la Târgovişte, 
a urmat studii în insula Lesbos şi, ulterior, la şcoala des-
chisă, la Bucureşti, de Gheorghe Lazăr. 

El l-a caracterizat pe Tudor ca mare iubitor de pro-
cese. 

În iulie 1815, Tudor a fost înlocuit23 din funcţia de 
vătaf de plai la Cloşani, cu toate că achitase havaietul 
(respectiv darea percepută la numirea într-o funcţie). 
Cerându-i înlocuitorului său restituirea banilor, aces-
ta l-a refuzat, ajungându-se cu pricina până la divanul 
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domnesc. 
În acelaşi an, consulul rus intervenise ca Tudor să fie 

despăgubit, deoarece fusese prădat. 
În 1818, Tudor a reclamat că24 Barbu Robescu din 

Mehedinţi, ,,aranbaşă de tâlhari”, i-ar fi luat 1.000 de 
taleri. Totuşi, tâlharii au fost lăsaţi liberi, Tudor nefi-
ind despăgubit, fapt precizat într-o scrisoare din martie 
1821, scrisă de Tudor, în care fapta era menţionată ca şi 
o cauză a răscoalei sale. 

Când, în 1814, s-a întrunit Congresul de la Viena, 
boierul Tudor a plecat, şi el, la Viena. ,,De la mine pe 
poştă să pusă25”, scria cronicarul Stoica de Haţeg, după 
ce Tudor a stat la Mehadia timp de şase săptămâni. 

Tudor Vladimirescu a stat la Viena din 2 iunie până 
în 22 decembrie 1814. 

Ţarul Alexandru I al Rusiei era vedeta26 congresu-
lui. În suita sa se aflau Capo d’Istria, ambasadorul de la 
Constantinopol (Strogonoff) şi Alexandru Ipsilanti, fiul 
domnului fanariot Constantin Ipsilanti şi nepot al dom-
nului omonim, Alexandru Ipsilanti. 

La Viena, Tudor s-a ocupat cu procesele prin care a 
fost recuperată moştenirea Elenei Glogoveanu, soţia lui 
Nicolae Glogoveanu, decedată de tuberculoză. 

 A intrat în contact cu multă lume, acolo. Se consi-
deră că, la intervenţia lui Strogonoff27, Vodă Caragea, la 
revenirea în ţară, i-a dat funcţia de vătaf de plai la Clo-
şani, funcţie ce i-a fost luată anul următor, când, pentru 
restituirea havaietului, a ajuns până la scaunul domnesc. 

În 1814, Tudor a stat şase săptămâni la28 Mehadia. 
Se întâlnea, zilnic, cu Nicolae Stoica de Haţeg, conform 
mărturiei acestuia. Tudor avea o atitudine prudentă. 
Scrisese cronicarul: ,,cuminte”. 

De la Viena a plecat la Bucureşti. 
În 1816, Tudor sosea călare din Ardeal, însoţit de 

o slugă. A poposit la casa cronicarului. Apoi, i-a cerut 
cărţi: Istoria Românească, calendare. Era septembrie. 

Tudor a plecat la băi. A stat, acolo, 9 săptămâni. ,,Cu-
minte”, scrisese cronicarul.29

De la băi (Băile Herculane, în reamenajare pe atunci) 
venea des la preotul cronicar. Stăteau de vorbă, singuri, 
îndelung. Ce şi-ar fi spus atunci, ce gândea Tudor, nu 
vom şti niciodată, vorbele sale fiind pecetluite cu taina 
spovedaniei.30

Voalat, s-ar putea deduce că acolo, la băi, Tudor a 
avut întâlniri de taină cu31 multă lume. Mulţi boieri din 
Ţara Românească, deşi ,,nu erau în lazaut” (adică nu 
erau suferinzi), se aflau, pe atunci, la băi. Boierii vor-
beau, între ei, franţuzeşte.

Se afla, pe atunci, la băi, comandantul-general Petru 
Duca, care a stat acolo opt săptămâni32, aranjând primi-
rea familiei imperiale.

Şi împăratul vizitase băile cu de-amănuntul33, intrând 
,,în toate sobele”. Împăratul sosise în 29 septembrie şi 
Tudor Vladimirescu era acolo. Tot la băi se afla şi gene-
ralul Alexandru Varlaam, cel căruia i-a fost încredinţată 
comanda miliţiei cătanelor din Muntenia.

Nu se ştie dacă Tudor i-a cerut o audienţă împăra-
tului, care acordase, acolo, audienţe pentru tot felul de 
pricini, cu largheţe.

Existau suspiciuni că Tudor Vladimirescu cooperase 
cu Curtea de la Viena. Dar documentele necesare dove-
dirii unui fapt istoric nu spun nimic.

Faptul că era la curent cu ceea ce se pregătea la Băile 
Herculane rezultă indirect din afirmaţia lui Nicolae Sto-
ica de Haţeg, care a scris că boierii franţuziţi, veniţi la 
băi, prorociră că Ţara Românească iară românii vor s-o 
domnească, iară grecii în cea grecească, însă34, în una şi 
alta, sângele va cura baltă”. Era, cu alte cuvinte, o sinte-
ză a proiectelor de schimbare discutate la băi.

Se pare că, din 1816, ridicarea ţării contra domnilor 
fanarioţi era proiectată deja.

Domnul fanariot Iancu Caragea sosise în ţară în 
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1812 şi a domnit 6 ani. A fost susţinut de consilierul şi 
secretarul35 personal al cancelarului austriac Klemenz 
von Metternich, Friedrich von Genz, să preia domnia.

Chiar în noaptea sosirii a ars curtea domnească de pe 
Dealul Spirii.

Din rândul suitei lui Caragea, la scurt timp, a izbuc-
nit ciuma. Parcă niciodată flagelul ciumei36 n-a fost atât 
de cumplit, murind aproximativ 90.000 de oameni. Po-
pulaţia se împuţinase simţitor; mulţi panduri, după cum 
spusese Ioniţă Ceganu, au murit de ciumă.

După încheierea păcii din 1812, pandurii lui Tudor 
se risipiseră care-ncotro.37 A rămas o formaţie de 200 
de panduri, transformată în poteră şi dată sub comanda 
lui Tudor.

De la Congresul de la Viena, Tudor se aştepta la 
schimbări şi în ceea ce privea situaţia Principatelor Ro-
mâne. Deciziile Congresului erau ştiute, deja, în 1816 şi 
era vremea pentru alte planuri de viitor.

Cu milioanele pe care le-a luat cu el, când a plecat 
din ţară, Caragea-Vodă, în 1818, s-a stabilit la Pisa, fi-
nanţând mişcarea de eliberare grecească.

Grecii erau pretutindeni, cu afaceri de comerţ. Cu 
erudiţia şi cultura lor, au reuşit să-şi impună cauza eli-
berării de sub dominaţia otomană în atenţia Europei.

Filosoful iluminist Rigas Velestinlis38, născut, în 
1757, în satul Velestino din Tesalia, a plecat la Constan-
tinopol, unde şi-a completat studiile, intrând în serviciul 
dragomanului Porţii, Alexandru Ipsilanti.

Când Alexandru Ipsilanti a fost uns domnitor fa-
nariot în Ţara Românească, în 1774, Rigas a rămas la 
Constantinopol, să-i poarte de grijă fiului acestuia, Con-
stantin. 

În 1780 a venit, şi el, în Valahia şi a ajuns secretar 
particular al domnului.39 Constantin Ipsilanti a urmat 
studii în Germania şi Rigas l-a însoţit.

Constantin Ipsilanti se implicase în activitatea unei 
societăţi secrete. Turcii au aflat şi Constantin s-a refugi-
at în Transilvania, în 1785.

Alexandru Ipsilanti s-a reîntors la Constantinopol, 
dar, descoperindu-se corespondenţa sa40 secretă cu îm-
părăteasa Rusiei, ţarina Ecaterina a II-a, şi cu împăratul 
Austriei, Iosif al II-lea, a fugit, găsindu-şi adăpost la 
austrieci. 

Alexandru Ipsilanti concepuse proiectul unei ,,Re-
publici asociative”, care să unească toate teritoriile din 
Balcani, indiferent de fluviile şi munţii care le despart, 
sub dominaţie elenă. Împărat al acestui nou Imperiu Bi-
zantin urma să fie Constantin, fiul împărătesei Ecaterina 
a II-a, care-şi botezase fiul cu numele Constantin, spe-
rând la gloria lui viitoare ca un al doilea Constantin cel 
Mare.41

Rigas nu era străin de acest proiect. În Valahia, Rigas 
Velestinlis înfiinţase o lojă masonică, în 1780, cu nume-
le «Frăţia prietenilor», a cărei deviză era: ,,Vive l’amour 
de la patrie”.42

Alt fanariot, domnitor al Moldovei, Alexandru Ma-

vrocordat, organizând o conspiraţie contra Imperiu-
lui Otoman, a fost nevoit să fugă în Rusia. El a donat 
fondurile necesare43 ca, la Viena, eruditul grec Georges 
Vendotis să înfiinţeze o tipografie.

În 1786, domnul fanariot Nicolae Mavrogheni, fidel 
turcilor, l-a angajat pe Rigas ca secretar particular. El era 
francofil şi contrar despotismului austriac.

Rigas a fost numit caimacam al44 Craiovei, în timpul 
acestui domn.

În 1790, Nicolae Mavrogheni a fost executat de tur-
ci, ultimele sale cuvinte fiind: ,,Blestemat să fie cel care 
va fi fidel turcilor”. El le fusese fidel şi a sfârşit-o prost.

Rigas a locuit într-o casă aproape de Cişmigiu.
Influenţa sa în rândul boierimii române era extremă.
Rigas contactase agenţii francezi din Principate, care 

au fost trimişi să răspândească ideile Revoluţiei france-
ze. Din acest complot făcea parte Claude-Émile Gaudin, 
fost consul al Franţei la Bucureşti.

Rigas întreţinea relaţii şi cu cancelarul45 consulatului 
francez din Bucureşti, Constantin Stamaty.

În 1796, Rigas Velestinlis a plecat la46 Viena. Viena 
era centrul în care intelectualii tuturor popoarelor din 
Imperiu se întâlneau, transmiţându-şi noile idei.

Deşi represiunea era foarte dură, cel găsit vinovat 
putând fi condamnat la pedeapsa cu moartea pentru im-
plicarea într-o societate secretă, la Viena societăţile se-
crete erau puzderie.

La Viena, Rigas a fondat loja masonică «Des Bons 
Cousins», care avea – ca scop – fraternizarea tuturor ce-
lor care erau sub dominaţie otomană. Loja avea filiale la 
Bucureşti şi Belgrad.

Deconspirat când s-a îndreptat spre47 Triest, de auto-
rităţile austriece, a fost condamnat la moarte şi executat, 
în 1797, când încercase să ia legătura cu Napoleon Bo-
naparte, învingător în Italia, cerându-i să elibereze Gre-
cia de sub dominaţia otomană.

El concepuse proiectul unei Republici elenice, care 
să includă toate popoarele dezrobite de ocupaţia turcă, 
urmând deznaţionalizarea tuturor şi impunerea limbii şi 
a culturii greceşti.

Din partea ruşilor, românii nu se puteau aştepta la 
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un ajutor dezinteresat. Cu proiectele lor grandilocven-
te, grecii nu erau mai puţin periculoşi. Austriecii iubeau 
Transilvania.

În acest context, Tudor Vladimirescu şi-a declanşat 
acţiunile.

Înfiinţarea Eteriei («Societatea prietenilor»), la 
Odessa, nu era o noutate în contextul atâtor conspiraţii, 
ştiute şi mai puţin ştiute. Constantin Samurcaş, Gheor-
ghe Olimpiotul şi Grigore Zalyk erau eteriştii care au 
premeditat să-l folosească pe Tudor.

Constantin Samurcaş a fost, şi el, în serviciul48 ruşi-
lor, în 1807 primind – sub conducerea sa – un corp de 
peste 3.000 de panduri.

Mărturiile contemporanilor atestă că Tudor, aflat la 
Bucureşti cu procesele sale, a fost chemat de Constantin 
Samurcaş49, pe atunci vornic, pentru a-i cere să ,,ridice 
pandurii”, spunându-i că va sosi, în ţară, o armată rusă 
sub comanda generalului Wittgenstein.

Ruşii aveau nevoie de un pretext, ca să50 intre cu tru-
pele în Ţara Românească. Constantin Samurcaş l-a dus 
pe Tudor la o întrevedere cu consulul rus, Pini, căruia îi 
precizase că singurul din ţară care putea ridica poporul 
era Tudor.

Consulul austriac Fleischhakl51 raportase, la 9 fe-
bruarie 1821, despre întrevederea dintre Tudor Vladimi-
rescu şi consulul rus.

Alexandru Vodă Şuţu, bolnav fiind, încredinţase 
soarta ţării unui comitet de oblăduire, format din mari 
boieri, toţi eterişti. Eteriştii erau sub protecţia consulului 
rus.

Se pare că, după discuţia cu Pini, Tudor52 Vladimi-
rescu a primit comanda a 25 de arnăuţi şi a plecat în 
Oltenia.

Ţarul Alexandru I, atras de partea grecilor prin sfet-
nicul său, Capo d’Istria, s-a angajat pentru susţinerea 
cauzei greceşti.

Revolta regimentului Semyonovsky53 din 16 octom-
brie 1820, care a cerut, printr-o petiţie, schimbarea co-
mandantului regimentului, Schwarz, şi modificarea re-
gimului dur de instrucţie impus de Aleksey Arakcheyev 
a fost urmată de alte tulburări.

În Spania, colonelul Rafael del Riego54 condusese o 
rebeliune militară, izbucnită la 1 ianuarie 1820, Ferdi-
nand al VII-lea, regele restaurat ca urmare a deciziilor 
Congresului de la Viena, fiind obligat de rebeli să accep-
te reintroducerea Constituţiei liberale din 1812.

,,Sfânta Alianţă”, fondată la 26 septembrie 181555, la 
iniţiativa ţarului Alexandru I, cu scopul menţinerii sta-
tu-quo-ului european stabilit la Viena, se întrunise la 5 
mai 1821, la Laybach (actualmente, Lublyana), pentru a 
se decide o intervenţie armată în Italia, unde Gugliemo 
Pepe a pornit o revoltă56 contra regelui Ferdinand I al 
Regatului celor Două Sicilii, obligându-l să accepte o 
Constituţie.

În Rusia, tulburările continuau şi după arestarea ofi-
ţerilor protestatari.

Când s-a întâlnit cu Iordache Olimpiotul, colonelul 
Solomon a aflat, de la acesta, că Tudor i-a precizat, prin-
tr-o scrisoare, că ,,ridicarea ţării” nu era împotriva boie-
rilor sau a negustorilor, ci ,,numai pentru lege”.57

Şi Iordache Golescu menţiona că58 Tudor răzvrătise 
ţara numai pentru lege.59

În 26 ianuarie, cronicarul60 Nicolae Stoica de Haţeg 
scria că ,,sună vorba că boiariu Thudor, comandiru, cu 
30 de feciori, asupra boiarilor Ţării Româneşti s-a ridi-
cat. Toate 15 judeţă sparsă, în Bucureşti ajunsă”.

Cronicarul explică faptul că Alexandru61 Ipsilanti s-a 
ridicat contra lui Tudor, pentru că acesta ,,sparge boiaria 
grecească”, ,,că grecii, mari boiari, Ardealu, Bucovina 
umplusă, şi Bănatu”.

Terenul pentru ridicarea la revoltă62 era pregătit, 
după cum îi scria Dumitrache Sachelarie boierului (ne-
gustor) Costa Petru la 21 aprilie 1819, când sătenii din 
zona Islaz se răzvrătiseră datorită abuzurilor.

În ianuarie 1821, Tudor se angajase63 faţă de Iorda-
che Olimpiotul şi Ioan Farmache, eterist şi comandant 
al gărzii domneşti, să-i faciliteze lui Alexandru Ipsilanti 
trecerea Dunării de către oştile Eteriei.

Alexandru Ipsilanti a fost ales şeful64 Eteriei, la 12 
aprilie 1820, el fiind general al armatei ruse şi aghiotan-
tul personal al ţarului.

Comitetul de oblăduire, format la 15 ianuarie 1821, 
la porunca domnitorului Alexandru Şuţu, din boierii 
Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica şi Barbu Văcă-
rescu, l-a somat pe Tudor să urmeze dispoziţiile date:65 
,,Te-am ales să ridici norodul, cu armele, şi să urmezi 
precum eşti povăţuit”.

În 19 ianuarie 1821 s-a anunţat decesul domnitoru-
lui Alexandru Şuţu. Acesta era semnalul de începere a 
acţiunii.

În 22 ianuarie, Tudor a ajuns la mănăstirea Tismana, 
după un marş de 300 km parcurşi rapid. De la Tismana, 
Tudor, cu pandurii săi, a plecat mai departe.

Mănăstirea Gura Motrului, ridicată66 la confluen-
ţa Motrului cu Jiul, era o mănăstire veche, datând din 
1519.

În 1821, ,,ţăranii din judeţul Mehedinţi67 au distrus 
un conac boieresc, lângă mănăstirea Motru”, aminteşte 
un document din arhivele mănăstirii.

Tudor Vladimirescu s-a oprit, mai întâi, la mănăsti-
rea Strehaia, unde a strâns68, unde a strâns provizii, apoi 
s-a îndreptat spre mănăstirea Gura Motrului, unde şi-au 
găsit adăpost ispravnicii de Mehedinţi, Barbu Viişorea-
nu şi căminarul Ştefan Bibescu, cu oamenii lor. Dumitru 
Macedonski, care era cu Tudor, a fost trimis la Ţânţă-
reni, cu o ceată de sârbi şi albanezi bine înarmaţi. Ei 
urmau să ocupe poziţii strategice. O manevră similară a 
fost folosită în 1807, în confruntarea de la Vidin, când 
aga Mola se închisese în cetate. Conducta de apă ce ali-
menta mănăstirea a fost tăiată.

Cei închişi înăuntru au rezistat blocadei timp de o 
săptămână, garnizoana care se afla în interior, cu cei doi 
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ispravnici, predându-se lui Tudor, ca şi serdarul Dia-
mandi, care sosise cu 150 de oameni, în sprijinul ispra-
vnicilor.

În documentele mănăstirii figurau numele mai mul-
tor localnici intraţi în oastea de panduri a lui Tudor: Du-
mitru Radu, Mihai Sandu Colţa69, Neacşu, Ion Blându, 
popa Stanciu, popa Iacob, popa Raicu, popa Constantin, 
Pătru Năghină, Ion Galbinu, Gheorghe Negru, etc.

Mulţi preoţi, se pare, mulţi eroi rămaşi necunoscuţi, 
care au sperat, cu tărie şi credinţă, că vor veni zile mai 
bune şi pentru ei.

La mănăstirile întărite, ca Tismana, Strehaia şi Hure-
zu, Tudor Vladimirescu adunase provizii şi arme.

Mai târziu, mănăstirea Gura Motrului70 a fost ocupa-
tă de cel care-i devenise adversar lui Tudor Vladimires-
cu: Alexandru Ipsilanti.

Tudor Vladimirescu afirmase că, prin aceste provizii 
depozitate în mănăstiri71, va putea rezista până la trei 
ani, ,,luptând pentru drepturile ţării, până le voi căpăta”.

Istoricul C.D. Aricescu scria că, la intrarea în Bucu-
reşti, un preot cu crucea în mână se aflase în dreapta lui, 
un francez, F.G. Laurençon, aflat la Bucureşti, afirmând 
că, în urma pandurilor lui Tudor, era un alai de preoţi 
,,care intonau rugăciuni, trăgând, apoi, cu pistoalele şi 
chemând poporul la libertate”.72

Trecând Oltul, în 19 ianuarie 1821, Tudor şi înso-
ţitorii lui, vreo 40, au stat la Ocnele Mari. Dar, a doua 
zi a fost ridicat, de panduri, vechilul vătafului plaiului 
Hurezu, care ducea – la zărăfia judeţului – vreo 2.000 
de galbeni.

La Hurezu erau depozitate armele73 pe care, mai târ-
ziu, pandurii le vor duce la Cotroceni.

La Padeş, în faţa norodului adunat74, Tudor s-a adre-
sat mulţimii, spunând că ,,nicio pravilă nu opreşte omul 
de a întâmpina răul cu rău”.

Spre 16 februarie, Tudor a întocmit75, sub titlul Ce-
rerile norodului românesc, un adevărat program revo-
luţionar.

La 22 februarie, în Moldova, şeful Eteriei, Alexandru 
Ipsilanti, trecea Prutul, îndreptându-se spre Iaşi. La 23 
februarie, norodul Ţării Moldovei era înştiinţat76, prin-
tr-o cuvântare publică, de Alexandru Ipsilanti, că grecii 
,,au înălţat flamburile scăpării de jugul tiraniei”, el fiind 
în drum spre Grecia, unde izbucnise revoluţia. S-a lău-
dat cu sprijinul direct al ţarului Rusiei, Alexandru I.

La 4 martie, Tudor intra în Slatina77, însoţit de 6.000 
pedeştri şi 2.000 călăreţi. Erau, cu el, Ioan Solomon, Ior-
dache Olimpiotul, Farmache.

În 16 martie, Tudor dă o proclamaţie către populaţia 
Bucureştiului, în care se spunea: ,,oricare va fi la un glas 
şi întru unire cu creştinescul norod78 ce este pornit numai 
pentru dreptate, acela se va numi patriot. Iar oricare se 
va împotrivi binelui obştesc, acela vrăjmaş se va numi”.

În zilele de 17-18 martie, Tudor Vladimirescu79 şi-a 
aşezat tabăra la Cotroceni. L-a trimis pe Pavel Mace-
donski să ducă tratative cu boierii.

În 15 martie, Ipsilanti, aflat la Mizil, s-a adresat, şi el, 
norodului printr-o proclamaţie.

La 20 martie, printr-o altă proclamaţie80, Tudor în-
demna poporul la unitate:

,,Fraţilor! Câţi n-aţi lăsat să se stingă, în inimile 
voastre, sfânta dragoste de patrie, aduceţi-vă aminte că 
sunteţi părţi ale unui neam. Să ne unim, dar, cu toţii, 
mici şi mari şi, ca nişte fraţi, să lucrăm, cu toţii, împre-
ună”.

La 25 martie sosea şi Alexandru Ipsilanti la Colen-
tina.

Sosirea iminentă a turcilor în capitala ţării a generat 
îndemnurile lui Tudor la unitatea, în numele iubirii de 
ţară, a tot norodului românesc.

La Bucureşti, profesorii le spuneau81 şcolarilor, în 
clasă, că trebuie să fie recunoscători ţării, deoarece, ,,cu 
a sa cheltuială, ţine învăţători spre cultivarea lor şi ro-
mânii trebuie să fie vrednici de acele sentimente la care 
se năzuia, înfiinţându-se astfel de aşezăminte”, respectiv 
şcolile greceşti.

,,Farmecul şi frumuseţea limbii greceşti vechi”82 şi 
,,fanatismul pe care-l putea insufla” a fost concurat cu 
succes, când Gheorghe Lazăr, sosit din Ardeal, în 1817, 
la Bucureşti, a înfiinţat şcoala românească de la Sf. Sava.

Din relatările lui Christian Tell, despre Gheorghe La-
zăr, rezultă că, în timpul revoluţiei lui83 Tudor, căzuse 
într-un fel de melancolie şi începuse să bea mult, dar 
era, în continuare, respectat la fel.

Gheorghe Lazăr a fost chemat, deseori, la84 Cotro-
ceni, unde-şi aşezase Tudor Vladimirescu tabăra. El i-a 
instruit pe pandurii lui Tudor cum să tragă cu tunurile.

Personal, Lazăr trăsese cu tunul asupra unei biserici 
în care s-au ascuns boierii, turnul bisericii prăbuşindu-
se.

Se obişnuia, între panduri, înainte85 de a trage cu tu-
nurile, să se îndemne: ,,Staţi, să vină neamţu’, să îndrep-
te tunul”. Neamţul lor era Gheorghe Lazăr.

,,Prădăciunile şi jafurile oamenilor cu care veneau 
Tudor şi Ipsilanti spre Bucureşti i-au speriat pe locuitori, 
încât fugeau în toate părţile, dinaintea zavergiilor şi a 
pandurilor”.

Trimis la Laybach, unde se derula Congresul Sfintei 
Alianţe, Gheorghe Cantacuzino, cumnatul principelui 
Gorceacoff şi colonel în armata rusă, a primit un răspuns 
negativ la petiţia întocmită de domnul Moldovei, Mihail 
Şuţu, eterist, şi semnată de mai mulţi boieri, la iniţiativa 
pornită de la şeful Eteriei, Alexandru Ipsilanti.

Ştirea că împăratul i-a refuzat primirea86 în audienţă 
lui Gheorghe Cantacuzino, cât şi ordinul ca atât Gheor-
ghe Cantacuzino, cât şi Alexandru Ipsilanti, să fie ex-
cluşi din evidenţele armatei ruse i-a parvenit şefului Ete-
riei, la Ploieşti, după un adevărat marş triumfal dinspre 
Iaşi, prin toată Moldova.

Ţarul i-a ordonat consulului rus87 Strogonoff, la Con-
stantinopol, să-i transmită sultanului asigurarea priete-
niei sale, cerând să se ia măsuri dure contra eteriştilor. 
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Mitropolitul de Nicopole i-ar fi promis lui88 Ipsilanti, în 
ajutor, 19.000 de bulgari, dar fusese spânzurat de turci.

Vestea despre opoziţia ţarului s-a răspândit repede, 
iar ,,răscularea grecilor pierduse orice simpatie”.

Arnăuţii care-l însoţeau pe Ipsilanti s-au răzvrătit, 
formând bande de tâlhari. 

Ipsilanti, care îşi aşezase tabăra la Colentina, a fost 
găzduit la marginea Bucureştiului. Oştirea lui Ipsilanti 
a pornit, în defilare89, pe străzile Bucureştiului, cântând 
marşul eroic compus de Rigas.

Acel Rigas care fusese în serviciul bunicului, cu ace-
laşi nume, al lui Alexandru Ipsilanti, cu care fostul domn 
complotase să instaureze un nou Imperiu Bizantin, total 
grecizat, deznaţionalizat, dominat de greci?

Oare nu acelaşi ţel de mărire l-a condus pe şeful Ete-
riei, ţel pe care l-au slujit bunicul său şi tatăl său?

Este adevărat că mai întâi trebuia eliberată Grecia de 
sub jugul turcesc, dar mai departe?

Alexandru Ipsilanti se făcuse stăpân pe jumătate de 
ţară, ocupând Muntenia. Lui Tudor i-a rămas Oltenia, 
cealaltă jumătate.

Într-un document cu titlul Corespondenţe între un 
muntean şi un moldovean90, autorul nefiind identificat, 
se preciza că mitropolitul grec Nectarie şi boierii greci 
ai lui Caragea au ,,împănat ţara cu dregători din neamul 
lor”, exploatând avuţiile statului în folosul grecilor.

Tot în acest document, Neofit Duca, dascăl vestit al 
Academiei din Bucureşti91, ar fi afirmat că ţinta mişcării 
grecilor eterişti era aceea de a transforma Principatele 
Române într-o ,,Grecie nouă”.

În scrierea sa cu titlul Tudor Vladimirescu, istoricul 
Vârtosu comenta acest fapt: ,,această învinuire92 putea fi 
întemeiată faţă de mulţi fanarioţi, nu şi faţă de eterişti”.

Şi de ce nu?
Un alt autor, în Corespondenţa între Augustin93 şi 

Cristian”, doi nemţi imaginari, unul la Bucureşti, ce-
lălalt la Iaşi (se poate remarca modelul preluat de la 
Scrisori persane, aparţinând lui Montesquieu), atribu-
ia decăderea societăţii româneşti influenţei exercitate 
de greci, pe care-i numeşte ,,oameni de nimic”, ,,robi 
la Constantinopol”, dar ,,care-i ţin în frâu pe boierii ro-
mâni”.

,,Şi-ntr-o noapte, Thudor pieri”, a scris94 preotul-cro-
nicar Nicolae Stoica de Haţeg.

De ce a fost ucis Tudor?
Pentru că era singurul care-i putea ridica pe români, 

după cum îi spusese Constantin Samurcaş consulului 
rus, Pini.

Pentru că deşteptase poporul din resemnarea patriar-
hală, dându-i speranţe noi.

Pentru că voise instaurarea unui regim politic de 
dreptate, în care domnia bunului plac să fie înlocuită de 
domnia legii. Atunci, cu miile, şi preoţi şi mireni l-au 
urmat pe Tudor, pentru a-şi câştiga ,,sfânta libertate”.

Şi pentru că voise să dea puterea celor mulţi şi prost 
guvernaţi, acelei Adunări a norodului, expresie demo-

cratică a voinţei naţiei.
La începutul veacului al XIX-lea, plecându-şi capul 

în faţa ,,tagmei” a tot felul de jefuitori, românii nu erau, 
încă, conştienţi de forţa uriaşă pe care o reprezenta pute-
rea poporului şi că toată ,,puterea derivă de la naţiune”.

Pe drumul spre democraţie al naţiunii, al unui stat de 
drept condus prin puterea poporului, Tudor Vladimires-
cu a fost primul ,,luminător”.

 Prof. MARIETA RUBANEŢ
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Rădăcini şi premise. Bicentenarul naşterii învățatului 
bănăţean Vincenţiu Babeş este un bun prilej de a avan-
sa câteva idei privind rolul său și al comilitonilor săi, 
Andrei și Alexandru Mocsonyi, în viața social-politicăa 
Banatului de secol al XIX-lea.Vincențiu Babeș s-a năs-
cut în comuna Hodoni1, situată în spațiul dintre Timi-
şoara-Sânnicolaul Mare și Arad. Potrivit caracterizării 
regretatului profesor Nicolae Bocşan, e vorba de arealul 
nord-bănăţean puternic marcat de modernizarea timpu-
rie a Banatului din vremea iosefinismului şi din aceea 
de debut a liberalismului2.Am spune, fără pretenţii de 
judecată exhaustivă, că mediul social era unul adaptabil 
înnoirilor mai ales după colonizarea şvabilor care fun-
daseră în preajmă puternice comunități sătești la Bi-
led, Becicherec, Sânandrei și Variaş. În același timp, 
administrația austriacă a tolerat luminile Ortodoxiei în 
haină pravoslavnică iradiind dinspre Karlowitz, Vâr-
şeţ, Timişoara și Arad3. Atmosfera fusese una prielni-
că formării unor personalități românești, exemplul lui 
Andrei Șaguna, viitorul episcop şi prim Mitropolit al 
Ardealului4. 

Vincențiu Babeș probase o remarcabilă aplecare spre 
studiu, motiv pentru care preotul satului l-a îndrumat să 
ia legătura cu familia Mocsonyi5, a cărei activitate de 
mecenat era recunoscută în întreg Banatul. Elev, mai 
apoi student la Preparandia română din Arad, educator 
al copiilor Mocsonyi-eştilor, dascăl suplinitor la Prepa-
randie, student şi doctorand în filozofie şi drept la Pesta 
şi Viena, Vincențiu Babeș s-a făcut remarcat prin temei-
nice cunoştinţe de pedagogie, teologie ortodoxă, filo-
zofie liberală şi ştiinţa dreptului. Erau disciplinele care 
l-au format ca intelectual, contribuind la elaborarea ne-
număratelor și sofisticatelor dispute privind chestiunea 
naționalităților în Europa Centrală și Est-Centrală. 

Ezitări şi învăţăminte pe tema identității. Vincen-
ţiu Babeş absolvise științele juridice la Pesta, dar ezitase 
în a se implica imediat în mișcările pentru recunoașterea 
limbii române ori în acelea privind emanciparea reli-
gioasă de sub ierarhia străină. Activase ca funcționar 
al statului, iar în timpul revoluției de la 1848-9 a fost 
asistentul lui Sava Vucovici, comisarul pentru Banat al 
guvernului revoluţionar ungar de la Pesta. Atunci cînd 
românii au înțeles că revoluţia ungară avea obiective di-
ferite față de propriile lor aspirații, au avansat ideea unui 
căpitănat românesc autonom sub conducerea lui Eftimie 
Murgu. La fel ca familia Mocsonyi, Vincențiu Babeș se 
orientase spre Viena imperială6. Pentru el, înfrîngerea 
revoluţiei de la 1848-9 a însemnat sfîrșitul unui capitol. 

În deceniul următor și-a clarificat ideile privind politi-
ca identitară și calea de urmat a comunității românilor 
bănățeni în cadrul Imperiului austriac plurilingv și mul-
ticultural. 

Die Sprach-und Nationalitaetenfrage... (Cauza lim-
belor şi a naţionalităţilor...)7.Încă în secolul al XVIII-
lea, împărăţiaaustriacă a stimulat un oarecare liberalism, 
dar nu de intensitatea aceluia occidental. Ca urmare a 
acestei orientări inițiată de Iosif al II-lea, a cărei con-
tinuitateo regăsim în așa-numitul curent iosefinist,s-au 
format elitele religioase și laice ale românilor. În fapt, 
vorbitori ai mai multor limbi, intelectualii Banatului și 
Transilvaniei au coabitat și au conlucrat îndelung cu 
elitele germane, sîrbești, evreiești. Procesul de emanci-
pare socială nici nu poate fi înțeles altfel. Dar, el era 
unul de sus în jos, de unde și rezultatul potrivit căruia 
de libertate beneficiasedoar minoritatea ce avusese ac-
ces la instrucția școlară. Fie în mediile politic și soci-
al-economic, fie în acela intelectual, modelul nobilimii 
supraviețuise. Fusese îmbrăţişat de segmentele eman-
cipate și a fost vizibil la generația precedentă aceleia 
a revoluționarilor de la 1848. Școala ardeleană și mai 
ales Ioan Budai-Deleanu excelaseră în sensul amintit8. 
O astfel de modelare nu avea o legătură profundă nici 
cu modernitatea, nici cu masa populației și nici cu ideea 
de națiune în accepțiunea occidentală a timpului. În fapt, 
alfabetizarea țărănimii avea să întîrzie, la fel și schimba-
rea mentalităţilor ei. 

Într-un context în care intelligentsia română trece 
de la programele reformiste de inspirație iluministă, 
la dintîi programe revoluționar-romantice, Vincențiu 
Babeș își propune să rediscute tema identitară prin 
prisma limbii şi naţionalităţii. Studiul e adresat Curții de 
la Viena şi tuturor celor implicaţi în liberalizarea Impe-
riului. El a contestat dreptul aşa-numitului ,,jus gladii”, 
în virtutea căruia unii pretindeau ,,a stăpâni pentru că 
stăpâniseră și înainte”. În locul acestuia,Vincențiu Babeș 
a propus o idee modernă, anume egalitatea socială, po-
sibilă prin acordarea de drepturi egale tuturor naţionali-
tăţilor din imperiu. Prin aceasta, înțelesese că “fiecărei 
(comunități) în sine prin lege să se conceadă asemenea 
liberă activitate şi dezvoltare în forma lor proprie, ca-
racteristică, naţională, mai vîrtos prin limbă şi cel puţin 
în sferele comune ale vieţii poporului unde ele prin nici 
un fel de măsură să fie sau să poată fi împiedicate; ci din 
contră, din partea stăpînirii, după lipsă şi credinţă, cu 
toată bunăvoinţa să fie sprijinite!”.Recunoașterea drep-
tului de a vorbi limba româna în toate instituțiile și de 

IDEEA DE NAȚIONALITATE LA ROMÂNII 
DIN MONARHIA AUSTRO-UNGARĂ

IMPLICAREA POLITICĂ A BĂNĂȚENILOR VINCENȚIU BABEȘ, 
ANDREI ȘI ALEXANDRU MOCSONYI
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a practica oricare profesie în limba maternă fusese un 
deziderat pentru toți congenerii săi. De aici și critica la 
adresa compromisului austro-ungar: ,,Fie cum va fi...o 
nouă suveranitate ungurească în Austria, adică un stat 
unguresc în statul Austriei, ni se pare un lucru atât de 
absurd ca şi credinţa în doi Dumnezei...”9. 

E adevărat că încercarea noii administrații ungare a 
fost aceea de a promova monolingvismul în dauna plu-
rilingvismului. În pofida acestui înțeles limitat al feno-
menului multi-și intercultural și al sensului provocator, 
românii din Banat și Transilvania au fost reprezentați 
în Parlamentul de la Budapesta. Aveau să conserve pro-
priile instituții mai vechi ori să dea viață altora noi, uti-
le vieții culturale, religioase și economice. Fundațiile, 
băncile, bisericile ortodoxe și greco-catolice românești 
probează această realitate. Adeseori, intelectualii ro-
mâni vorbeau două sau trei limbi, familia Mocsonyi e 
un strălucit exemplu din nenumărate altele. Vincențiu 
Babeș scrisese Die Sprach- und Nationalitätenfrage 
cu gîndul la viitoarea politică, la confruntările electo-
rale şi la elaborarea proiectelor unei Kulturnation.Cît 
privește realitatea social-politică, aceasta era una com-
plexă, prin urmare poziția lui Vincențiu Babeș poate 
fi așezată în contextul mișcărilor politice pașoptiste și 
postpașoptiste. De îndată ce examinăm comparativ ide-
ologiile, observăm că la mijlocul secolului al XIX-lea 
avuseseră loc diferite dezbateri și controverse pe tema 
naționalităților. József Ötvös, o figură notorie a vieții 
publice ungare a timpului, generase repetate discuții 
în jurul “chestiunii” naționalităților. O făcuse pentru 
întîia oară în 1842, cînd argumentase ca nimeni altul 
importanța emancipării evreilor din imperiu10. Relu-
ase și extinsese tema naționalităților în scrierile și în 
intervențiile sale publice în timpul revoluției de la 1848, 
precum și în deceniile următoare, inclusiv după com-
promisul austro-ungar din 1867. La fel s-a întîmplat în 
cazul scrierilor și pledoariilor lui István Szécheny, care 
la rîndul său provocase numeroase comentarii și con-
troverse ideologice11. Epoca în sine era una bogată în 
evenimente, orientări și decizii politice imprevizibile, 
personalitățile reprezentative ale fiecărui grup căutînd 
autodefinirea printr-o nouă teorie și construcție politi-
că. Criticate ori ignorate de moștenitorii vechii nobi-
limi, de clasa politică dominantă, programele politice 
de la mijlocul secolului al XIX-lea dau seamă asupra 
tensiunii enorme din viața cultural-politică a regiunilor 
Europei Central-Orientale. E important însă că – și aici 
includem contribuția lui Vincențiu Babeș – o parte din-
tre intelectualii-gînditori nu neglijaseră problemele ce 
confruntau majoritatea segmentelor populaționale. Ele 
vizau emanciparea socială, culturală, religioasă, dialo-
gul și toleranța intergrupuri, respectiv reașezarea valo-
rilor culturale și redefinirea identitară a persoanei și a 
colectivităților. Treptat, imperiul avea să se transforme 
dintr-unul cu o orientare cosmopolit-iluministă într-unul 
cu o ideologie națională. Primul război mondial îl va 

găsi nepregătit în fața teribilelor conflicte identitare.  
Vincențiu Babeş și Andrei Mocsonyi sau despre 

revendicările autonomiste. În 20 octombrie 1860, prin 
diploma imperială bazată pe principiul egalităţii între 
cetăţeni, indiferent de naţionalitate sau de confesiune, 
se consacra regimul liberal în Imperiul Austriac12. O 
săptămînă mai târziu, prin rezoluţie imperială se decreta 
includerea Banatului, Voivodinei şi Partium-ului în ad-
ministraţia ungară a Monarhiei13. Nouaformă adminis-
trativăurmărea adaptarea la exigenţele liberalismului.
În astfel de împrejurări, Andrei Mocsonyi, cîndva co-
misar imperial al Banatului, a fost solicitat de Senatul 
Imperiuluisă ia parte la procesul de reorganizare statală. 
Inspirat de amintita scriere a lui Vincenţiu Babeş și con-
siderînd de datoria sa reprezentarea intereselor Banatu-
lui, Andrei Mocsonyi a pledat pentru menţinerea unităţii 
centralizate a Imperiului ,,pe baza consacrării principiu-
lui egalei îndreptăţiri a popoarelor ajunse la conştiinţa 
propriei valori, întruchipînd principalii factori politici 
în stat”.14 În opinia sa, reformarea Imperiului trebuia 
să asigure egalitatea deplină a naţionalităţilor exprima-
tă prin reprezentarea lor proporţională în toate sferele 
vieţii publice. El avea să critice opțiunea vechii clase 
feudalede a introduce principiul perimat al ,,individuali-
tăţii istorico-politice a ţărilor”15. Etichetat de aristocrație 
drept “garibaldist”, Andrei Mocsonyi a fost împiedicat 
să-şi prezinte în fața Senatului opțiunea lui politică pri-
vind Banatul şi Voivodina.Va opta pentru redactarea 
unui memorandum către împărat16. 

În baza argumentelor istorice, a vechimii şi a prepon-
derenţei numerice a românilor bănăţeni însumînd peste 
cinci sute de mii de locuitori, Andrei Mocsonyi demon-
stra în Memorandumul său că Banatul a fost dintotdea-
una ,,o individualitate istorică”. Includerea regiunii în 
Ungaria fusese considerată o eroare, căci nu corespun-
dea realităților istorice și culturale moștenite. Tot el avea 
să susțină că folosirea limbilor popoarelor pe baza ega-
lei îndreptăţiri proclamată de împărat pentru toţi cetăţe-
nii imperiului nu se împăca în niciun fel cu anexarea la 
Ungaria şi cu impunerea limbii maghiare. Avînd în ve-
dere probele de credinţă faţă de împărat şi de Casa impe-
rială de Habsburg făcute de regimentele grănicereşti ale 
românilor şi sârbilor, Mocsonyi solicita recunoașterea 
autonomiei Banatului şi Voivodinei. În felul acesta el 
pleda pentru respectarea recent promovatei egalități în 
drepturi a românilor şi sârbilor17. 

În zilele de 18-19 ianuarie 1860 a avut loc la Timi-
şoara o conferinţă a intelectualilor români din Banat, una 
care susţinea memorandumul autonomist. Gîndită ca 
moment pregătitor al congresului naţional al românilor 
din Imperiu, conferința a elaborat un program. Acesta 
inclusese între dezideratele memorandumului și cererile 
radicale preluate din programul revoluționar al lui Efti-
mie Murgu de la 1848 și care susținuseră între altele au-
tonomia Banatului Timişoarei şi a Voivodinei în raport 
cu Ungaria; înființarea instituțiilor juridice românești; 
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recunoașterea limbii române ca limbă oficială în viața 
politico-administrativă, etc. 18. Mişcarea politică pentru 
autonomia Banatului19 a stîrnit curiozitate şi în afara re-
giunii, o petiţie cu revendicări în privinţa limbii şi a naţi-
onalităţii fiind înaintată senatorului Andrei Mocsonyi de 
românii din zonele Beiuş și Aradului20. Astfel de cereri 
aduceau însă atingere statutului său, prin naștere și con-
vingeri, el fiind reprezentant al noii nobilimi a Banatu-
lui. În consecință, avea să refuze mandatul de deputat 
dietal în cercul Lugojului, preferînd să se retragă de pe 
scena politică. A considerat că mandatul de reprezentare 
a intereselor românești în Dieta ungară trebuie atribuit 
de singurul for reprezentativ, anume de Congresul gene-
ral al tuturor românilor din Ungaria (Partium), Banat şi 
Transilvania21. 

Babeş-Mocsonyi, respectiv Mocsonyi-Babeş.Im-
pasul mişcării autonomiste va fi depăşit prin angajarea 
în viaţa parlamentară a noii elite politice din Banat. În 
cadrul acesteia s-a remarcat Alexandru Mocsonyi, care 
s-a alăturat mai experimentatului Vincenţiu Babeş. Ale-
xandru Mocsonyi (nepotul de frate al lui Andrei Moc-
sonyi) a debutat în Parlamentul imperial în anul 1865, 
fiind ales în cercul electoral Rittberg (Tormac, Timiş)22. 
El a dat un nou curs politicii româneşti din Banat şi 
Ungaria, avînd o proprie viziune. Cum am arătat, în lu-
crarea Die Sprach- und Nationalitätenfrage (Cauza lim-
belor şi a naţionalităţilor...)23, Vincențiu Babeş pledase 
pentru egalitatea naţionalităților în stat, respectiv pen-
tru egala lor îndreptăţire politică şi culturală. În același 
sens îşi va dezvolta discursul parlamentar şi Alexandru 
Mocsonyi24, protestînd la Pesta împotriva contopirii în-
tregului mozaic demografic sub termenul de ,,naţiunea 
ungară”. Or, cugeta Mocsonyi, aceasta presupunea că 
întreaga populaţie a Ungariei de atunci era constituită 
doar din maghiari. El arăta, în consecinţă, că cel mai 
firesc lucru pe care-l poate pretinde o comunitate este 
acela de a i se accepta numele care o defineşte. Intelec-
tualii secolului al XIX-lea justifică astfel şi cererea lor 
de a nu se folosi pentru numele de român un apelativ 
străin25. 

O problemă politică fundamentală a fost reglementa-
rea internă a statutului de naţionalitate26. Dezbaterea în 
jurul acesteia a pus bazele unei solidarităţi parlamentare 
a nemaghiarilor, vizibilă în activitatea comună româno-
sîrbă de elaborare a proiectului naţionalităţilor din Banat 
şi Ungaria. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, ideea de 
identitate colectivă se redefinea, schimbîndu-și adesea 
sensul27. Românii din Banat se considerau și apărătorii 
intereselor confraților lor din Transilvania. Ideile Pro-
nunciamentului28au fost însuşite declarativ de bănăţeni, 
ei arătînd înţelegerea condiţiilor constituţionale dificile 
ale transilvănenilor. Deîndată ce aspiraţiile devin comu-
ne pentru naționalitatea română din Monarhia Austro-
Ungară, bănățenii tind să se asocieze cu transilvănenii 
în revendicarea drepturilor lor29.La Conferinţa constitu-
tivă a Partidului Naţional Român din Banat şi Ungaria 

desfăşurată la Timişoara în anul 1869 (26 ianuarie/7 
februarie), se vorbea despre cauzele comunităţilor ro-
mâneşti din cele două regiuni: ,,Cauza Ardealului (Tran-
silvaniei, n.a.) este şi cauza noastră şi chiar când fraţii 
noştri de un sânge de acolo ar părăsi cauza Ardealului, 
noi trebuie s-o apucăm şi s-o apărăm!”30. Pe de altă par-
te, în atmosfera de tensiune generată de instituirea du-
alismului, trebuie evidenţiată perspectiva echilibrată a 
oamenilor politici români din Banat, ei înțelegînd să nu 
confunde politicile guvernului ungar cu naţiunea ungară 
în întregul ei. Obiectivul principal al mişcării politice a 
românilor din Banat era critica cercurilor care atentau 
la drepturile fireşti ale comunităţii româneşti, pretextînd 
interesele naţiunii ungare.Se aprecia că aceste cercuri nu 
sunt şi nici nu pot reprezenta adevăratele interese ale 
naţiunii ungare31. 

Un moment de referinţă în fundamentarea ideii de 
naţiune a fost proiectul româno-sârb32, susţinut în faţa 
Dietei de la Pesta de către Alexandru Mocsonyi, la 24 
noiembrie 1868. Intelectualul bănăţean afirma, în sensul 
dreptului natural, că sentimentul de naţiune este tot atît 
de vechi ca şi umanitatea, noutatea venind din ideea de 
naţionalitate ca expresie a necesităţii lumii moderne, a 
deşteptării popoarelor pe calea democraţiei. Promovarea 
intereselor comunitar-naţionale devine astfel o îndatori-
re a statalităţii. Neîndeplinind-o, aceasta...,,nu-şi ridică 
monument strălucit libertăţii sale!” Prin forţă, naţiunile 
pot fi împiedicate în dezvoltarea lor istorică...,,dar nu-
mai scurt timp şi dacă sunt astfel împiedicate, cu atât 
mai preimejdioase pot deveni pentru stat”33. E un dis-
curs specific perioadei romantice, când principala idee 
revendicată de comunităţile din imperiu era aceea de 
a-şi face cunoscute drepturile unei existenţe colective; 
la fel de adevărat este că în ultimele decenii ale secolu-
lui al XIX-lea se născuse peste tot în regiunile Europei 
Centrale ,,ideea superiorităţii naţionale”34. 

Într-un alt discurs, din 30 iunie 1870, Alexandru 
Mocsonyi se declara un partizan al sufragiului universal, 
considerând că ,,pretutindenea despoierea de drepturi, 
restricţiunea drepturilor, a creat materii explosive pentru 
anarhie, dar niciodată egalitatea drepturilor”35. Cât pri-
veşte structura societăţii, el considera că, deşi clasa de 
mijloc ,,e focarul comerţului, al industriei şi al înfloririi 
materiale şi spirituale”, singurul element îndreptăţit să 
guverneze este intelighenţia, care nu cunoaşte îngrădiri 
sociale sau naţionale. Domnia intelighenţiei presupune 
– considera Mocsonyi, îndeplinirea a două condiţii: în 
primul rând, necesitatea ordinii, a echilibrului social, 
context în care intelighenţia s-ar impune de la sine, fără 
intervenţii artificiale; şi în al doilea rând, libertatea şi 
egalitatea dreptului de vot al tuturor cetăţenilor, ,,acea 
linie orizontală pe care putem stabili şi măsura preţul, 
valoarea adevărată a fiecărui individ, a fiecărei clase”36. 

Chintesenţa gîndirii politice a lui Alexandru Moc-
sonyi este cuprinsă în studiul Conştiinţa naţională. 
Autorul distinge în evoluţia societăţii două ordini de 
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drept: ,,legea dinamică a naturii” și ,,legea etică”. Ast-
fel, în timp ce prima ordine ,,luptă cu armele forţei şi 
neştiinţei în serviciul intereselor particulare”, cea de-a 
doua uzează de ,,armele spirituale şi morale ale deştep-
tării în serviciul solidarităţii de interese ale indivizilor 
şi ale popoarelor”. Epoca modernă, considera Alexan-
dru Mocsonyi, este martora afirmării drepturilor indi-
vidului şi ale naţionalităţilor. Această tendință ia forma 
principiului de stat teritorial, iar din unghiul de vedere 
al dreptului etic ia forma dreptului la liberă dezvoltare 
întruchipînd principiul statului naţional. Intelectualul 
bănăţean aprecia că momentul politic contemporan lui 
era un teatru de încleştare între ordinea etică a statelor 
naţionale şi ordinea dinamică a statelor de sorginte me-
dievală, ,,mărginite prin conchistă şi dreptul contractual 
al celui mai tare”. Din punctuil său de vedere, libertatea 
națională urma a se impune. Alexandru Mocsonyi era 
convins de succesul ideii de libertate în faţa formelor 
de organizare medievale37. Reperele ideologice gîndite 
și formulate de Alexandru Mocsonyi aveau în vedere 
locul și rolul istoric al naţiunilor moderne; importanța 
sufragiului universal; fundarea noilor state; legitimitatea 
aspiraţiilor politice româneşti. 

Formarea Partidului Naţional al Românilor din Ba-
nat şi Ungaria. Încorporarea Transilvaniei la Ungaria 
în cursul anului 1867 a generat confruntarea cu statul 
austro-ungar38. Românii s-au împotrivit acestei hotărâri 
prin Pronunciamentul de la Blaj formulat după 20 de ani 
de la adunarea din 3/15 mai 1848 din aceeași localitate. 
Doreau autonomia Transilvaniei, restabilirea validităţii 
hotărârilor Dietei de la Sibiu din 1863-64, egalitatea 
deplină a tuturor comunităţilor din regiune. Tot atunci, 
oamenii politici români propuseseră redeschiderea die-
tei transilvane în baza reprezentării proporţionale ,,după 
drept şi cuviinţă’’. Autorii Pronunciamentului de la Blaj 
considerau dieta de la Pesta ca fiind ,,neîndreptăţită de a 
face legi pentru Transilvania’’39. 

Referitor la unirea Transilvaniei cu Ungaria, omul 
politic Ilie Măcelariu considera că proiectul guverna-
mental contrasta cu revendicările românești şi solicita 
convocarea de urgenţă a dietei transilvănene pe princi-
pii democratice și avînd ca scop rezolvarea chestiunii 
prin consensul ambelor diete40. Alexandru Mocsonyi a 
sprijinit acţiunea pronunciamentiştilor41, iar aderarea 
masivă a deputaţilor bănăţeni la proiectul lui Măcelariu 
i-a transformat în apărători ai cauzei româneşti din Tran-
silvania. În felul acesta activiştii bănăţeni au probat o 
superioară înţelegere a motivaţiei colegilor lor pasivişti 
din Transilvania, acordându-le, fără rezervă, tot spriji-
nul. 

În articolul Pasivitatea legală a românilor din Tran-
silvania, Alexandru Mocsonyi explică tactica abţinerii 
de la viaţa politică drept forma supremă de protest faţă 
de autoritatea ungară impusă unilateral. Din perspectiva 
sa, pasivitatea era expresia unei grave crize politice, 
,,unul dintre simptomele cele mai periculoase în viața 

de stat’’42.În articolul Despre activitate şi pasivitate în 
politică, Vincenţiu Babeş era şi mai categoric, afirmînd 
că prin pasivitate transilvănenii nu mai pierd nimic, doar 
cîştigă sprijin din partea opiniei publice …,,pentru faptul 
de a nu fi acceptat o stare care le-a fost impusă silnic’’. 
Dincolo de deosebirea în privinţa tacticii, una dictată de 
împrejurări politice, există o solidaritate de interese a 
românilor din Banat şi Transilvania. Ambele căi, pasi-
vismul transilvănenilor şi activismul bănăţenilor au ace-
laşi obiectiv, promovarea intereselor comune43.  

Programul propus urmărea organizarea unui partid. 
Faptul reieşea şi din manifestul-program al lui Ale-
xandru Mocsonyi, aşa-numita Epistolă deschisă către 
mulţi44. În amintitul manifest se vorbea despre mişca-
rea politică a românilor din Banat și despre importanța 
transformării ei într-un partid. În accepţiunea autorului 
epistolei organizarea naţionalităţilor din Monarhie putea 
contribui la o instituire a unei democraţii. La Conferin-
ţa naţională de la Timişoara din 26 ianuarie/7 februarie 
1869, pe ordinea de zi a fost fundarea Partidului Naţio-
nal al Românilor din Banat şi Ungaria şi adoptarea pro-
gramului acestuia. Figura centrală a conferinţei a fost 
acelaşi Alexandru Mocsonyi. Arătînd că niciun partid 
existent n-a fost cîştigat pentru cauza naţionalităţilor, 
el propunea ,,înfiinţarea unei partide naţionale de sine 
stătătoare ai cărei membri să nu fie angajaţi cu nicio altă 
partidă politică...”. Obţinînd consensul întregii adunări, 
el a propus şi programul politic ,,pe ale cărui temelii ar 
fi a se constitui şi a lucra acea partidă naţională”. Pro-
gramul noului partid a devenit cunoscut ca programul 
mocionist sau programul de la Timişoara. Acesta cuprin-
dea şapte puncte:

Solidaritate cu naţiunile patriei ce au acelaşi interes;
Păstrarea proiectului de lege al deputaţilor români şi 

sîrbi de la dieta trecută cu privire la cauza naţionalită-
ţilor;

În cauza Transilvaniei, păstrarea cunoscutului pro-
iect de rezoluţiune al deputaţilor români;

Din experienţele anterioare se observă o conexiune 
internă între articolul de lege din 1867 şi negaţiunea 
legalităţii de drept pentru naţiunile nemaghiare, motiv 
pentru care este de datoria partidei naţionale a analiza 
acest articol de lege şi a-l combate cu toate mijloacele 
legale;

Sprijinirea programului naţional al croaţilor în pri-
vinţa autonomiei ţării lor; 

Organizarea municipiilor pe baza cea mai largă a de-
mocraţiei şi autonomiei; 

Adoptarea principiilor liberalismului şi democraţiei 
în toate sferele vieţii publice45. 

În privinţa iniţiativelor şi a modului de funcţionare 
rolul principal l-au jucat Alexandru Mocsonyi și Vin-
cenţiu Babeş. Ei au făcut eforturi în aplanarea disensiu-
nilor dintre gruparea lui Lazăr Ionescu din Arad, adeptă 
a compromisului cu deakiştii46, şi facţiunea Mircea B. 
Stănescu – Alexiu Popoviciu, ostilă oricărei forme de 
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conlucrare cu partidul de guvernămînt. În încheierea 
şedinţei, avocatul M. B. Stănescu a cerut adunării să 
decidă în privinţa tacticii de urmat faţă de alegeri şi Di-
etă. Vorbitorul a pledat în favoarea activismului politic, 
,,fiindcă nouă, celor din Ungaria şi Banat, legile ne fac 
cît de cît posibile opoziţiunea şi lupta activă”. Vincenţiu 
Babeş se declara pentru activitate ,,atît timp cît legile o 
mai fac încă posibilă; dacă însă legile – precum în Tran-
silvania – ne vor face imposibilă sau nefolositoare acti-
vitatea legală atunci va fi timpul să trecem la pasivitate 
legală care este cel din urmă remediu şi numai atunci 
poate fi justificat cînd este rezultatul extremei necesi-
tăţi”. Votul exprimat de participanţi a fost în favoarea 
adoptării principiului activismului. Conducerea partidu-
lui a fost desemnată în întrunirea ţinută în aceeaşi sea-
ră47, implicarea familiei Mocsonyi fiind esențială. Preşe-
dintele ales şi aclamat de bănăţeni avea să fie Alexandru 
Mocsonyi. 

,,Activism” versus ,,pasivism” bănăţean. Activis-
mul, formă a luptei politice caracterizată prin angajarea 
liderilor în sistemul vieţii parlamentare, a fost o idee de 
bun augur în susţinerea şi recunoaşterea drepturilor ro-
mânilor din Banat. Amintiţii lideri au optat pentru acti-
vismul politic în condiţiile înglobării regiunii în Ungaria 
şi a extinderii legii electorale ungare48. Orientarea spre 
activism, considerată mai eficientă decît pasivitatea în 
condițiile politice de atunci49,a fost demonsrată cu oca-
zia dezbaterii proiectelor legii naţionalităţilor din anul 
186850. Activiştii români s-au confruntat cu guvernul 
ungar și cu suaținătorii acestuia în privința legii naţi-
onalităţilor, lege ce propaga norme discriminatorii în 
politica de stat. Prin fundarea Partidei Naţionale, reu-
nind românii din Banat şi Partium, au fost investite mari 
speranţe în alegerile dietale din primăvara anului 1869. 
Succesul a fost unul iluzoriu: au reuşit doar zece candi-
daţi, în felul acesta activismul pierzînd din șanse. În po-
fida sporadicelor acţiuni de cooperare cu activiştii sîrbi 
(mai mult simbolice decît reale) cum s-a întâmplat în 
timpul alegerilor din 1872 şi din 1874, neînțelegerile in-
terne erau vizibile. Acestea au redus eficienţa politică a 
grupării româneşti. Se vehicula chiar ideea ,,abstinenţei 
constituţionale”51 ca o reacţie la orientarea discrimina-
torie a legislaţiei. Prin apariţia la Timişoara a ziarului 
,,Luminătoriul” (1 martie 1880), primul ziar politic ro-
mânesc din Banat52, este depăşit impasul vremelnic al 
activismului bănăţean. ,,Luminătoriul” şi-a propus să 
dezvolte interesele românilor din regiune. Ziarul era un 
partizan al unificării vieţii politice româneşti din Banat 
şi Transilvania, așa cum o gîndise și susținuse Vincenţiu 
Babeş. 

Grație înfiinţării Partidului Naţional Român, a 
crescut interesul pentru activismul politic, fapt care s-a 
observat cu ocazia conferinţei generale electorale de la 
Sibiu din 12-14 mai 1881, dar și în anii următori. Ziarul 
,,Luminătoriul” a pledat pentru activism. Deşi aderenţa 
alegătorilor a fost mai vie ca altădată şi în pofida energi-

ilor angajate prin programul unionist de la 1881, alege-
rile s-au încheiat cu un eşec. Reuşiseră doar trei candi-
daţi ai partidului53.Adoptarea pasivităţii de către românii 
din Banat s-a întîmplat în preajma adunării electorale de 
la Timişoara din 3 mai 1887. Apelul adresat alegătorilor 
la această întrunire a fost acela de a urma exemplul lui 
Alexandru Mocsonyi54. Se urmărea un consens general 
cu privire la adoptarea definitivă a orientării pasiviste. 
În toamna anului 1887 s-a confirmat public noua orien-
tare din Banat, alegerile avînd loc la Caransebeş. Cîşti-
gătorul acestora, generalul de grăniceri Traian Doda, 
a adoptat o poziţie de frondă refuzînd să-şi valideze 
mandatul în Dieta ungară. Gestul său a fost salutat cu 
entuziasm55. Amintita frondă fusese rezultatul unui pro-
ces intern de care a luat act a treia Conferinţă naţională 
română de la Sibiu din 7-9 mai 188756. În pofida faptului 
că activismul părea util57, bănățenii adoptaseră politica 
pasivistă 58.

Pornind de la această premisă, vom înțelege mai 
exact natura politicii de pasivitate din Banat. Pasivismul 
a fost forma legală şi ultimă de protest împotriva Mo-
narhiei dualiste, ceea ce fusese consemnat și în Progra-
mul de la Timişoara din 1869. Alexandru Mocsonyi vor-
bea de o imposibilitate psihologică de a adopta modelul 
statului dualist59. În pofida nemulţumirilor formulate de 
Mocsonyi în temeiul pregătirii sale teoretico-politice şi 
dincolo de discriminările sociale ori culturale, sistemul 
administrativ-statal austro-ungar încurajase o dezvolta-
re economică fără precedent. Cazul Timişoarei nu e sin-
gular, dar e reprezentativ. El a permis afirmarea fiecărei 
comunităţi cultural-lingvistice devenite naţionalitate, a 
admis și a cultivat o pluralitate identitară vizibilă în şco-
li şi universităţi, în cultura muzicală, în creaţiile literare 
şi istoriografice, în formarea şi recunoaşterea elitelor, în 
cultivarea urbanului60. Cu alte cuvinte, un model cosmo-
polit care includea toate comunitățile cultural-lingvisti-
ce și religioase.  

Să reținem însă că timpul n-a fost favorabil centrelor 
urbane din monarhie și nici orientărilor lor. Noile elite 
doreau schimbarea radicală a stării de lucruri, iar segre-
garea pe naționalități era consonantă cu a celor ce recent 
descoperiseră şi fuseseră fascinaţi de ideea de Volksge-
ist61. Cotidianul ,,Dreptatea”, noul ziar din Timişoara 
condus de Valeriu Branişte, şi-a însuşit poziţia lui Ale-
xandru Mocsonyi62. Preluarea ideilor vechii generaţii de 
militanţi de către una mai tînără, a însemnat şi trans-
ferarea interesului vieţii publice spre mișcarea pasivis-
tă63. Publicaţia ,,Dreptatea” apăra programul naţional, 
refuzînd concesiile faţă de politica de stat64. Refuzul de-
mersurilor de conciliere iniţiate de cercurile guvernante 
arată cît de importantă devenise solidaritatea româneas-
că în preajma procesului memorandist de la Cluj65. Vi-
ziunea ziarului ,,Dreptatea” asupra orientării pasivistea 
contribuit la afirmarea identităţii colective românești66. 

De la oportunitate la solidaritate: bănăţenii, ar-
delenii şi Memorandul. Deşi Alexandru Mocsonyi era 
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principalul oponent al căii memorandiste a naţionaliştilor 
transilvăneni, prestigiul său era în creştere în anii 1888 şi 
1889. Beneficiase de simpatie chiar și în cercurile prin-
cipalilor susţinători ai Memorandului. Iuliu Coroianu, 
căruia conducerea partidului îi încredinţase sarcina de 
a lucra la proiectul Memorandului67,avea să-l consulte 
pe Alexandru Mocsonyi. De fapt, Coroianu nădăjduia 
să-i atragă în demersul politic al transilvănenilor pe cei 
doi oameni politici din Banat, Alexandru Mocsonyi şi 
Vincențiu Babeş68. Cum însă Mocsonyi gîndise altfel 
desfăşurarea lucrurilor, optimismul memorandiştilor 
privind aderarea bănăţenilor nu se nejustifica. În toamna 
anului 1888, în urma achiziţiei mai multor acţiuni ale 
revistei ,,Tribuna” de către Alexandru Mocsonyi, s-a 
încercat o apropiere între reprezentanţii românilor din 
Transilvania şi Banat. Avînd susținerea publicației, toți 
cei avizaţi se aşteptau ca Alexandru Mocsonyi să preia 
conducerea mișcării politice românești după retragerea 
lui Gheorghe Bariţiu69. 

După mai puţin de un an70, Alexandru Mocsonyi îm-
preună cu Andrei Mocsonyi, Vincenţiu Babeş şi Corio-
lan Brediceanu s-au retras de la direcţiunea ,,Tribunei”71.
Acest fapt a generat o tensiune între ziariştii şi oamenii 
politici susținuți de ,,Luminătoriul” pe de-o parte şi cei 
susținuți de ,,Tribuna” pe de altă parte. În realitate, dife-
renţa dintre cele două orientări făcuse imposibilă coope-
rarea. Alexandru Mocsonyi considera că transilvănenii 
de la ,,Tribuna” s-au abătut de la programul naţional, 
exagerînd prin loialitaea faţă de dinastie. Fidelitatea mo-
narhică, spunea el, nu trebuie să depăşească limitele, să 
ajungă să degenereze într-un ,,servilism insipid” (cultul 
,,drăguţului de împărat”!, obs. M. Milin). El refuzase să 
gireze cu propriul lui nume năzuinţe contrare propriei 
gîndiri politice72.Pe de altă parte, liderii din Banat aveau 

carenţe în ochii transilvănenilor, învinuiţi fiind de inter-
pretarea denaturată a programului naţional, de reţineri 
nejustificate în privinţa abordării fundamentelor pactu-
lui dualist şi în critica politicii ungare73. Așa se face că 
în partid se născuseră două curente politice divergente74. 

A patra Conferinţă Naţională a Partidului Național 
Român s-a desfăşurat în zilele de 27-29 octombrie 1890 
la Sibiu şi a fost o încercare de reconciliere a naţiona-
liştilor75. Raportul comisiei şi proiectul de rezoluţiune 
al conferinţei au fost rostite de Vincenţiu Babeş. S-a 
hotărît susţinerea programului adoptat la conferinţa din 
1881, program reconfirmat în anii 1884 şi 1887. S-a 
convenitși asupra motivelor pentru care memorandul 
n-a fost trimis împăratului76. Fiind între cei mai activi 
şi preţuiţi oameni politici ai timpului, Vincențiu Babeș 
a fost ales preşedinte al partidului77. Prin această numi-
re, gruparea de la ,,Tribuna” înregistrase un semieşec. 
Conferinţa generală din 27-29 octombrie 1890 avea să 
indice un compromis al tribuniştilor şi memorandiştilor 
în favoarea grupării Mocsonyi. Poziţia de lider a lui Vin-
cenţiu Babeş a fost contestată prin atacurile ,,Tribunei” 
şi ale presei liberale din România, autorul moral al poli-
ticii antimemorandiste fiind aflat Alexandru Mocsonyi78. 
Cercul din jurul ,,Tribunei” condus de Eugen Brote s-a 
străduit să recupereze terenul pierdut, alegînd calea de-
făimării lui Vincențiu Babeș79. Apelurile lui Alexandru 
Mocsonyi şi Vincenţiu Babeş la ,,moderaţie”, în speran-
ţa că se va ajunge la soluţionarea revendicărilor româ-
neşti, au provocat criticile memorandiştilor.

Acţiunea de defăimare a orientării Mocsonyi-Babeş-
Miron80-Cosma81a mers pînă la a considera că grupul 
amintit reprezenta o adevărată ligă. Alexandru Moc-
sonyi a explicat că o asemenea facţiune politică n-a 
existat, putîndu-se vorbi doar de faptul că ei au fost ad-
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versari ai ideilor vehiculate de ,,Tribuna”82.Conflictul a 
intrat în faza decisivă în vara anului 1891 83. În zilele de 
30 şi 31 august 1891 s-a convocat o conferinţă consul-
tativă a conducerii partidului. La această întrunire s-a 
votat încrederea în preşedintele Vincenţiu Babeş şi în 
conduita sa politică, considerată parte a programei na-
ţionale84. Meritul decisiv în obţinerea acestei surprinză-
toare hotărîri i-a revenit aceluiaşi Alexandru Mocsonyi. 
Liderul din Banat adresase atunci o scrisoare deschisă 
conducerii partidului85 prin care arăta consecinţele pre-
vizibile ale tacticii memorandiste. Mesajul a răsturnat 
toate prognozele, întrunind adeziunea majorităţii86. 
Alexandru Mocsonyi considera că apelul la împărăție 
în vederea îmbunătăţirii regimului politic al românilor 
este unul posibil din punct de vedere constituţional. Cu 
atît mai mult cu cît Dieta ungară dovedise un dezinteres 
pentru problematica românească din Banat şi Transilva-
nia și provocase autoexcluderea acesteia din viaţa poli-
tică a statului. În alegerea momentului potrivit înaintării 
Memorandului, Mocsonyi era de părere că trebuia avute 
în vedere ,,garanţiile care-i asigură o prevenire (primire 
n.n.) binevoitoare din partea Coroanei”. Cît despre 
schimbările radicale pe care le presupunea soluţionarea 
favorabilă a memorandului,mai întîi trebuia creat un cli-
mat politic favorabil şi receptiv. Deîndată ce s-a declarat 
împotriva tacticilor hazardate ,,putînd genera un dezas-
tru pentru cauza naţională şi reputaţia politică a naţiu-
nii”, Mocsonyi a decis să-şi apere şi să-şi promoveze 
opiniile într-o viitoare conferinţă naţională. 

În paralel, cei de la ,,Tribuna” s-au refăcut. Unii 
s-au grăbit să anunţe în presă dezacordul faţă de po-
ziţia preşedintelui Vincențiu Babeş, ceea ce nu era de 
bun augur pentru partid87. A urmat discreditarea grupării 
lui Mocsonyi-Babeș sub pretextul pactizării cu mode-
raţii88. În pofida neînțelegerilor, Alexandru Mocsonyi 
contribuise la orientarea ideatică a partidului, influ-
enţînd politica românilor bănăţeni şi ardeleni. Acolo 
unde poziţia colaboratorului său apropiat nu i se părea 
suficient de convingătoare, Mocsonyi intervenea prin 
scrisori şi idei. Aşa a fost cazul în conferinţa naţională 
din 1887, precum și la consfătuirea din 1891. De fiecare 
dată, logica şi distincţia personală a ideologului bănă-
ţean au impresionat89. Observînd pregătirea teoretică re-
marcabilă, vocația sa de lider care umbrise o bună parte 
dintre colegii de partid, comitetul întrunit în octombrie 
a desconsiderat voit scrisoarea lui Alexandru Mocsonyi. 
Poziţia lui avea să fie complet dezavuată prin retragerea 
lui Vincenţiu Babeş de la conducerea partidului. 

La a cincea Conferinţă Naţională a Partidului 
Național Român din 20-21 ianuarie 1892 de la Sibiu, 
Mocsonyi a vorbit despre situaţia politică din Ungaria90, 
condamnînd principiile dualismului şi criticînd asupri-
rea românilor din Banat şi Transilvania. Primită cu en-
tuziasm, poziția lui a fost însoţită şi de un proiect de 
rezoluţiune însușit de cei prezenți. O singură (şi esenţia-
lă) excepţie: punctul 4 al proiectului recomanda prezen-

tarea Memorandului la timpul potrivit împărăției91, ceea 
ce devenise subiect de dispută92. Eugen Brote – unul 
dintre oamenii politici ardeleni - a propus prezentarea 
Memorandului fără amînare, ceea ce avea să schimbe în 
mod decisiv orientarea Conferinţei şi a întregii mişcări 
naţionale. Înaintea trecerii la vot asupra acestui punct 
cheie al proiectului de rezoluţiune, în protocolul Con-
ferinţei s-a stipulat necesitatea conservării cu orice preţ 
a ideologiei partidului, minoritatea urmînd a se supune 
votului majorităţii. În numele său şi al delegaţilor bănă-
ţeni, Alexandru Mocsonyi a precizat că vor ,,respecta 
votul contrar, dar la executarea activă a aceluia nu vor 
coopera”93.19 voturi au fost pentru şi 18 au fost împotri-
vă. Ceea ce a făcut ca opinia lui Mocsonyi să fie cîştigă-
toare. Insistența tribuniştilor, neîmpăcaţi cu rezultatul, a 
schimbat lucrurile. Eugen Brote a cerut repetarea votu-
lui în plenul conferinţei94, de data aceasta reprezentanţii 
transilvani şi o bună parte dintre cei ,,de peste Meseş” 
votînd pentru Memorand95, inaugurînd totodată orienta-
rea radicală96. 

Debuta astfel confruntarea deschisă cu politica statu-
lui dualist. Proiectul de rezoluţiune al mai sus amintitei, 
în pofida desolidarizării bănăţenilor, proiectul Mocsonyi 
devenise suportul teoretic al acţiunii memorandiste. 
Mult prea conştient de posibilele implicaţii negative ale 
opoziţiei sale, Alexandru Mocsonyi a preferat o tăcere 
acceptînd astfel continuitatea vieții partidului.  

În loc de concluzii. 
În deceniile de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ro-

mânii din Banat și Transilvania s-au organizat din ce în 
ce mai bine din punct de vedere politic și instituțional. 
Revendicările lor au avut ecou nu numai la scara celor 
două regiuni, ci în întreaga Europă Centrală. Afirmarea 
unor cercuri intelectuale reprezentantive a făcut să fie 
vizibile noile ideologii identitare. Din rândul amintitelor 
cercuri s-a desprins o clasă politică ce va fi continuu pre-
zentă în viața publică. Repetatele întruniri în conferințe 
și dezbateri pe tema drepturilor naționalităților, în cazul 
românesc însoțite de fundarea Partidului Național Ro-
mân, au arătat crizele traversate de Imperiul Austriac în 
anii 1840-1867, respectiv acelea din deceniile următoa-
re compromisului dualist din anul 1867. Din articolul 
nostru reies cu precădere problemele care confruntau 
naționalitatea română din Banat și Transilvania, organi-
zarea și liderii care au jucat rolul esențial în formularea 
revendicărilor politice, politicile autoritariste ale statu-
lui conservând privilegiile feudale și care au nemulțumit 
o mare parte a cetățenilor celor două regiuni. 

Trebuie însă remarcat și faptul că, în pofida condiției 
politice similare a românilor, sârbilor, slovacilor, cehilor, 
croaților, germanilor, italienilor, tema naționalităților n-a 
fost întotdeauna însoțită de dezbaterea politicilor comu-
ne, nici de o cooperare transculturală a asociațiilor, parti-
delor și elitelor lor. Fiind vorba de regiuni cu experiențe 
și moșteniri cultural-istorice diverse, s-au născut con-
troverse atât între naționalități, cât și în interiorul lor. 
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Influențele ideologice contradictorii, precum și deciziile 
bazate pe orgolii, au generat competiții și acțiuni dis-
cutabile. Cazul românilor din Banat și Transilvania, al 
curentelor lor activiste și pasiviste dă seamă asupra unor 
opțiuni văzute prin prisma faptelor politice și pe care le-
am invocat ori descris aici pe baza propriilor cercetări 
documentar-bibliografice. Tema este una de referință, de 
aceea considerăm că merită reluată spre a o examina nu 
numai din perspectiva local-identitară, ci și din aceea 

europeană. Cât despre continuitățile și rupturile politi-
cii românești din Banat și Transilvania, ele vor necesita 
multiplicarea studiilor de istorie conceptuală, respectiv 
decodarea vocabularului social-politic de dinainte și de 
după mișcarea memorandistă. 

Prof. univ. dr. MIODRAG MILIN
Prof. univ. dr. VICTOR NEUMANN
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Anul 1881 reprezintă, indiscutabil, unul dintre 
reperele majore în procesul de emergență a statu-
lui român modern. Edificarea Regatului Români-
ei a fost precedată, într-o firească și necesară ordi-
ne, de proclamarea Unirii Principatelor Moldova și 
Țara Românească, în 1859, precum și de dobândirea 
independenței de stat, în 1877. 

După proclamarea și recunoașterea independenței, 
guvernul condus de Ion C. Brătianu s-a axat pe conso-
lidarea României atât pe plan extern, cât și pe plan in-
tern. Transformarea țării în regat avea o mare importanță 
pentru creșterea prestigiului statului prin situarea lui pe 
același plan cu celelalte monarhii constituționale euro-
pene. De asemenea, era consolidată poziția lui Carol I 
în raport cu restul statelor europene. Pe plan intern, mo-
narhia contribuia la consolidarea dinastiei în țară și la 
asigurarea unei stabilități politice.

În primăvara anului 1881, România cunoștea o 
perioadă deosebit de fastă. În timpul scurt trecut de 
la Unirea din 1859 a Valahiei cu Moldova, România 
câștigase un principe domnitor care era înrudit cu mai 
toate marile familii imperiale și regale din Europa, în 
1866. De asemenea, primise o Constituție modernă 
și liberală, care, de exemplu, interzicea pedeapsa cu 
moartea sau cu confiscarea averii. 

În anul 1877, România își proclamase 
independența, care fusese apoi câștigată pe câmpurile 
de luptă din Balcani, prin eroismul ostașilor români. 
Independența fusese recunoscută de Marile Puteri în 
anul 1878, prin tratatele de pace de la San Stefano 
și Berlin, iar România primise Dobrogea drept 
compensație pentru sudul Basarabiei, răpit de Rusia 
care se transformase din aliată în dușmană a Româ-
niei.

Liderii românilor erau de părere că noul statut 
internațional al României trebuia să fie consacrat prin 
proclamarea sa ca Regat. Trecerea de la principat la re-
gat s-a produs într-o zi de sâmbătă. Legea a fost propusă 
de liberali, dar a fost votată în unanimitate de parlament. 
Deja, Principele Carol I primise titlul de Alteță Rega-
lă încă din anul 1878. Carol I ar fi dorit să mai amâne 
proclamarea sa ca Rege, din modestie și din spirit aus-
ter „proclamarea a venit atât de repede, încât eu însumi 
am fost surprins. I-am scris de curând […] că eu insis-
tam pentru 10/22 mai, după aceea m-am lăsat convins 
pentru ca proclamarea regatului să aibă loc în ziua mea 
de naștere (8/20 aprilie) și am cedat până la urmă ca să 
aibă loc zilele acestea (14/26 martie)”1. Însă oamenii 
de stat români nu mai aveau răbdare, după cum nota 
Carol I în jurnalul său. Regele a notat în jurnalul său 

rezumatul acelei zile ”Ora 11 1/2 venit toți miniștrii 
la mine să declare că nu mai pot fi oprite Camerele 

Parlamentului să proclame regatul. Ședința de ieri, 
în care opoziția a atacat puternic guvernul, a scos 
din fire majoritatea în așa hal, încât nu mai dorește să 
aștepte nici o zi. Eu am avut doar o singură rezervă, 
că împăratul Alexandru nu a fost încă înmormântat. 
Miniștrii merg direct la Cameră, unde moțiunea este 
depusă de generalul Lecca. Pe baza acesteia este fă-
cută de îndată legea, care e votată în unanimitate. La 
Senat este depusă aceeași moțiune și legea e votată 
și acolo. La ora 5 vine Brătianu la mine. Totul este 
gata. Întreg Senatul vine pe jos la Palat, noi îl salu-
tăm de la fereastră. La ora 6 ambele Camere sunt re-
unite în sala tronului, însă fără fracuri, vin direct de 
la sala de ședințe. D. Ghica citește legea, cu câteva 
cuvinte introductive. Eu răspund, discursul meu este 
salutat cu entuziasm. După aceea proclamăm legea, 
care are două articole, în prezența Camerelor. Facem 
cerc, pe toate fețele bucurie și emoție. Apoi ieșim cu 
președinții la balcon, unde lumea ne aclamă, muzică 
etc. La 6 1/2 se termină. Regatul României e procla-
mat și sacționat prin lege”2.

La 14/26 martie 1881, Camera Deputaţilor şi Se-
natul, în unanimitate, au proclamat România Regat, 
completând şi încoronând astfel „opera regenerării 
sale” punând numele în acord cu „poziţiunea ce a do-
bândit România ca stat independent”, cum se declara 
în raportul Consiliului de Miniştri3. 

În aceiași zi, Regele Carol I și Regina Elisabeta, 
alături de fruntașii politici ai țării, consfințeau acest 
act fundamental al istoriei noastre moderne și con-
temporane:

„NOĬ CAROL I. REGE AL ROMÂNIEĬ, condusŭ 
de mâna lui Dumnezeŭ și de destinele vitézuluĭ și 
înțeleptuluĭ poporŭ românŭ, amŭ făcutŭ, în 10/22 

140 DE ANI DE LA PROCLAMAREA 
REGATULUI ROMÂNIEI

Pagini de istorie



95COLUMNA 2000

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

Maiŭ 1866, intrarea Nóstră în capitala Bucurescĭ. 
Vocea poporuluĭ Ne-a chiămatŭ la domnia țerilorŭ 
unite Moldova și Țéra Românéscă prin plebiscitulŭ 
dela 8/20 Apriliŭ 1866 (în zioa aniversală a nascerei 
Nóstre dela 8/20 Apriliŭ 1839) și prin votulŭ datŭ de 
Adunarea electivă la 1/13 Maiŭ același anŭ.

Asigurândŭ națiunii române, prin Constituțiunea 
dela 30 Iuliŭ 1866, libertățile și drepturile sale, Noi 
amŭ pututŭ trece, în fruntea acestui poporŭ, prin ḑile 
de nevoi, învingêndŭ tóte greutățile, astfelŭ că, la 
1877 Maiŭ 10/22, Corpurile legiuitóre aŭ proclamatŭ 
independența țerei.

Curându apoĭ Dumnezeŭ, care singurŭ dă vic-
toriele, a condusŭ oștirea nóstră peste Dunăre în 
17 Iuliŭ 1877, și drapelele nóstre s’au încununatŭ 

de lauri la Calafatŭ, Nicopole, Rahova, Smîrdanŭ, 
Grivița, Opanezŭ și în 28 Novembre același anŭ prin 
luarea Plevnei, făcêndŭ ca vechia vitejie românéscă 
să consacre pe câmpiele Bulgarieĭ votulŭ unanimŭ 
alŭ Adunărilorŭ.

Sângele generosŭ românescŭ, vĕrsatŭ pentru 
apĕrarea și independința patrieĭ, a aflatŭ rĕsplătirea 
sa în ḑiua de 14/26 Martie 1881. Adunările legiu-
itóre, în dorința de a da statuluĭ românŭ, născutŭ din 
contopirea principatelorŭ Moldova și Țéra Românés-
că, o asigurare și maĭ deplină și o manifestare și mai 
strălucită a individualitățiĭ sale, au proclamatŭ intra-
rea Românieĭ între Regatele Europeĭ.

Țéra întrégă, represintată de Senatŭ și de Aduna-
rea Deputațilorŭ, însoțiți de membri din tóte corpuri-

le constituite ale țereĭ, de Înaltele Curțĭ de Casațiune 
și Compturi, de Academia Română, de representanțiĭ 
Universitățilorŭ din Bucurescĭ și Iașĭ și ai tuturorŭ 
șcólelorŭ de tóte gradele, de delegațiuni comuna-
le, urbane și rurale, cum și de tóte corporațiunile 
de meseriașĭ și de numerósele societățĭ din diver-
sele direcțiunĭ ale cultureĭ naționale, s’aŭ adunatŭ 
astăḑĭ 10/22 Maiŭ 1881, în fața altaruluĭ sântŭ alŭ 
Mitropolieĭ din Bucurescĭ și aŭ asistatŭ cu Noĭ Ca-
rol I Rege alŭ Românieĭ, cu Regina Elisabeta, iubita 
Nóstră soție, cu iubitulŭ Nostru frate Leopold, prin-
cipe ereditarŭ de Hohenzollern, împreună cu nepoții 
Nostri Ferdinand și Carol, la rugăciunile de sânțire 
cu cari I.P.S. Mitropolitŭ și Primatŭ Calinicu Micles-
cu, I.P.S. Mitropolitŭ alŭ Moldoveĭ și Suceveĭ Iosifŭ, 
toți P.P.S.S. Episcopĭ de Eparchiĭ și înaltulŭ clerŭ 
metropolitanŭ, aŭ binecuvêntatŭ corónele ce ne adu-
ce Țéra, embleme prețióse pentru Noĭ de stabilitate și 
de independență a patrieĭ.

Coróna Regală, pe care Țéra o pune astăzĭ pre 
fruntea Nóstră, este făcută în arsenalulŭ ósteĭ din 
oțelulŭ unuĭ tunŭ luatŭ dela neamicŭ la Plevna în 
ziua de 28 Novembre 1877, și este stropitŭ cu sân-
gele eroilorŭ căzuți pentru independență. Coróna de 
aurŭ ce Țéra pune astăzĭ pre fruntea primeĭ sale Re-
gine, nu e împodobită cu petre scumpe, dar faptele 
reginelorŭ cari vorŭ purta simpla corónă de aurŭ a 
Regineĭ Elisabeta vorŭ face strălucirea eĭ.

Pentru ca neuitată să fie seculelorŭ viitóre amin-
tirea zilei de astăzĭ 10/22 Maiŭ, subsemnat’amŭ în 
alŭ șese-spre-zecelea anŭ alŭ domnieĭ Nóstre acestŭ 
documentŭ, la sânta Metropolie din capitala Nóstră 
Bucurescĭ, împreună cu Regina Elisabeta, iubita 
Nóstră soție, și cu iubitulŭ Nostru frate Leopold, 
în fața Țereĭ adunate la marea serbare națională a 
consacrăriĭ proclamațiuniĭ Regatuluĭ Românieĭ și 
amŭ ordonatŭ ca de acestŭ actŭ să se acațe marele 
Nostru sigiliŭ regalŭ, contrasemnândŭ’lŭ Miniștrii 
Nostri secretari de statŭ și primindŭ comemorativa 
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subscriere a Domnilorŭ Președințĭ ai Corpurilorŭ le-
giuitóre, ale I.I. P.P. S.S. Mitropolițĭ și a Președinteluĭ 
Înălțeĭ Curțĭ de Casațiune și de Justiție”.

Ştirea s-a răspândit rapid şi, în câteva minute, 
Calea Victoriei s-a umplut de oameni şi drapele. Carol 
şi Elisabeta au ieşit la ferestrele palatului pentru fi 
aclamaţi. A urmat o sărbătoare populară, încheiată 
abia la mizeul nopții.

La nivelul vieții politice interne, consecințele procla-
mării Regatului României au avut o importanță indis-
cutabilă. În primul rând, s-a luat decizia ca, din cauza 
coincidenței cu funeraliile țarului Alexandru al II-lea, 
festivitățile încoronării să aibă loc pe 10/22 mai 1881. 
La 1/13 aprilie, au fost votate articolele care transfor-
mau termenii de „Domnitor” și „Principatele Unite” în 
„Rege”, respectiv „Regatul României”4 .

 Încoronarea lui Carol I a fost organizată pe Dea-
lul Mitropoliei în 10 Mai 1881, exact la 15 ani după ce 
el devenise principe domnitor al României. Carol I a 
refuzat să fie încoronat cu o coroană de aur, Coroana 
Regală a României fiind confecționată din oțelul 
unui tun turcesc, capturat la Plevna, în Războiul de 
Independență, iar pentru regină o coroană simplă din aur 
lucrată la București5. Carol I a ales oțel, și nu aur, pentru 
a simboliza vitejia ostașilor români. De atunci, Coroana 
de Oțel a devenit simbolul suveranității României, fiind 
purtată în ocazii solemne de către toți regii României 
începând cu încoronarea din 1881. Regele Ferdinand I 
al României a purtat-o la încoronarea sa de la Alba Iulia. 
Mihai I a fost încoronat cu aceeași coroană și uns Rege 
de către Patriarhul României Nicodim Munteanu, în ca-
tedrala patriarhală din București, chiar în ziua celei de-a 
doua sale suiri pe tron, la 6 septembrie, 1940. Coroana 
s-a regăsit, între anii 1881 și 1947, și în stema națională, 
iar din 11 iulie 2016 face din nou parte integrantă din 
stemă. Cu ocazia proclamării Regatului, Carol I a insti-
tuit Ordinul „Coroana României”, cel de-al doilea ordin 
național românesc, și a specificat în Regulamentul de 
înființare al decorației, ca micuța coroană din centru să 
fie din oțelul aceluiași tun capturat la Plevna.

Regatul României, proclamat în 1881 a ajuns să aibă 
un termen derivat care să desemneze apartenenţa, răgă-
ţean, folosit îndeosebi după Marea unire din 1918, pentru 
a-i desemna pe românii din Ţara Românească, Moldova 
şi Dobrogea, adică „România Mică”. Termenul a apărut 
după primul război mondial, când Vechiul Regat s-a unit 
cu Banatul, Basarabia, Bucovina și Transilvania.

Problema proclamării României ca Regat şi a 
lui Carol I ca rege a fost obiectul multor discuţii pe 
plan intern şi internaţional. Turcia a fost prima care 
a recunoscut Regatul României. Au urmat-o Anglia, 
Italia, Statele Unite, Germania, Rusia şi Austro-Unga-
ria. Prim-ministrul Ion C. Brătianu a făcut, în martie 
1880, o vizită în Germania, prilej cu care a abordat 
problema regatului. Cancelarul Bismarck a declarat 

tuturor ambasadorilor a doua zi după proclamarea Rega-
tului României, prin Ministerul Afacerilor Străine, că nu 
are nicio obiecțiune de făcut în contra noii transformării 
a României, dar că el așteaptă, date fiind legăturile de 
familie ce unesc pe Împăratul Germaniei cu Suveranul 
de la Dunăre, „ca celelalte puteri să binevoiască a lua 
inițiativa spre recunoaștere”. A fost obţinut şi asen-
timentul Vienei, argumentul fiind acela că astfel se 
facilita aderarea României la o alianţă germano-aus-
tro-ungară. Celelalte mari puteri nu au avut obiecţii la 
proclamarea Regatului României.

 Prof. CRISTINA GRECU

Note
1 Sorin Cristescu, Carol I. Corespondență personală 

(1878-1912), Editura Tritonic, București, 2005, p. 96. 
2 Ibidem, p. 115. 
3 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor pa-

tru regi (1866-1914), vol I, Editura Enciclopedica, 
București, 2004, p. 152.

4 Ioan Scurtu, Democrația la români 1866-1938, 
Editura Humanitas București, 1990, p. 159. 

5 Stelian Neagoe, Memoriile Regelui Carol I al Ro-
mâniei, vol. II, Editura Scripta, București, 1993 p. 390.  
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Conferința națională de la Sibiu, desfășurată între 12-
14 mai 1881, a constituit actul de naștere al Partidului 
Național Român. Din cei 155 de delegați participanți, 
52 erau din părțile bănățene. În cadrul conferinței, 
Vincențiu Babeș a prezentat un raport în care a făcut 
o analiză obiectivă a situației social-politice grele cre-
ate românilor din Austro-Ungaria prin politica cercuri-
lor guvernamentale maghiare1. Ordinea de zi a cuprins 
următoarele probleme: stabilirea atitudinii alegătorilor 
români față de alegerile dietale proxime; organizarea 
Partidului Național pe baza legilor existente; stabilirea 
unui program de acțiune comună pentru toți românii din 
Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș2. 

După mai multe dezbateri privitoare la atitudinea pe 
care trebuia să o adopte partidul nou creat față de viitoa-
rele alegeri, s-a hotărât că, pentru românii din Transilva-
nia, este oportună rezistența pasivă, adică neparticiparea 
la alegeri, iar pentru cei din Banat, Crișana și Maramureș 
participarea la alegeri, adică activismul politic. Nu toți 
fruntașii români, participanți la conferință, au fost de 
acord cu linia directoare a P.N.R. Au fost și voci care au 
propus, pe baza principiului solidarității naționale, „ori 
activitate pentru toți, ori pasivitate pentru toți”3. 

Conducerea partidului era asigurată de un comitet al-
cătuit din 11 membrii, al cărui președinte a fost ales Par-
tenie Cosma. Primul punct al programului noului partid 
a fost cel referitor la recâștigarea autonomiei Transilva-
niei. Celelalte puncte se refereau la introducerea limbii 
române în administrație și justiție în toate ținuturile locu-
ite de români, numirea românilor în posturi administra-
tive, revizuirea legii naționalităților, autonomie școlară, 
elaborarea unei legi pe baza sufragiului universal etc. 
Acest program a stat la baza activității P.N.R. pănă în 
anul 19054. Următoarele două conferințe naționale ale 
P.N.R., desfășurate tot la Sibiu în anii 1884 și 1887, 
au hotărât susținerea pe mai departe a programului 
național în tot cuprinsul său. În plus, la Conferința din 
1887, s-a hotărât extinderea pasivității și asupra Bana-
tului, Crișanei și Maramureșului, zone în care populația 
românească participase până atunci la alegeri. La cea 
de-a patra Conferință națională a P.N.R., desfășurată la 
Sibiu în anul 1890, au apărut divergențe între cei care 
susțineau înaintarea grabnică a „Memorandului” Curții 
de la Viena și gruparea bănățeană, condusă de Alexan-
dru Mocioni și Vincențiu Babeș, care susțineau că nu 
este încă momentul oportun5. 

În 1892 se împlineau 100 de ani de la Supplex și 
25 de ani de când Transilvania fusese unită cu Ungaria, 
în anul 1867. Prin urmare, conducerea P.N.R. a hotărât 
să marcheze aceste două evenimente printr-o acțiune 
de protest care să trezească conștiința națională și, în 

același timp, să atragă atenția lumii occidentale asupra 
soartei ingrate a românilor din Monarhia Austro-Unga-
ră. În cele din urmă, înaintarea „Memorandului” Curții 
de la Viena a fost corelată cu acțiunile regelui Carol I al 
României și a diplomaților de la București pentru pre-
lungirea tratatului semnat de România cu Tripla Alianță 
în anul 18836. 

Gruparea bănățeană, care se opusese înaintării grab-
nice a „Memorandului”, a fost înlăturată din Comitetul 
P.N.R.7 și, la 28 mai 1892, o delegație alcătuită din 300 
de oameni, reprezentând toate categoriile sociale ale 
românilor din Ungaria, a prezentat Curții de la Viena 
textul „Memorandului”. După cum bine se știe, împăra-
tul Franz-Iosif a remis plicul nedesfăcut guvernului ma-
ghiar iar acesta l-a restituit lui Ioan Rațiu, președintele 
P.N.R. Se părea că mișcarea memorandistă nu își va 
atinge scopurile și se va încheia cu un fiasco. Publicarea 
în presă a „Memorandului”, în limbile maghiară, ger-
mană, franceză, italiană și română, a atras însă atenția 
opiniei publice și, implicit, represaliile autorităților ma-
ghiare. Acestea consideră actul „delict de presă” și îi fac 
răspunzători pe cei 25 de membri ai Comitetului de con-
ducere al P.N.R. în frunte cu Ioan Rațiu. Ei sunt acuzați 
de agitație contra legilor Statului Maghiar și sunt aduși 
pe banca acuzării. Prin urmare, la data de 25 aprilie/7 
mai 1894, începe faimosul Proces de la Cluj (Procesul 
memorandiștilor). 

Încă înainte de începerea procesului, Comitetul Cen-
tral al P.N.R. a publicat în presă o serie de precizări în 
legătură cu mișcarea memorandistă: „Memorandul” 
este opera Partidului Național Român din Transilvania 
și Ungaria; prezentarea acestuia împăratului s-a făcut pe 
baza hotărârilor luate în unanimitate din partea întregu-
lui Partid Național, reprezentat prin delegații prezenți la 
Conferința națională, ținută la Sibiu în 20 și 21 ianu-
arie 1892; deoarece aceștia reprezintă națiunea româ-
nă, procesul de la Cluj este „un proces intentat națiunii 
române”8. 

Membrii Comitetului Național al P.N.R. au fost 
însoțiți la Cluj de mai multe mii de români veniți din 
zonele apropiate. Într-o serie de orașe din Banat și Tran-
silvania s-au organizat mitinguri de protest. În toate 
orașele și satele locuite de români s-a organizat serviciu 
religios. S-au trimis telegrame împăratului-rege Franz-
Iosif, atrăgându-i-se atenția asupra persecuțiilor la care 
este supus elementul român sub stăpânirea maghiară9. 
În același timp au avut loc manifestații de simpatie ale 
românilor din Regat față de cei inculpați10. În toate gă-
rile pe unde au trecut, în drumul spre Cluj, conducăto-
rii P.N.R. au fost întâmpinați de români cu manifestații 
de susținere. În prima zi a procesului, atmosfera creată 

PROCESUL MEMORANDIȘTILOR 
REFLECTAT ÎN PRESA DE EPOCĂ
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în sală de populația românească a fost de nedescris. Pe 
străzile Clujului s-au adunat cel puțin 20.000 de români 
care i-au aclamat pe acuzați11. Între românii veniți să-i 
susțină pe acuzați și populația maghiară din oraș au avut 
loc și unele incidente de stradă12. 

Odată cu începerea procesului, jurații maghiari au 
afirmat în fața avocaților apărării că „nu dragostea de 
patrie și interesul pentru cauză” i-au adus pe miile de 
români la Cluj, ci ei au venit fiind mituiți „cu pițulă și cu 
palincă”13. S-au produs apoi vii dezbateri dacă avocații 
apărării și inculpații au voie sau nu să vorbească, în tim-
pul procesului, în limba română. Jurații au fost acuzați 
de avocații români că au venit la proces cu păreri pre-
concepute, animați de ură națională și, prin urmare, vor 
judeca cu părtinire. Avocatul Amos Frâncu, apărăto-
rul lui Ioan Rațiu, exemplifică cazul juraților Gajzago 
Mano și Bogdán Péter care au împrăștiat apeluri tipărite 
în care Ioan Rațiu era acuzat ca „trădător și conspirator 
în contra integrității țării (Ungariei n.n.)… Rațiu, care 
și-a ridicat mâinile sacrilege în contra patriei și a iscodit 
ideea Memorandului nu poate scăpa de răzbunarea fap-
tei sale”14. Avocații apărării sunt permanent hărțuiți de 
procuror și amendați dacă folosesc cuvinte nepotrivite. 
Sub motivul că intenționat vor să lungească procesul, nu 
li se permite să-și țină pledoariile. Simțindu-se ofensați 
de această atitudine, ei renunță la apărare și se retrag în 
bloc15. 

În ședința a VI-a a Tribunalului, din data de 11 mai 
1894, a luat cuvântul Ioan Rațiu, președintele P.N.R. 
El face un scurt istoric al elaborării „Memorandului” 
în urma mai multor conferințe naționale, începând din 
anul 1881. La aceste conferințe au fost prezenți delegați 
trimiși de întregul popor român din Transilvania și Ba-
nat. Prin urmare „Memorandul” „este expresia voinței 
tuturor românilor… Chiar dacă ar trebui să admitem că 
cuprinsul acestui Memorandum constituie un delict, el 
este opera nu numai a membrilor Comitetului P.N.R. ci 
a tuturor românilor”16. Prin urmare, la Cluj, se judecă 
dreptul de existență al poporului român, iar „existența 
unui popor nu se discută, se afirmă”. Procurorul îi răs-
punde că delictul nu constă în redactarea „Memorandu-
lui” ci în tipărirea și răspândirea lui17. 

A luat apoi cuvântul Vasile Lucaciu, secretarul 
P.N.R. El a întărit cele afirmate de Ioan Rațiu: „Me-
morandul” este opera întregului P.N.R. și există do-
cumente care atestă acest lucru18. În ședința a VII-a, 
Teodor Mihali completează cele afirmate de Lucaciu: 
punctele conținute în „Memorandul” publicat în 1892, 
și îndeosebi cel referitor la autonomia Transilvaniei, 
se găseau și în programul P.N.R. publicat cu zece ani 
înainte.. Prin urmare, de ce pentru programul din 1882 
nu a fost trimis nimeni în judecată deși formulările la 
adresa autorităților maghiare erau mai aspre decât cele 
din „Memorandul” prezentat împăratului? Procurorul 
răspunde că nu cunoaște conținutul programului din 
188219. Alt acuzat, Rubin Patița, arată că „Memorandul” 

a fost tipărit și răspândit în popor cu doi ani înainte de 
proces. Cu toate acestea, nu s-au produs agitații în rân-
dul populației române îndreptate împotriva autorităților 
maghiare. „Dacă însă românii și maghiarii nu se văd cu 
ochi buni, apoi nu noi ci jurnalistica maghiară, care ne 
prezintă drept revoluționari și trădători, poartă vina”. În 
continuare, arată că românii au manifestat pentru con-
ducătorii P.N.R. judecați la Cluj dar, respectând legea, 
fără a se deda la acte de dezordine20. În ședința a VIII-
a Patița a luat din nou cuvântul și a arătat că Procesul 
de la Cluj nu este unul penal ci unul politic. P.N.R. s-a 
costituit ca partid legal, pe baza legii electorale, recu-
noscut astfel și de autoritățile maghiare. Conducătorii 
săi sunt reprezentanții alegătorilor români din Transil-
vania și Ungaria. Programul partidului are ca prim punct 
recâștigarea autonomiei Transilvaniei. „De 12 ani am 
lucrat pe față, în publicitate, cu mijloace legale, pentru 
recâștigarea drepturilor noastre”. Înaintea tribunalului 
nu stau niște criminali ci aleșii unui popor cu trecut și 
merite cetățenești. Așternând pe hârtie „Memorandul” 
membrii Comitetului P.N.R. nu au fost altceva decât 
„executorii hotărârii poporului”21. Procurorul neagă că 
procesul ar fi unul politic și arată că românii au dreptul 
de a se constitui în partid politic dar, acest lucru nu le dă 
dreptul de a comite fapte contra legii penale. Arată că, 
într-adevăr, mai există unele legi care diferă în Transil-
vania de cele din Ungaria dar, cele două țări sunt unite 
și, chiar dacă și unii deputați maghiari mai folosesc încă 
denumirea de Transilvania, se referă la provincie în sens 
geografic, nu în sens politic, cum apare în Memoran-
dum. Îi invită apoi pe acuzați să facă declarație publică 
cum că recunosc unirea Transilvaniei cu Ungaria din 
anul 186722. 

În ședința a IX-a din 15 mai 1894, Vasile Lucaciu 
arată că traducerea în maghiară a ,,Memorandului” este 
eronată chiar în punctele esențiale, pe baza cărora con-
ducerea P.N.R. este incriminată23. Toate sforțările de a 
se disculpa rămân însă zadarnice. În viziunea justiției 
maghiare, liderii PN.R. erau condamnați dinainte. Re-
chizitoriul a fost citit de procurorul Vita Sándor, cel care 
a condus ședințele procesului. După ce a făcut un is-
toric al acțiunii memorandiste, a conchis: „Acuzații nu 
au rămas între barierele dreptului de petiționare ci… au 
hotărât tipărirea în limbile maghiară, germană, română, 
franceză și italiană și răspândirea (Memorandului n.n.) 
nu numai în patria lor ci și în străinătate”. Prin aceasta 
petiția a luat caracterul de agitație publică pedepsită prin 
Articolul 173 al Codului Penal cu închisoare de până la 
5 ani24. 

În cele din urmă, la data de 13/25 mai 1894 s-a 
pronunțat sentința. Cea mai grea pedeapsă a primit-o 
Vasile Lucaciu, secretarul P.N.R. – 5 ani de închisoa-
re. Ceilalți condamnați au fost: Ioan Rațiu, președintele 
P.N.R. – 2 ani de închisoare; George Pop de Băsești, 
vicepreședinte al P.N.R. – 1 an de închisoare; Dimitrie 
Comșa – 3 ani de închisoare; D.P. Barcian – 2 ani și 6 
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luni de închisoare; Nicolae Cristea – 8 luni de închisoa-
re; Iuliu Coroian – 2 ani și 8 luni de închisoare; Teodor 
Mihali – 2 ani și 6 luni de închisoare; Mihail Veliciu – 2 
ani de închisoare; Rubin Patița – 2 ani și 6 luni de închi-
soare; Gherasim Domide – 2 ani și 6 luni de închisoare; 
D. Roman – 8 luni de închisoare; Patriciu Barbu – 2 
luni de închisoare. La aceasta se adauga plata solidară 
a unei amenzi în valoare de 3.238 florini. La proces au 
fost achitați Basiliu Rațiu, Ioan Muntean, Nicolae Ro-
man și Ioan Duma25. 

Pentru o suită de articole consacrate Procesului de la 
Cluj, Valeriu Braniște, redactorul ziarului „Dreptatea” 
din Timișoara, este adus în fața justiției și condamnat la 
2 ani de închisoare și la o grea amendă26. 

Printr-o decizie din data de 16 iunie 1894, semnată 
de ministrul de Interne maghiar K. Hieronyni, activita-
tea P.N.R. a fost interzisă sub pretextul că funcționarea 
sa nu are bază legală27. 

Cu scopul de a apăra „statul maghiar unitar” în 
fața acțiunilor distructive ale „valahilor”, autoritățile 
maghiare au dat dovadă de exces de zel și au comis și 
unele acte penibile. În această categorie poate fi înca-
drată trimiterea în judecată a fetelor române care, la 
data de 27 mai 1894, au întâmpinat cu cocarde tricolore 
românești, în gara din Sibiu, pe fruntașii P.N.R. care fu-
seseră condamnați în Procesul de la Cluj.28 La fel a pro-
cedat căpitanul poliției din Sibiu care a confiscat banii 
adunați pentru construirea unui monument în memoria 
lui Avram Iancu. Mai mult, Liviu Albini și Ioan Moța, 
care au colectat banii, au fost condamnați la 5 și respec-
tiv 3 zile de închisoare.29

Văzând că Procesul de la Cluj, departe de a liniști 
spiritele, le-a agitat și mai mult, iar autoritățile maghiare 
au ieșit șifonate din această afacere prin faptul că și-au 
ridicat aproape întreaga presă străină în cap, guvernanții 
maghiari, pentru a mai îndulci lucrurile, au hotărât să-i 
grațieze pe liderii P.N.R. La această mișcare tactică a 
contribuit și faptul că, în 1896, maghiarii sărbătoreau 
mileniul de când au venit în Pannonia. Cu această ocazie 
urmau să fie organizate festivități la care să participe și 
invitați de peste hotare. Prin urmare, guvernanții doreau 
ca sărbătorile să se desfășoare în liniște și să nu apa-
ră în ochii străinătății ca asupritori ai altor popoare. La 
data de 16 septembrie 1895, conducătorii P.N.R., care 
își ispășeau pedeapsa în închisorile de la Vaț și Segedin, 
sunt grațiați de împăratul-rege Franz-Iosif. Imediat după 
grațiere au început vii polemici între ziarele române și 
cele maghiare. Primele afirmau că regele Carol I ar fi 
intervenit pe lângă Franz-Iosif, în cadrul întâlnirii de la 
Ischl, desfășurată nu cu mult timp înainte, pentru elibe-
rarea fruntașilor P.N.R. ca o condiție pentru rămânerea 
României în cadrul Triplei Alianțe. Ziarele maghiare in-
firmă însă această versiune și susțin că grațierea s-a da-
torat mărinimiei guvernului Bánffy, care ar fi intervenit 
în acest sens pe lângă împăratul-rege30. 

Fruntașii români eliberați se hotărăsc să trimită mo-

narhului o scrisoare de mulțumire. Acest gest este in-
terpretat de presa maghiară ca un pas înapoi făcut pe 
făgașul luptei naționale a P.N.R. Unele vorbesc chiar 
despre o „împăcare româno-maghiară”. Toate aceste 
aserțiuni sunt spulberate însă de Ioan Rațiu, Iuliu Coro-
ian și Vasile Lucaciu. Aceștia, imediat după ieșirea din 
închisoare, sunt intervievați de un redactor de la „Con-
trola” din Timișoara, ziar de limbă română dar, proma-
ghiar și proguvernamental. Cei trei, după ce arată că îi 
mulțumesc „bunului monarh” pentru generosul act de 
grațiere, afirmă că grațierea s-a făcut „necondiționat și 
fără nici un angajament” și adaugă că „noi stăm neclintiți 
pe baza politică ce națiunea română și-a creat-o în pro-
gramul său național”31. 

Unii contemporani, chiar din rândul fruntașilor 
P.N.R. sau ai publicisticii românești, au considerat 
că mișcarea memorandistă nu și-a atins scopurile. 
Această acțiune, au afirmat ei, nu a ajutat cu nimic la 
îmbunătățirea situației românilor din Ungaria. Mai 
mult, a determinat autoritățile maghiare să intensifice 
acțiunile represive îndreptate împotriva românilor în ge-
neral și a conducătorilor P.N.R. în special. Este adevărat 
că mișcarea memorandistă nu și-a arătat roadele dacă 
înțelegem prin aceasta acțiuni concrete întreprinse de 
guvernele maghiare pentru eliminarea discriminărilor 
la care erau supuși românii din Ungaria. Din punct de 
vedere moral însă, acțiunea a fost o reușită. Ea a tre-
zit conștiința națională a românilor într-o perioadă în 
care aceștia căzuseră în letargie. De asemenea – aspect 
și mai important – a focalizat atenția opiniei publice 
internaționale asupra soartei minorităților naționale din 
Austro-Ungaria și a românilor în special. Numeroasele 
articole apărute în presa străină și reproduse de ziare-
le române sunt relevante în acest sens. Acest din urmă 
aspect chiar a fost urmărit cu consecvență de fruntașii 
P.N.R., nevoiți să compară în fața unui tribunal ostil, 
care avea sentința pronunțată dinainte. Iar autoritățile 
maghiare, au căzut în această capcană; căci, fără încrân-
cenarea lor de a-i condamna cu orice preț pe fruntașii 
mișcării naționale române din Austro-Ungaria, toată 
tevatura creată în jurul procesului de la Cluj nu s-ar fi 
produs iar cauza națională a românilor ar fi rămas ne-
cunoscută opiniei publice internaționale. De acest lucru 
este conștient și ziarul „Dreptatea” din Timișoara, când 
scrie: „Procesul Memorandului, intentat și susținut de 
Guvernul maghiar, atrage asupra noastră privirile tutu-
ror cercurilor politice europene”.32

Același lucru îl remarcă și ziarul „Allgemeine Zei-
tung” din München, referindu-se cu deosebire la atitu-
dinea românilor din Regat față de procesul de la Cluj: 
„Se înțelege, acum se căiesc amar în Budapesta că, prin 
Procesul Memorandului, au atras atenția Europei asu-
pra chestiunii naționalităților în Ungaria … Mai înainte 
Bucureștiul s-a interesat puțin sau nicidecum de româ-
nii din Ungaria. Astăzi însă … toată țara, de la minis-
tru până la cel din urmă țăran, este preocupată pentru 
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„frații” din Ardeal și pentru „martirii” români”.33

Acest fapt este confirmat și de presa din România. 
Astfel „Naționalul” scrie, în numărul din 29 mai 1894: 
„În țară, de unde până acum trei ani numai câțiva vi-
sători se ocupau de lupta românilor din Ungaria și nici 
un om politic nu îndrăznea a se ocupa în mod public de 
românii subjugați, astăzi chestiunea a străbătut în parla-
ment, este întâia chestiune de care se ocupă presa, este 
chestiunea care pasionează opinia publică. Am văzut, cu 
ocazia Procesului de la Cluj, țărani din România liberă 
care se interesau de soarta acuzaților, de lupta români-
lor de peste munți. În străinătate, același succes: presa 
străină, aproape în unanimitate, se ocupă de situația ro-
mânilor din Austria și le dă dreptate, iar presa franceză 
și italiană au îmbrățișat cauza românilor cu o căldură 
într-adevăr frățească”.34

Ziarul francez „Le Siècle” în numărul din 23 mai 
1894, caracterizează Procesul de la Cluj drept un pro-
ces „care revoltă inimile generoase și conștiința onestă 
a fiecărui om”.35 Alături de „Le Siècle”, „Le Temps” pu-
blică și el articole despre proces. Ambele ziare franceze 
vorbesc despre cei 3 milioane de români care luptă pen-
tru drepturile lor deoarece „Constituțiunea statului i-a 
plecat sub jugul despotic al națiunii maghiare”. Lupta 
românilor „datează de la 1848 și rezistența ce i se face 
din partea guvernului maghiar, numai îi prelungește du-
rata”. Cu toate acestea „ea va izbuti odată, mai curând 
sau mai târziu”.36 

Alt ziar francez, „Le Débats”, din 8 mai 1894, scrie 
referitor la inculpații de la Cluj: „Soarta acuzaților e si-
gură pentru că juriul a arătat îndeajuns de ce pasiune e 
condus în acest proces, în care el însuși figurează atât 
ca parte interesată cât și ca judecător”.37 La fel se expri-
mă și „Le Matin” din 9 mai: „Agitațiunea între românii 
din Transilvania, departe de a se domoli, a început, din 
contră, a crește tot mai tare de când guvernul din Pesta 
a intentat patrioticului comitet român un proces pentru 
crima de înaltă trădare; dar, acest mijloc de intimidare 
va avea un rezultat contrar celui ce și l-au propus stă-
pânitorii țării”.38 „Figaro” arată că, rar se vede un popor 
asemenea maghiarilor care, ani de zile au luptat pentru 
libertatea lor, iar acum asupresc alte popoare. „Tot omul 
care, într-adevăr, iubește libertatea, dorește ca acuzații 
să fie achitați”39 conchide ziarul francez. „Le Memorial 
diplomatique” din 19 mai, scrie în articolul „Procesul 
de la Cluj”: „Maghiarii peste tot urmează o politică vio-
lentă și oarbă față de naționalitățile supuse coroanei ma-
ghiare și cu deosebire față de români”. Această politică 
periclitează atât Tripla Alianță cât și pacea europeană.40

Ziarul austriac „Wiener Reichspost”, într-un articol 
apărut în numărul din 28 mai 1894, scrie: „Dacă ne-ar 
întreba cineva să spunem … în ce parte a Europei … se 
săvârșește în acest moment cea mai brutală nelegiuire, 
unde sunt călcate în picioare, în modul cel mai grav, le-
gea … dreptatea și morala, n-am șovăi nici o clipă pentru 
a arăta, fără nicio răzgândire, către Ardeal… Acolo se 

desfășoară în momentul acesta unul dintre cele mai scâr-
boase procese politice tendențioase din ultimele decenii, 
un proces care aplică pe fruntea justiției maghiare o pată 
de rușine”. Autorul articolului continuă pe același ton 
și descrie situația din Transilvania: „Ardealul n-a putut, 
precum s-a întâmplat cu Coația, să-și păstreze o bucățică 
de autonomie” ci a fost înglobat cu forța în Ungaria. Cu 
toate acestea, românii au rămas populația majoritară; iar 
această majoritate românească „n-are absolut nici un 
drept politic”. Școlile de stat sunt maghiare, limba de 
stat este cea maghiară; românii sunt deznaționalizați cu 
ajutorul banilor încasați din impozitele pe care și ei le 
plătesc; nu au nici un deputat în Dieta de la Budapesta 
etc. Referitor la procesul de la Cluj, ziarul austriac arată 
că „toți apărătorii s-au retras după ce președintele tribu-
nalului le-a făcut exercitarea misiunii lor cu desăvârșire 
cu neputință” și conchide: „Memorandul românesc, din 
cauza căruia a fost intentat procesul conține, ce e drept, 
o critică aspră a administrației maghiare din Ardeal dar, 
nu conține nimic de înaltă trădare sau agitatoric, numai 
dacă cineva ar voi să vadă agitare în descrierea justă a 
administrației maghiare din Ardeal”.41

„Românii din Ungaria și maghiarii” își intitulează un 
articol ziarul parizian „Journal de Débats”. Autorul face 
o paralelă între românii din Ungaria și irlandezi, care și 
ei luptă pentru emanciparea de sub stăpânirea Coroanei 
Britanice. Vorbind despre evenimentele de la 1848, ara-
tă că românii au luptat alături de Austria contra maghia-
rilor care „sub masca libertății voiau să domnească peste 
toate națiunile conlocuitoare”. Apoi numește „epocă de 
aur” pentru români răstimpul dintre 1848-1866. După 
aceea însă evenimentele i-au adus la putere pe maghiari 
care „prin tirania, persecuția și stăruința lor de a ma-
ghiariza, au dus pe români până acolo încât să se abțină 
de la alegeri … și să declare solemn că protestează con-
tra dominațiunii nedrepte a maghiarilor”.42 Același ziar, 
într-un alt articol, vorbește despre răcirea relațiilor din-
tre România și Austro-Ungaria datorită Procesului de la 
Cluj deși, aparent, raporturile diplomatice sunt normale: 
„Din ce în ce mai mult se recunoaște că a fost impru-
dent a-i face pe conducătorii Partidului Național mar-
tiri și a-i arunca în închisoare. Această măsură a excitat 
marea masă a poporului român în a-și căuta mântuirea 
de cealaltă parte a frontierei. Mulți români din Ungaria 
sunt refugiați la București unde au găsit primire bună și 
îmbrățișare caldă la tinerimea țării. Guvernul se ține în 
rezervă însă, având în vedere extrema libertate a presei, 
el nu are nici un mijloc de a proceda contra iredentismu-
lui român”.43

Ziarul de limbă italiană „Il Rinnovamento”, nr. 102 
din 28 aprilie 1894, sub titlul „Românii și maghiarii 
din Transilvania – un mare proces politic” scrie: „Cei 
asupriți de această dată sunt românii, popor de limbă 
latină, descendenți ai coloniștilor romani aduși în Dacia 
de Traian … Asupritorii sunt maghiarii care, după ce au 
jertfit independența și autonomia Transilvaniei decre-
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tând, în contra voinței populației, unirea ei cu Ungaria, 
se opintesc acum pentru absoarberea naționalității ro-
mâne … Grija cea mare a maghiarilor e de a face din 
statul lor poliglot un stat național, unitar și compact. Și 
acestei utopii … sacrifică ei fără milă popoarele supu-
se… Eschiși (excluși n.n.) de la orice participare la viața 
politică și administrativă, combătuți în întrebuințarea 
limbii lor, schingiuiți în școală și în biserică, supuși la 
tratări excepționale care îi despoaie de libertatea presei 
și de dreptul de întrunire, persecutați și maltratați în 
avere și în persoană, împrocesați și condamnați la cele 
mai fantastice acuze, românii transilvăneni, într-ade-
văr, se află în condițiuni de care mai triste nu pot fi”. 
Și, conchide autorul articolului, „a da pe mâna justiției 
maghiare pe cetățeni respectabili … numai și numai 
pentru că, înaintea suveranului, au uzat de dreptul lor de 
petiționare, sancționat prin constituție, este, într-adevăr, 
un lucru atât de respingător încât vatămă orice onestă 
conștiință”.44

„L’Europe” din 26 iulie 1894, sub titlul „Le Roumai-
ns de Transylvanie”, scrie: „Politica de supremație ne-
naturală a maghiarilor a umplut inimile naționalităților 
asuprite cu atâta ură redutabilă încât vorbe simple de 
conciliere, fie acestea cele mai magice de pe globus 
hungaricus, nu vor fi în stare a schimba fatala criză 
ce amenință Transilvania”. În continuare, referitor la 
numeroasele procese de presă intentate de autoritățile 
maghiare redactorilor români din Transilvania și Ba-
nat, ziarul francez notează: „Convingerea noastră e că 
procurorii maghiari vor continua și mai mult a perse-
cuta brava presă română din Ungaria … Dovada despre 
aceasta sunt și cele 28 de procese fantastice și arbitrare” 
printre care și cel intentat „bravului nostru confrate de 
la „Dreptatea” (Valeriu Braniște n.n.) foaie (ziar n.n.) 
cunoscută prin moderația sa și prin demnitatea limba-
jului său”.45

Gazeta „Deutsches Volksblatt” din Viena scrie, în 
numărul din 20 iulie 1894, referitor la problema națiunii 
române din Transilvania: „Pot turba maghiarii contra 
„agitatorilor”, pot umple toate temnițele Ungariei cu 
românii, credincioși luptători ai neamului lor, dar dobo-
rârea sau maghiarizarea naționalităților nemaghiare n-o 
vor ajunge niciodată. Dar nici la compromisuri nu se 
vor demite cei amenințați în cele mai prețioase bunuri 
ale lor (naționalitățile conlocuitoare din Ungaria printre 
care și românii n.n.) pentru că ceea ce ei pretind nu e 
grație ci dreptul lor sfânt”46. De asemenea adaugă că, 
răul tratament la care sunt supuși românii din Transil-
vania și Banat de către autoritățile maghiare amenință 
relațiile Austro-Ungariei cu Regatul României.47

Unul dintre cele mai importante ziare din Germa-
nia, „Altdeutschen Blӓtter”, sub titlul „Maghiarii și 
Tripla Alianță”, tratează despre tensionarea relațiilor 
internaționale în urma Procesului de la Cluj. În acest 
articol este exprimată îngrijorarea guvernului german 
față de o eventuală părăsire de către România a Triplei 

Alianțe datorită răului tratament la care supun maghiarii 
pe românii din Dubla Monarhie. Se atrage atenția guver-
nului maghiar că această posibilitate nu este în interesul 
Germaniei și cu atât mai puțin în interesul Austro-Un-
gariei. De asemenea, guvernul maghiar este mustrat, în 
mod voalat, pentru faptul că nici germanii din Unga-
ria nu se bucură de un tratament prea roz: „Maghiarii, 
violentând celelalte popoare locuitoare în Ungaria, în 
însușirile lor naționale și în drepturile lor ca popoare, le 
mână în brațele Rusiei… Fiindcă, în privința națională, 
românii sunt mai simțitori decât noi germanii și fiind-
că cei din România se simt jigniți prin nedreptățile ce 
se comit contra conaționalilor lor din Ungaria, opinia 
publică din România nu vrea să se știe nimic de alătu-
rarea la Tripla Alianță, în care maghiarii au un rol așa 
de mare. Dar nu-i bine a prețui prea puțin însemnătatea 
românilor, nici a celor din Regatul Român, nici a celor 
din Ungaria… În condițiile lor de existență maghiarii 
sunt numai din partea Rusiei amenințați. Aliații naturali 
ai maghiarilor sunt, în aripa stângă germanii și în cea 
dreaptă românii. Nu este dară oare politică de sinucidere 
dacă maghiarii violentează în propria lor țară, deodată, 
pe concetățenii germani și români?”48

Foarte interesantă este o notă de încurajare, pentru 
mișcarea națională română din Austro-Ungaria, trimi-
să de Francmasoneria din Paris. Marea Lojă Simbolică 
Scoțiană cu deviza „Libertate, Egalitate, Fraternitate”, 
ai cărei membrii sunt cei mai distinși și mai onorabili 
bărbați din societatea pariziană precum: profesori, me-
dici, arhitecți, consilieri la Curtea de Apel, fosti senatori 
etc., a luat act de incidentul condamnării reprezentanților 
poporului român și, în ziua de 25 mai 1894, a trimis ur-
mătoarea moțiune de simpatie Marii Loje Naționale Ro-
mâne: „Dragii noștrii frați! Loja Ierusalimului Scoțian, 
Orientul Parisului, după ce a luat la cunoștiință de plân-
gerile legitime ale românilor asupriți din Transilvania, 
vă transmite călduroasele sale simpatii și încurajări în 
lupta ce românii o susțin eroic împotriva despotismu-
lui austro-ungar. Noi facem solemne făgăduințe că vom 
conlucra într-acolo ca popoarele să se unească în pace și 
libertate, sub deviza justiției și frățietății”.49

În cele din urmă, problema românească din Unga-
ria are un asemenea ecou internațional încât este luată 
în discuție și la Congresul internațional de pace de la 
Haga, desfășurat în anul 1894. În cadrul acestui congres, 
unii delegați au manifestat aprobare față de cererile ro-
mânilor50 iar, la data de 5 martie același an, la Oxford, 
s-a desfășurat um miting de protest față de asuprirea 
naționalităților conlocuitoare din Ungaria.51 

Atitudinea presei maghiare față de Procesul Memo-
randului și a cauzei naționale a românilor din Dubla 
Monarhie a cuprins mai multe tonalități. Extremiștii au 
scris articole dure la adresa românilor, pe care i-au în-
condeiat în fel și chip. În viziunea lor, fruntașii P.N.R. 
sunt trădători de patrie deoarece atentează la unitatea 
statului maghiar. Drepturile pe care românii le solicită 

Pagini de istorie



102

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

COLUMNA 2000

constituie o falsă problemă deoarece ei se bucură de 
libertăți pe care alte popoare europene nu le au. Sco-
pul memorandiștilor a fost doar acela de a agita spiritele 
pentru a poza mai apoi în martiri ai cauzei românești. 
Poporul de rând îi urmează însă foarte puțin sau chiar 
deloc pe acești „agitatori”. Presa maghiară modera-
tă are un ton mai conciliant. Combate și ea activitatea 
P.N.R. dar, recunoaște că fruntașii români au, pe alo-
curi, dreptatea lor. Legile maghiare sunt încă imperfec-
te și îi dezavantajează, în anumite privințe, pe români. 
Corectarea acestora se va face însă în timp iar românii 
nu au dreptul, folosindu-se de acest aspect, să atenteze 
la unitatea teritorială a Ungariei. De asemenea, aceeași 
presă, atrage atenția autorităților maghiare, pe tonul cel 
mai serios, că prigonirea conducătorilor P.N.R. și arun-
carea lor în pușcării nu slujește cauzei maghiarismului 
ci, dimpotrivă, face din aceștia eroi-martiri, întărește 
mișcarea națională română și expune Ungaria blamului 
întregii lumi civilizate. Poziția autorităților maghiare 
este tranșantă: mișcarea națională românească este o 
falsă problemă iar conducătorii P.N.R. sunt trădători de 
patrie și trebuie să plătească pentru acțiunile lor. Vom 
exemplifica aceste poziții. 

Un corespondent maghiar din Sibiu, Iancsó Bene-
dek, trimite o scrisoare deschisă ziarului „Dreptatea” 
din Timișoara, scrisoare în care arată poziția maghiarilor 
față de activitatea P.N.R. și față de mișcarea memoran-
distă. Primul punct din programul P.N.R. (recâștigarea 
autonomiei Transilvaniei n.n.) arată corespondentul 
„stă în vădită contradicție cu unitatea statului maghiar, 
deci nu poate fi luat în discuție. Unirea Ardealului cu 
Ungaria, născută din cerință națională (maghiară n.n.) 
este un fapt istoric de mai mult de un pătrar de secol. 
Orice tendință spre desfacerea uniunii este, din punctul 
de vedere maghiar, trădare de patrie”. P.N.R., continuă 
corespondentul maghiar, avea două posibilități: sau să 
intre în legalitate, acceptând normele constituționale ale 
Ungariei, sau să pășească pe calea revoluționară. A ales 
însă o soluție de mijloc deoarece, să intre în legalitate nu 
a vrut, iar să organizeze acțiuni de stradă nu a cutezat. 
Din punctul de vedere maghiar Memorandul a sfârșit 
printr-un fiasco.52

Referitor la Procesul Memorandului, ziarul maghiar 
„Magyaroszag” publică un articol plin de reproșuri la 
adresa românilor: „Prin încrederea și generozitatea ma-
ghiarilor au ajuns românii la toate acele bunuri naționale 
pe care voiesc astăzi a le folosi contra noastră. De pe 
pământul Ardealului a primit România toate binecuvân-
tările … limba mai cultă, instrucțiunea, istoriografia și 
alte științe, începuturile deșteptării conștiinței naționale 
… Dar pentru toate acestea mulțumirea n-a fost alta de-
cât că, fruntașii românilor din Transilvania, înainte cu 
100 de ani (referire la Supplex n.n.) au semănat buru-
iana daco-românismului apoi, cu necredință, au părăsit 
națiunea maghiară și, la 1848, au ridicat armele contra 
ei”.53

Alte ziare maghiare vorbesc despre pretinse „răscoa-
le ale românilor” din unele localități transilvănene îm-
potriva autorităților.54 Aceste știri se dovedesc a fi însă 
false sau mult exagerate, respectivele ziare prezentând 
acțiuni de protest, pașnice, ale țăranilor români, drept 
adevărate răscoale. Unul dintre aceste ziare este „Ne-
mzeti Ujság” care publică un raport despre „revoluția 
valahă”. Aceasta va izbucni, scrie ziarul maghiar, în 
toamna anului 1894. Emisari și agitatori români parcurg 
satele și împart băuturi și cocarde tricolore pentru ca, 
în momentul izbucnirii revoluției, românii să se deose-
bească de maghiari. „Revoluția” ar fi pregătită și cu spri-
jin din România. Acest lucru este dovedit de faptul că 
guvernul român ar fi adunat la frontiera cu Transilvania 
arme și muniții pentru a-i ajuta pe revoluționari.55

Ziarul maghiar „Hazánk” publică, în legătură cu ati-
tudinea presei italiene față de problema națională din 
Ungaria, un articol acid la adresa guvernelor Wekerle și 
Bánffy: „Toate foile (ziarele n.n.) italiene, începând de la 
totdeauna ministeriala „Tribuna”, inspirată de Crispi, și 
până jos la republicanul „Secolo” al lui Cavallotti, toate 
s-au ocupat deja cu chestiunea românilor din Ungaria; 
și dintre sutele de foi italiene nici măcar una nu s-a aflat 
care să nu fi fost de partea românilor și să nu fi agitat 
în contra barbarei tiranii a maghiarilor. Iredentiștilor ro-
mâni le-a succes parte să cumpere, parte să seducă, presa 
italiană. Și una dintre cele mai mari neglijențe ale guver-
nului maghiar căzut acum de curând de la putere (guver-
nul Wekerle n.n.) a fost aceea că el a conces aceasta (a 
consimțit n.n.), a tolerat-o cu nepăsare, deși i-ar fi stat în 
putere să de altă direcție opiniei publice italiene. „Vocile 
Latine” apoi, au întors contra noastră și mai mult opinia 
publică italiană căci, în această carte, redactată cu o atât 
de mare rutină literară și dialectică, nu numai bărbații 
conducători ai vieții publice și politice italiene ci chiar 
și un însemnat grup de eminenți politicieni francezi, au 
luat o hotărâtă poziție în favoarea românilor. Iredentiștii 
italieni care, până acum, își băteau capul numai cu sal-
varea Istriei și Trientului (teritorii austro-ungare reven-
dicate de Italia n.n.) acum încep să vorbească și despre 
„eliberarea” românilor din Ungaria; ba, o foaie de seară 
ministerială din Milano, îi pune guvernului maghiar, cu 
toată hotărârea, acea altenativă ca: sau să dea românilor 
parlament liber, independent, și să facă Clujul capitală 
a provinciei (Transilvania n.n.); sau să predea Ardea-
lul Regatului Român și, în locul maghiarilor, scoși de 
acolo, să se colonizeze românimea bănățeană … Ne e 
rușine, conchide ziarul maghiar, și ne mirăm că un ase-
menea guvern (noul guvern maghiar Bánffy n.n.) … a 
lăsat să ajungă lucrurile până acolo încât, un stat atât de 
zdruncinat, dezorganizat și corupt precum Italia, care ne 
mai este încă și aliat, să cuteze a ataca atât de temerar, 
atât de fățiș, integritatea Ungariei”56.

Deputatul maghiar Barta Miklós publică în 
„Magyarország” un articol bazat pe teoria imigraționistă 
și, pe alocuri, ofensator la adresa românilor: „Dar vala-
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hii n-au fost totdeauna locuitorii Ungariei și nu totdeau-
na au fost liberi. Ca popor de păstori ei s-au strecurat 
aici din Balcani și din regiunile Dunării de jos. Au venit 
aici pentru că aici au aflat un stat gata organizat (Sta-
tul Maghiar n.n.) și au ajuns la condițiile unui trai mai 
bun. Încet, sporadic, aproape neobservată, s-a petrecut 
această emigrare începută în veacul al XII–lea și care 
continuă până în ziua de azi … Ei (românii n.n.) n-au 
venit aici cu arma de cuceritor ci cu bâta de cerșetor. În 
decursul ocupării țării ei niciodată nu și-au arătat pumnii 
ci întotdeauna palma (întinsă n.n.). Ei n-au pretins ci au 
cerut numai; pretenția nu le-a fost să fie cetățeni ci nu-
mai aceea ca să poată fi slugi. Natura însă i-a înzestrat 
cu facultatea de a se spori (înmulți n.n.) … În decurs de 
veacuri ei au trăit în Ungaria ca slugi; nu toți, pentru că 
cel care a primit nobilime (a fost înobilat n.n.) a devenit 
liber … În fine, în anul 1848, Dieta maghiară a dărâmat 
peretele despărțitor. Iobagul valah cetățean liber a deve-
nit întocmai ca și iobagul maghiar. Pământul tot astfel i 
s-a împărțit și valahului ca și ungurului … Astfel a tratat 
și astfel tratează patria maghiarilor cu oamenii născuți 
valahi. A dat patrie celui fără patrie; a dat pământ celui 
fără moșie; a dat casă celui fără adăpost; a dat libertate 
sclavului. Omul valah se naște, trăiește și moare fără să 
fi simțit vreo-dată dezavantajele existenței sale de valah. 
Cu el toți vorbesc în limba valahă: în comună, la comi-
tat, la judecătorii; religiunea liber și-o exercită; școală 
își poate clădi unde îi place; el poate să trăiască după 
obiceiurile sale; poate să umble în portul său obișnuit; el 
își alege preotul, învățătorul, notarul, primarul și depu-
tatul său. Atâtea lucruri publice îndeplinește ca și altul 
… Copilul său primește stipendiu (bursă n.n.) în școală 
maghiară și aplicațiune (serviciu n.n.) la Statul Maghiar. 

Poate să devină general, maestru de dans, jude la Curie, 
bursier, ministru, profesor universitar, ziarist, după cum 
îl ajută aptitudinile, laboarea (munca n.n.) și înclinațiile 
sale individuale”. După această lungă înșiruire a binefa-
cerilor de care se bucură românii din Ungaria istorică, 
deputatul maghiar se repede, cu furie patriotică, asupra 
valahilor naționaliști: „Valahii fac ca nebunul parabolei 
orientale care a aprins casa comună numai ca să jefuias-
că pe fratele său … Ei (românii n.n.) voiesc, simplu, să 
fure o parte din corpul Ungariei și, cu cățel, cu purcel, 
să se care cu ea în România. Dar, apoi, e mare arborele 
și e mititică securea! Cu valahii nu se mai poate discuta 
deja. Cu orice școală politică putem să stăm de vorbă 
câtă vreme, în cadrul Ungariei istorice, unitare, își caută 
realizarea principiilor sale. Dar cu cel ce în contra vieții 
Ungariei își ascute cuțitul său asasinator, cu acela nu 
discutăm ci îi smulgem cuțitul din mâna sa nematură”.57

Cu mici variații, aceasta era părerea majorității po-
liticienilor maghiari despre români și despre mișcarea 
lor națională. 

Jurnalul maghiar „Egyetértés” reproduce un articol 
apărut în ziarul „Lumea Nouă” din România (nr. 301 
din 1897), articol în care este atacată mișcarea națională 
a românilor din Austro-Ungaria. Acolo se arată că gu-
vernul român este „de o mie de ori mai brutal și mai 
barbar” în comportamentul său față de bulgarii din Do-
brogea decât guvernul maghiar față de românii din Tran-
silvania și Banat. „Priviți mizeria în care se află bulgarii 
din Dobrogea, clamează „Lumea Nouă”, și mărturisiți 
sincer: oare românii din Ardeal nu se bucură de o soartă 
într-adevăr demnă de pizmuit în comparație cu bulgarii 
?”; și înșiră argumentele: oricât de barbari ar fi maghia-
rii și demni urmași ai hunilor lui Attila, ei „nu au cute-
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zat nici măcar un moment a atenta la religia românilor 
de peste munți”(cum ar fi putut atenta românii la religia 
bulgarilor din moment ce ambele popoare sunt ortodo-
xe? n.n.); maghiarii „nu au persecutat școlile românilor 
din Ardeal și nu au încuiat nici un gimnaziu românesc 
sau școală românească în timp ce autoritățile române au 
ordonat ca toți copilașii bulgari, în răstimp de 24 de ore, 
să părăsească școlile bulgare fiindcă le vor închide pen-
tru totdeauna” și să studieze de acum încolo în școlile 
române; maghiarii „niciodată nu au atentat asupra drep-
turilor politice ale românilor din Ardeal, nu i-au restrâns 
în libertatea exercitării dreptului lor de vot” (? n.n.); 
maghiarii nu interzic întrunirile publice ale românilor 
și chiar dacă fac acest lucru vin cu argumente „logice”, 
ceea ce guvernanții români nu fac atunci când interzic 
întrunirile bulgarilor din Dobrogea etc.58 

În realitate cele de mai sus reprezintă un atac po-
litic la adresa guvernului liberal din România care, în 
urma tensionării relațiilor cu Bulgaria, în anul 1897, 
luase, într-adevăr, unele măsuri de precauție în Do-
brogea pentru cazul izbucnirii unui eventual conflict. 
Redactorii de la „Lumea Nouă” (ziar socialist n.n.) vo-
ind să combată guvernul liberal, realizează o paralelă 
forțată între situația bulgarilor din Dobrogea și cea a 
românilor din Transilvania. Poziția socialiștilor de la 
„Lumea Nouă” nu trebuie să ne surprindă. Ea este în 
spiritul „internaționalismului proletar”, a negării state-
lor naționale și a apărării celor „oprimați”; iar ziarul ma-
ghiar care reproduce articolul profită de situație pentru 
a demonstra că, iată, și un ziar din România recunoaște 
faptul că românii din Austro-Ungaria sunt tratați mai 
bine decât bulgarii din Vechiul Regat. 

Parcă pentru a infirma aserțiunile socialiștilor de la 
„Lumea Nouă”, ziarul „Magyar Hirlap”, în numărul din 
ianuarie 1897, afirmă, în articolul „Pentru maghiarism”, 
că „cel mai însemnat lucru al statului ar fi maghiariza-
rea. Aceasta este ținta și lucrarea noastră statornică în 
care nu ne e iertat să lâncezim nicicând”.59

Nici această politică de maghiarizare forțată și 
nici măsurile luate de autoritățile maghiare împotriva 
fruntașilor români nu prea dădeau rezultate din moment 
ce, alt ziar maghiar, „Hazánk”, scria: „Nici schimbările 
politice din țară n-au fost în stare a conteni mișcările 
naționaliste și nici oprirea lucrărilor Comitetului 
Național Român n-au stârpit germenele agitațiunilor”.60

Acest lucru nu-i descurajează însă pe maghiarii 
patrioți. Astfel, consilierul ministerial Beksics, după ce 
recunoaște, într-un articol publicat într-un ziar budapes-
tan, că „politica de maghiarizare urmată până acum, n-a 
dat nici un rezultat”, oferă și soluții pentru remedierea 
situației. El propune să se renunțe la utopia de a-i ma-
ghiariza cu forța pe nemaghiari deoarece banii cheltuiți 
de la buget pentru școlile destinate maghiarizării sunt 
bani aruncați în vânt. Întărirea naționalității maghiare se 
poate face, în viziunea lui Beksics, doar prin sporirea 
natalității în rândul maghiarilor. Această natalitate va 

crește dacă țăranii maghiari ar avea un nivel de trai mai 
ridicat (eroare: cu cât un popor este mai sărac, cu atât 
face mai mulți copii; cu cât este mai bogat și mai civili-
zat, natalitatea scade n.n.). Pentru ridicarea nivelului de 
trai al țăranului maghiar, consilierul ministerial propune 
un plan fantasmagoric: magnații maghiari să-și împartă 
moșiile țăranilor maghiari, contra cost, bineînțeles, iar 
cu banii obținuți să-și cumpere alte moșii în regiunile 
locuite de români și de slovaci.61

„Budapesti Hirlap” scrie, referitor la cauza națională 
maghiară, în cuvinte sincere și patetice: „Și noi avem 
ideea măreață: ideea creării statului național unitar. 
Aceasta este gloria noastră, politica noastră de cucerire, 
superioritatea noastră…”62

Sunt și maghiari care adoptă o poziție mai moderată 
și atrag atenția guvernului de la Budapesta că, perse-
cutându-i pe români, comite o gravă greșeală politică. 
Astfel, deputatul maghiar Lukács Gyula ia cuvântul în 
cadrul Dietei de la Budapesta și atrage atenția că „stă-
rile de la Cluj (referire la Procesul Memorandului n.n.) 
compromit patria în afară iar acele foi străine, care până 
acum au scris articole despre cavalerismul și iubirea de 
libertate a maghiarului, văd acum în maghiar un tiran se-
cular și o națiune care vrea să nimicească pe români”.63 
„Szabadság”, ziarul maghiar guvernamental din Oradea, 
scrie, referitor la Procesul de la Cluj: „Știm foarte bine 
că sunt între români dintre aceia care privesc asupra ma-
ghiarilor cu ură fanatică… Legea să-i pedepsească pe 
aceștia! Cine vrea să fie martir, să fie. Dar pe cel ce dis-
pută numai asupra drepturilor, nu-i iertat a-l târî înain-
tea barei judecătorești fiindcă, un eventual fiasco, strică 
mai mult cauzei maghiare decât înjurăturile a o mie de 
tribuni ai poporului. La Procesul Memorandului arde-
lean privește cu mare interes nu numai țara ci și Europa. 
Agitatorii români s-au îngrijit ca pe 7 mai (ziua începe-
rii procesului n.n.) să se prezinte la Cluj, la pertractări, 
corespondenții celor mai renumite foi din lume”.64

Ziarul francez „L’Europe” din 26 iulie 1894, publică 
o corespondență în care reproduce pasaje apărute în zia-
rul maghiar „Pester Lloyd”, pasaje în care se afirmă: „În 
toată Europa se observă un puternic curent în favoarea 
românilor și foarte nefavorabil pentru noi. În fața acestei 
situațiuni ce cugetă să facă guvernul nostru? Să avem 
grijă! Căci nu e iertat a uita că noi datorăm renașterea 
noastră sprijinului Europei Occidentale. Va veni timpul 
când iarăși vom avea nevoie de el. Și amar ne vom căii 
dacă vom fi lipsiți de el”.65

Astfel de cuvinte se dovedesc a fi profetice căci, 25 
de ani mai târziu, la sfârșitul Primului Război Mondial, 
Austro-Ungaria pierduse tocmai acest sprijin occidental 
de care avea atâta nevoie. Și, fără el, Ungaria istorică s-a 
spart în bucăți. 

„Pester Lloyd” continuă: „Guvernul ungar se trudește 
a împiedica orice reproducere despre Procesul de la 
Cluj, care e în defavoarea sa. Dar aceasta nu i-a folosit 
la nimic. El încearcă acum a seduce lumea prin călătorii 
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ministeriale și prin promisiuni de reforme… Trebuie să 
câștige opinia europeană pentru interesele maghiare”.66

Câteodată presa maghiară dă dovadă de o sincerita-
te dezarmantă. Acest lucru se întâmplă în cazul ziarului 
„Egyetértés”, numărul din 17 aprilie 1898 care, pornit 
să combată guvernul maghiar, recunoaște unele realități 
triste din Austro-Ungaria: „Frica de naționalități a atacat 
în temeliile ei libertatea maghiară. Am falsificat legile, 
am suferit volniciile, îndată ce a fost vorba să înfruntăm 
pe agitatorii naționaliști”. Lucrul acesta, continuă auto-
rul articolului, a avut și o parte nefastă căci, a dat prea 
multă putere guvernului care se folosește de ea și împo-
triva opoziției maghiare. „Legea electorală am făcut-o 
cu viclenie iscusită, așa ca să nu poată intra în Dietă de-
cât cât se poate de puțini ultrași (naționaliști extremiști 
n.n.) valahi, slovaci etc.”67 Aceleași accente de sincerita-
te le are și „Magyarország” când scrie: „Am adus scârbă 
în sufletul naționalităților, am săvârșit totul ca să eludăm 
respectul și stima lor față de neamul maghiar … Suntem 
pe cale de a înstrăina de la noi naționalitățile și de a pro-
voca în sufletul lor ura față de statul și față de națiunea 
noastră. Încă nu e târziu ca să alungăm nevoile, numai 
să ne apucăm de lucru din toate puterile”.68

Corespondentul din Viena al ziarului italian „Gazzet-
ta del Popolo” a luat un interviu ministrului de Interne 
ungar Hieronyni referitor la atitudinea guvernului ma-
ghiar față de iredentismul românesc. Poziția ministrului 
este tranșantă: agitatorii români sunt vinovați de ceea ce 
li se întâmplă; și explică și cauzele: „De când au intrat 
românii în această țară, totdeauna s-au aflat între dânșii 
oameni care au căutat să resuscite ura contra rasei ma-
ghiare și să provoace nemulțumire în masa poporului. 
Tot astfel stă lucrul și cu Memorandul… Pretențiile 
românilor sunt foarte clar expuse în Memorandum. Ei 
voiesc să înființeze în Ungaria o mică Românie și să 
schimbe statul într-o confederație de state pe baza lim-
bii. Aceasta e cel puțin pensiunea (doleanța n.n.) spusă 
pe față. Ceea ce nu spun pe față este că o parte din ei 
voiesc să încorporeze Transilvania statului român. Nu-
mărul românilor din Ungaria și Transilvania trece cu 
ceva de două milioane dar, cam tot atâți germani sunt 
în Ungaria, fără să le treacă însă prin minte să atace 
unitatea statului. Românii protestează cu toată energia 
contra învățării altei limbi decât a lor. În înțelesul le-
gii, ar trebui să învețe și ungurește… Se zice că românii 
nu sunt reprezentați în Parlament. În Cameră șed mai 
mulți deputați români dar, aceștia nu sunt recunoscuți 
de malcontenți (naționaliști n.n.) drept reprezentanți ai 
românilor fiindcă, în ochii lor, sunt renegați și trădători 
toți cei care nu stau pe baza programului de la Sibiu din 
1881. Regimul, în fața acestei situații, neputând suferi 
agitatorii nelegali, a introdus contra acestora urmărirea 
judecătorească și va continua atâta vreme cât va fi ne-
voie… Ei (românii n.n.) se țin cu totul pasiv și apoi se 
plâng că drepturile lor nu sunt respectate. Ei fac aceeași 
impresie ca unul care nu voiește să mănânce mâncăruri-

le cele bune ce i se pun înainte și apoi strigă în gura mare 
că moare de foame”.69 Același Hieronyni, cu altă ocazie, 
declară conducătorilor P.N.R.: „Dacă primul punct al 
programului domniilor voastre este năzuința de a șterge 
unirea Transilvaniei cu Ungaria, nu mai poate fi vorba 
de năzuințe politice drepte. Aceasta e revoluție declarată 
și trădare de patrie pe care guvernul maghiar nicidecum 
nu o va tolera”.70

În decembrie 1894 a căzut cabinetul Wekerle și s-a 
format un nou guvern condus de Bánffy. Pe 19 ianu-
arie 1895 s-au deschis lucrările noii Diete maghiare. 
Bánffy a ținut prima sa cuvântare în fața parlamentului 
în calitate de prim-ministru, prezentându-și programul 
de guvernare. Referitor la problema națională din Un-
garia a afirmat: „Direcția noastră va fi hotărât liberală; 
iar năzuința noastră: dezvoltarea statului maghiar în 
direcția național-maghiară, asigurarea și susținerea ideii 
de stat maghiar, curmarea și sugrumarea necondiționată 
a tuturor tendințelor și agitațiunilor contra legii… Vom 
apăra în primul plan caracterul maghiar al statului… 
și nu vom permite nici un moment atacarea acestui 
caracter”.71 Cu alte cuvinte, guvernul s-a schimbat, după 
cum s-au mai schimbat și alte guverne până la acea dată 
dar, în privința politicii dusă față de naționalitățile con-
locuitoare, nimic nu se schimbă. Consecvența în „su-
grumarea necondiționată a tuturor agitațiunilor contra 
legii” primează. 

În concluzie, putem afirma că mișcarea memorandis-
tă și-a atins scopul. Nu a reușit să îmbunătățească soarta 
românilor din Ungaria istorică dar, a reprezentat o foarte 
reușită acțiune propagandistică, atât pe plan intern cât, 
mai ales, pe plan internațional. O mare parte din presa 
occidentală a rezonat vis-a-vis de aspirațiile românilor și 
a condamnat atitudinea autorităților maghiare. P.N.R. nu 
a obținut, prin acțiunea desfășurată, niciun avantaj poli-
tic, electoral sau de altă natură dar, a reușit să focalizeze 
interesul Europei vestice pentru cauza naționalităților 
conlocuitoare din Austro-Ungaria. 

 Prof. dr. EUGEN MIOC

Bibliografie: 
„Controla”, Timișoara, 1895.
„Dreptatea”, Timișoara, 1894-1895. 
„Foaia poporului”, Sibiu, 1897-1898. 
„Luminătoriul”, Timișoara”, 1892.
„Tribuna poporului”, Arad, 1899-1903. 
Munteanu Ioan, „Mișcarea națională din Banat. 1881-1918”, 

Editura Antib, Timișoara, 1994.
Păiușan Radu, „Mișcarea națională din Banat și Marea Unire 

(1895-1919)”, Editura de Vest, Timișoara, 1993.
Popeangă Vasile, „Aradul, centru politic al luptei naționale 

din perioada dualismului (1867-1918)”, Editura Facla, Timișoara, 
1978. 

Pagini de istorie



106

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

COLUMNA 2000

Note
1 Ioan Munteanu, „Mișcarea națională din Banat. 1881-

1918”, Editura Antib, Timișoara, 1994, p. 101.
2 Vasile Popeangă, „Aradul, centru politic al luptei naționale 

din perioada dualismului (1867-1918)”, Editura Facla, Timișoara, 
1978, p. 26.

3 Ibidem, p. 27.
4 Ibidem.
5 „Luminătoriul”, Timișoara, An XIII, nr. din 14/26 martie 

1892; ibidem, nr. 27 din 4/16 aprilie 1892.
6 Ioan Munteanu, op. cit. p. 121.
7 Radu Păiușan, „Mișcarea națională din Banat și Marea Uni-

re (1895-1919), Editura de Vest, Timișoara, 1993, p. 19.
8 „Dreptatea”, Timișoara, An I, nr. 71 din 30 martie/11 aprilie 

1894. 
9 Ibidem, nr. 89 din 22 aprilie/4 mai 1894. 
10 Ibidem, nr. 92 din 25 aprilie/7 mai 1894. 
11 Ibidem, nr. 93 din 26 aprilie/8 mai 1894. 
12 Ibidem, nr. 94 din 27 aprilie/9 mai 1894. 
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem, nr. 113 din 21 mai/2 iunie 1894. 
16 Ibidem, nr. 98 din 4/16 mai 1894. 
17 Ibidem, nr. 233 din 25 oct./6 nov. 1894.
18 Ibidem, nr. 98 din 4/ 16 mai 1894.
19 Ibidem, nr. 99 din 5/17 mai 1894.
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem.
23 Ibidem, nr. 100 din 6/18 mai 1894. 
24 Ibidem, nr. 107 din 14/ 26 mai 1894. 
25 Ibidem, nr. 108 din 15/27 mai 1894. 
26 Ioan Munteanu, op. cit., p. 133. 
27 Vasile Popeangă, op. cit., p. 50. 
28 „Dreptatea”, Timișoara, An II, nr. 21 din 25 ianuarie/6 fe-

bruarie 1895.
29 Ibidem, nr. 146 din 3/15 iulie 1895. 
30 Ibidem, nr. 205 din 16/28 septembrie 1895; „Controla”, 

Timișoara, An I, nr. 45 din 3 octombrie 1895. 
31 „Controla”, nr. 43 din 26 septembrie 1895. 
32 „Dreptatea”, Timișoara, An I, nr. 66 din 23 martie/4 aprilie 

1894. 
33 Ibidem, nr. 184 din 24 august/5 septembrie 1894. 

34 Ibidem, nr. 112 din 20 mai/1 iunie 1894. 
35 Ibidem.
36 Ibidem, nr. 100 din 6/18 mai 1894. 
37 Ibidem, nr. 101 din 7/19 mai 1894. 
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem, nr. 108 din 15/27 mai 1894.
41 Ibidem, nr. 121 din 2/14 iunie 1894. 
42 Ibidem, nr. 41 din 20 februarie/ 4 martie 1894. 
43 Ibidem, nr. 189 din 31 august/1 septembrie 1894.
44 Ibidem, nr. 95 din 28 aprilie/10mai 1894. 
45 Ibidem, nr. 202 din 17/29 septembrie 1894. 
46 Ibidem, nr. 151 din 12/24 iulie 1894.
47 Ibidem.
48 Ibidem, nr. 202 din 17/29 septembrie 1894. 
49 Ibidem, nr. 113 din 21 mai/ 2 iunie 1894. 
50 Ibidem, nr. 191 din 2/14 septembrie 1894. 
51 Ibidem, nr. 46 din 26 februarie/10martie 1894. 
52 Ibidem, nr. 2 din 4/16 ianuarie 1894. 
53 Ibidem, nr. 95 din 28 aprilie/10 mai 1894. 
54 Ibidem, nr. 124 din 5/17 iunie 1894.
55 Ibidem, nr. 149 din 9/21 iulie 1894. 
56 Ibidem, An II, nr. 20 din 24 ianuarie/5 februarie 1895.
57 Ibidem, nr. 97 din 1/13 mai 1895. 
58 Ibidem, An IV, nr. 230 din 21 octombrie/2 noiembrie 1897. 
59 „Foaia poporului”, Sibiu, An V, nr. 6 din 2/14 februarie 

1897. 
60 Ibidem, nr. 30 din 20 iulie/1 august 1897. 
61 „Tribuna poporului”, Arad, An III, nr. 179 din 18/30 sep-

tembrie 1899. 
62 Ibidem, An V, nr. 109 din 13/26 iunie 1901. 
63 „Dreptatea”, Timișoara, An I, nr. 95 din 28 aprilie/10 mai 

1894. 
64 Ibidem, Ediția de seară. 
65 Ibidem, nr. 202 din 17/29 septembrie 1894. 
66 Ibidem. 
67 „Tribuna poporului”, Arad, An III, nr. 37 din 23 februa-

rie/7 martie 1899. 
68 Ibidem, An V, nr. 80 din 1/14 mai 1901. 
69 „Dreptatea”, Timișoara, An I, nr. 210 din 27 septembrie/9 

octombrie 1894. 
70 Ibidem, nr. 137 din 23 iunie/5 iulie 1894. 
71 Ibidem, An II, nr. 7 din 9/21 ianuarie 1895. 

Pagini de istorie



107COLUMNA 2000

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

În Wikipedia, enciclopedia liberă se precizează: 
,,Războiul cel Mare, Războiul Națiunilor, denumit, în 
timpul celui de Al Doilea Război Mondial, Primul Răz-
boi Mondial, a fost un conflict militar de dimensiuni 
mondiale. A fost un război global declanșat în Europa, 
care a durat de la 28 iulie 1914 până pe 11 noiembrie 
1918, la care au participat peste 70 de milioane de mi-
litari, inclusiv 60 de milioane de europeni, mobilizați 
într-unul dintre cele mai mari războaie din istorie. Peste 
nouă milioane de combatanți și șapte milioane de civili 
au murit ca urmare a războiului.

 Declanșarea războiului a fost provocată de asasina-
rea arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei, moștenitor 
al tronului Austro-Ungariei , de către naționalistul 
sârb Gavrilo Princip la Sarajevo la 28 iunie 1914. S-a 
declanșat o criză diplomatică.

Reacțiile s-au ținut lanț: la 23 iulie Austro-Ungaria 
dă un ultimatum Serbiei, inacceptabil pentru un stat su-
veran, iar la 28 iulie declară război Serbiei. Rusia decre-
tează mobilizare generală la 30 iulie iar Germania decla-
ră război Rusiei la 1 august și pe trei august Franței. Pe 
6 august Austro-Ungaria declară război Rusiei. Franța 
declară război Austro-Ungariei pe 11 august iar Anglia 
pe 12 august. Lupte grele se dau pe frontul de Vest, în 
Franța dar și pe cel de Est , în Galiția.

ÎN LUPTĂ DIN PRIMA ZI A RĂZBOIULUI
 Când am început documentarea la această temă mi-

am pus firesc o întrebare: care sunt sacrificiile românilor 
(da, românilor nu Regatului Român), în Marele Război, 
așa cum denumesc istoricii primul Război Mondial în 
prezent. Și răspunsul l-am aflat pe baza documentelor de 
arhivă. Dacă românii de peste Carpați, din Regatul Ro-
mân, au întrat în război, la 15 august 1916, după doi ani 
de neutralitate,, cu arma la picior”,având o situație am-
biguă( era aliată prin tratate secrete cu Puterile Centra-
le-Germania și Austro-Ungaria la care s-a raliat și Italia 
dar cu opinia publică ostilă Austro-Ungariei)românii din 
Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Bucovina, 
fideli cetățeni ai imperiului, au întrat în foc din prima zi 
de război, după ce Austro-Ungaria a declarat la 28 iulie 
1914 război Serbiei și la 6 august Rusiei.

 Recruții români depuneau, de ziua împăratului, 
Francisc Iosif, următorul jurământ: ,,Noi jurăm înaintea 
acelui Atotputernic un jurământ solemn că vom fi 
credincioși și supuși Maiestății Sale apostolice, prea lu-
minatului nostru Principe și Domn, Francisc Iosif pri-
mul, din grația lui Dumnezeu Împărat al Austriei, Rege 
al Boemiei etc. și Rege apostolic al Ungariei, că vom 
asculta într-asemenea de generalii Săi, precum și în ge-
nere de toți prepușii și superiorii noștri, că-i vom onora 

și apăra , că vom împlini în ori și care serviciu ordinele 
și comandele lor, vom lupta cu bravură și bărbăție în 
contra ori cărui inamic, fie el ori și cine, și ori unde ne-
ar chema voința Maiestății Sale împărătești și regești: pe 
apă și pe uscat, ziua și noaptea, în bătălii, asalturi, lupte 
și întreprinderi de tot felul, ca un cuvânt, în tot locul, în 

tot timpul și în toate ocaziunile, nu vom părăsi trupe-
le, flamurele, stindardele și tunurile noastre nici într-un 
caz, nu ne vom înțelege cu inamicii noștri nici odată și 
nici cât de puțin, ne vom purta întotdeauna așa precum 
prescriu legile marțiale și precum se cuvine unui soldat 
brav și că într-acest mod vom trăi și muri cu onoare. Așa 
să ne ajute Dumnezeu. Amin”

 Cei mobilizați, au fost repartizați în 12 regimente 
de linie cuprinse în compunerea Corpului XII Armată 
din Sibiu și Corpul VII Armată din Timișoara. De la 1 
august 1914 până în octombrie 1918, de la cele 13 cer-
curi de recrutare românești au fost trimise pe front 624 
de3 batalioane , cu 539.200 români iar de la cele 6 cer-
curi de honvezi 288 batalioane , cu 40.000 români tota-
lizând 580.000 de oameni. Adăugându-i pe cei 71.000 
încorporați la 1 august 1914 rezultă că românii au parti-
cipat la război în cadrul armatei austro-ungare în număr 
de 651.000. 

Octav Codru Tăslăuanu (în memoriile sale ,,Trei luni 
pe câmpul de luptă”, București, 1916) relevă un aspect 
deosebit: Decretarea și apoi prelungirea neutralității Re-
gatului român i-a dezorientat pe ardeleni și ,,i-a hotărât 
la o supunere resignată și fatalistă” cu atât mai mult cu 
cât ,,conștiința națională a elementului românesc din 
Austro-Ungaria nu a fost așa de puternică ca să deter-
mine pe oameni la fapte, să-i împingă la o mișcare îm-
potriva stăpânilor de veacuri”. Marea majoritate a ro-
mânilor în condițiile când ,,rostul vieții românești din 
Ardeal și Ungaria a ajuns în cea mai mare strâmtoare” 
au rămas să servească în armata austro-ungară de teama 

ROMÂNII ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 
(1914-1918)
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represaliilor ce le puteau lovi familiile, sub amenințarea 
tribunalelor militare, a legilor marțiale introduse odată 
cu începerea războiului, a supravegherii polițienești și a 
numeroaselor persecuții împotriva celor bănuiți de sen-
timente naționale.

 Mai mult, în primele zile de război, autoritățile au 
permis militarilor români să poarte cocarde în culori-
le naționale, steaguri tricolore iar fanfarele militare îi 
petreceau la plecarea pe front din garnizoane cu imnul 
,,Deșteaptă-te române”. După două luni, pe frontul din 
Galiția, unde i-au căsăpit cazacii, restul trupei de români 
erau ,,cetățeni maghiari cu buze valahe”. 

Războiul a produs în rândul românilor din imperiul 
dualist grele sacrificii umane, numeroase drame și ne-
norociri de tot felul , care au afectat profund societatea 
românească în toate structurile ei. De-a lungul a pes-
te patru ani cât a durat conflagrația, din rândul româ-
nilor din comitatele Transilvaniei , Banatului, Crișanei 
și Maramureșului s-au înregistrat 82.588 de morți și 
dispăruți și 63.304 de răniți, invalizi și bolnavilor de pe 
urma pierderilor de pe front au rămas 79.226 de orfani 
și 38 .630 de văduve de război, cifre la care se adaugă 
miile de arestați și internați din ordinul autorităților și 
alte mii de refugiați.

ROMÂNIA: NEUTRALITATE ȘI RĂZBOI
Consiliul de Coroană (21 iulie/3 august 1914)a 

hotărât ca România să rămână neutră. Oficial, poziția 
era motivată de același argument, invocat și de Italia: 
Austro-Ungaria avusese inițiativa declanșării războ-
iului , nefiind victima unui atac neprovocat: ea nu se 
consultase cu România, în timpul crizei politice, al că-
rei deznodământ a fost războiul. În fapt, regele Carol 
I, care văzuse întotdeauna destinul României solidar cu 
cel al Germaniei, dorise – sprijinit de P .P. Carp-intrarea 
în război alături de Puterile Centrale, dar nici nu putea 
ignora amploarea curentului popular ostil Austro-Un-
gariei. ,,Timp de doi ani, scena politică românească – 
sublinia istoricul Florin Constantiniu-a fost ocupată de 
o dezbatere aprinsă : alături de cine trebuie să participe 
România la război: de Puterile Centrale sau de Antan-

tă? Confruntarea celor două puncte de vedere a avut 
loc la nivelul elitei politice , pentru că în cel al opiniei 
publice ea era tranșată: ,,Vrem Ardealul!”. În al doilea 
Consiliu de Coroană 14/27 august 1916 (regele Carol 
I, decedase, la Sinaia, subit la 10 octombrie 1915), în 
prezența regelui moștenitor Ferdinand I, aprobă cu o 
mare majoritate tratativele angajate de Ion I. C. Brătianu 
pentru intrarea României în război de partea Antantei. 
Este vorba de tratatul semnat la București în 4/17 august 
1916 de către Ion I.I.C. Brătianu, primul ministru al Ro-
mâniei, de Stanislas Poklevski-Koziel, contele de Saint-
Aulaire, Sir George Barclay și baronul Carlo Fasciotti 
miniștri plenipotențiari la București ai Rusiei, Franței , 
Marii Britanii și Italiei. Tratatul de alianță între Româ-
nia de o parte și Rusia, Franța, Marea Britanie și Italia, 
pe de altă parte. Printre condițiile intrării României în 
război, de partea Antantei, se stipulează și satisfacerea 
dezideratului unirii cu România a teritoriilor românești: 
Bucovina, Transilvania, Crișana, Maramureș și Banat, 
aflate în stăpânirea Austro-Ungariei. Tratatul de alianță 
era completat de o convenție militară, prin către Româ-
nia se obliga să-și mobilizeze toate forțele militare te-
restre și navale și să intre în război cel mai târziu până la 
15/28 august 1916 și numai împotriva Austro-Ungariei. 
Totodată, convenția prevedea condițiile de colaborare 
dintre armata română și armatele aliate: ofensiva gene-
rală a armatei ruse pe direcția câmpiei ungare, ofensiva 
Frontului de Salonic împotriva Bulgariei, preluarea apă-
rării Dobrogei de către trupele ruse și începerea aprovi-
zionării României cu armament și echipament militar. 

Guvernul liberal a angajat România în război cu 
armata nepregătită, a subestimat capacitatea de ripos-
tă a adversarului și și-a întemeiat planurile de luptă pe 
promisiunile Aliaților. Planul de campanie-ofensivă în 
Transilvania, apărare pe Dunăre și în Dobrogea- aveau 
în vedere mai mult starea de spirit a populației decât 
necesitățile militare. România declară război Austro-
Ungariei la 14/27 august 1916 prin Edgar Mavrocordat, 
ministrul României la Viena motivând lipsa de înțelegere 
a cercurilor guvernante austro-ungare față de aspirațiile 
și interesele legitime ale românilor din Transilvania.

Începutul campaniei, la 14/15 august 1916,a fost 
foarte promițător. Unitățile române au intrat în Tran-
silvania într-o atmosferă de entuziasm , atât în rândul 
trupei cât și al românilor ardeleni. Dar bucuria a fost 
de scurtă durată. Aliații nu și-au respectat cuvântul și 
urmează un dezastru pentru armata română: în sud se 
produce catastrofa de la Turtucaia, în Transilvania se 
agravează situația la trecători. Forțele Puterilor Centrale 
pătrund pe Valea Jiului și după lupte grele se revarsă în 
Oltenia. Este rănit grav la Lainici generalul Ion Draga-
lina. Va deceda la București și va fi condus pe ultimul 
drum cu onoruri militare naționale.

Forțele germano-bulgare comandate de Mackensen 
au trecut Dunărea pe la Zimnicea și se îndreaptă spre 
București. Situația României a devenit critică. Bătălii-
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le de pe Neajlov și Argeș sunt pierdute. Autoritățile și 
armata au părăsit Capitala unde întră armatele Puterilor 
Centrale la 23noiembrie / 6 decembrie 1916.

În jurnalul său personal, Octavian Goga, refugi-
at din Transilvania în Regat , a scris cele mai aspre 
rânduri de condamnare a clasei politice românești de 
atunci:,, Țară de secături , țară minoră, căzută rușinos 
la examenul de capacitate în fața Europei.. Aici ne-au 
adus politicienii ordinari, hoții improvizați astăzi în 
moraliști, miniștri cari s-au vândut o viață întreagă, 
deputați contrabandiști… Nu ne prăbușim nici de numă-
rul dușmanului, nici de armamentul lui, boala o avem 
în suflet, e o epidemie înfricoșată de meningită morală. 
Țara în care un Morțun ministru de interne, un așa-zis 
Porcu (Al. Constantinescu-stâlp de partid, cu conducă-
tori simpli hoți la drumul mare, trebuia să ajungă la mar-
ginea prăpastiei”.

Iarna 1916-1917 a fost iarna durerii, dar și a speranței. 
Muntenia și Oltenia ocupate, Moldova plină de refugiați 
și bântuită de o epidemie de tifos exantematic, aliatul 
rus nesigur, bântuit de febra bolșevismului părăsea fron-
tul. Armata română oprește inamicul pe Valea Șușiței. În 
prima bătălie de la Oituz generalul Eremia Grigorescu 
va da ordinul : ,,Pe aici nu se trece!” În urma campaniei 
anului 1916, pierderile armatei române se cifrau la cca 
250.000 de oameni, din care peste 100.000 de morți sau 
dispăruți, cca 50.000 de răniți iar restul prizonieri sau 
rămași în teritoriul ocupat. Se adaugă pierderea unei im-
portante cantități de material de război, între care 250 de 
mitraliere și 450 de tunuri. 

Lunile de iarnă și de primăvară au constituit și pe-
rioada de refacere a armatei române. Au fost epurate 
elementele incapabile. S-a primit un ajutor substanțial 
din partea Franței care a trimis în România Misiunea 
militară franceză comandată de generalul Henri Berthe-
lot. Armata română a fost echipată, dotată și instruită. 
I s-a insuflat convingerea că la reluarea ostilităților va 
obține victoria asupra trupelor invadatoare. Ostașilor 
țărani Regele Ferdinand I le-a promis odată cu obținerea 
victoriei că vor beneficia și de pământ pentru ei și 
urmași, însuflețind trupa. Generalul Constantin Prezan 
va fi numit șef al Marelui Stat Major al Armatei române 

pe Frontul din Moldova. Domnea o altă atmosferă în 
tranșee, pe front.

În vara anului 1917 s-au desfășurat o operație 
ofensivă-Mărăști (11/24 iulie-19iulie/1 august) și două 
operații defensive-Mărășești (24iulie/6 august-6/19 
august) și Oituz (26 iulie-/8 august-9/22 august).Cea 
dintâi, desfășurată de Armata 2, condusă de generalul 
Averescu , în cooperare cu Armata 4 rusă, a luat prin 

surprindere pe adversar, convins că nici soldații români, 
nici cei ruși nu mai erau capabili de un efort ofensiv. 
Bătălia de la Mărăști, fără să fi avut o mare însemnăta-
te strategică (au fost cuceriți 500 km2 cu 30 de sate) a 
însemnat totuși o cotitură, întrucât, cum se arată într-o 
istorie a războiului ,, pentru întâia oară, după 11 luni de 
la intrarea României în război, ei (soldații români) au 
văzut că inamicul atacat fuge din fața lor, că el le cedea-
ză terenul, că-i iau prizonieri, că-i capturează material 
(arme, mitraliere, tunuri)”. Inamicul a atacat violent de-
cis să rupă frontul, să ocupe Moldova și să scoată Româ-
nia din Război. Bătălia de la Mărășești a fost episodul 
cel mai glorios din istoria militară a românilor. Meritul 
acestei victorii revine generalilor Constantin Cristescu 
și Eremia Grigorescu. Rezistența eroică a trupelor româ-
ne și rapida înlocuire a unităților ruse a făcut ca planul 
lui Mackensen să se năruie. Autoritățile – regele, parla-
mentul, guvernul – au rămas pe teritoriul național la Iași 
în ,,triunghiul morții și al vieții”. A urmat un armistițiu 
la Focșani și o pace draconică. Discuțiile începute la 
Buftea între Puterile Centrale și România au consem-
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nat duritatea condițiilor impuse României. Pacea de la 
București (24 aprilie/7 mai 1918) semnată la Palatul Co-
troceni a impus României învinse condiții deosebit de 
aspre. Războiul României, astfel cum fusese el pregătit 
de guvernul liberal, lua sfârșit.

 Dacă pentru statele participante la Primul Război 
Mondial operațiile militare au încetat la 11 noiembrie 
1918, armata română a fost nevoită să continue acțiunile 
sale pentru apărarea României Întregite (prin hotărârile 
Adunărilor naționale de la Chișinău, Cernăuți și Alba 
Iulia) până la 30 martie 1920, când a avut loc ,, evacua-
rea teritoriului de la est de Tisa până la linia stabilită de 
Conferința de Pace de la Paris” (linia Clemanceau).În 
timpul acestei campanii pentru apărarea României În-
tregite și liniștea Europei ( înlăturând regimul bolșevic 
a lui Bella Kuhn), armata română a plătit din nou un 
important tribut de sânge. Astfel, în cursul acestei cam-
panii pierderile armatei române s-au ridicat la 188 ofițeri 
și 11.478 trupă și grade inferioare, din care 69 ofițeri și 
3.556 trupă au căzut pe câmpul de luptă.

 Făcând un bilanț al pierderilor suferite de armata ro-
mână în primul război mondial, Buletinul de Informații 
al Secției a II-a a Marelui Cartier General al armatei ro-
mâne din 30 iunie 1919 preciza că din rândul armatei ro-
mâne au căzut în lupte sau secerați de boli circa 320.000 
de militari, dintre care 85.000 de militari (ofițeri și 
soldați) căzuți pe câmpul de luptă, la care se adăugau 
circa 155.000( de ofițeri și trupă) morți dintre răniții și 
bolnavii din spitale, 60.000 ofițeri și trupă morți din rân-
dul prizonierilor și 20.000 de militari mari mutilați de 
război. 

În concluzie: jertfele românilor de o parte și de cea-
laltă a Carpaților în Marele Război n-au fost zadarnice. 
Ele au determinat puterile Antantei să sprijine România 
Întregită în noua ei configurație visată de înaintași.

 Col. (rtr.) CONSTANTIN C. GOMBOȘ
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În toamna anului 1918, înfrângerea Puterilor Cen-
trale din care făcea parte și statul dualist austro-ungar, 
devenea tot mai evidentă, iar Primul Război Mondial se 
apropia de final. Imperiul Austro-Ungar, muribund, era 
zdruncinat din temelii pe tot cuprinsul său, de greve și 
demonstrații ale populației sătulă de război, devastată și 
sărăcită de prima mare conflagrație pe care omenirea o 
cunoscuse.  

De această atmosferă revoluționară care străbă-
tea Monarhia Austro-Ungară, este cuprinsă și „capita-
la Banatului”, Timișoara, unde la 31 octombrie 1918 
se organizează o mare demonstrație de stradă la care 
manifestanții cer înlăturarea guvernului și încetarea răz-
boiului1. Sub presiunea străzii, dr. Otto Roth, membru 
în conducerea Partidului Social Democrat din Ungaria, 
proclamă „Republica bănățeană”, un organism de con-
ducere autonom în cadrul statului ungar. Această decizie 
a fost apoi comunicată și celor prezenți la consfătuirea 
din Casina Militară. În același timp, populația germană a 
Banatului înființează Sfatul Național Militar al Șvabilor 
din Banat, condus de lt. colonel Albert Fuchs. 

Liderii românilor bănățeni și ofițerii români din 
Timișoara, aveau însă alte aspirații, privind eveni-
mentele ca pe o oportunitate de desăvârșire a unității 
naționale, prin unirea Banatului cu Regatul României. 
Astfel, ofițerii românii părăsesc consfătuirea de la Ca-
sina Militară și se întrunesc în sala hotelului Kronprinz, 
unde constituie Consiliul Militar Național Român în 
frunte cu dr. Aurel Cosma, care este ales președinte al 
acestei organizații. În aceeași seară de 31 octombrie, în 
Piața Libertății din Timișoara are loc o adunare româ-
nească care afirmă aceleași deziderate de autodetermi-
nare națională. 

În data de 1 noiembrie 1918, la Primărie, în prezența 
primarului Iosef Geml se formează Consiliul (Sfatul) 
Poporului din Banat, subordonat guvernului maghiar 
și condus de dr. Otto Roth. Consiliul Militar Național 
Român a colaborat cu Consiliul (Sfatul) Poporului doar 
în problemele legate de menținerea ordinii publice. În 9 
noiembrie 1918 organismul politic românesc a emis un 
Comunicat, prin care aducea la cunoștință opiniei publi-
ce că s-a atașat Consiliului Național Român Central de 
la Arad, urmând numai dispozițiile acestuia2. 

Pe parcursul lunii noiembrie 1918, în localitățile Ba-
natului s-au format consilii și gărzi naționale românești, 
germane, maghiare și sârbe3. Membrii consiliilor 
naționale se alegeau cu unanimitate, iar cei ai gărzilor 

naționale pe bază de voluntariat4.
Anii războiului aduseseră multiple dificultăţi în viaţa 

populației din vestul câmpiei bănățene. A crescut specu-
la și s-au introdus prețuri maximale, astfel încât preţul 
pâinii a sporit de patru ori, al făinii de şapte ori, iar al 
cartofilor de paisprezece ori. Prin legi excepţionale au 
fost suprimate multe drepturi și libertăți cetățenești. Pe 
lângă greutățile îndurate de privațiunile materiale, mul-
te familii au rămas îndurerate în urma pierderii unora 
dintre membrii lor pe câmpurile de luptă. Din Sânnico-
lau-Mare au fost trimişi pe front 150 de bărbaţi dintre 
care 80 au murit, iar în memoria lor s-a ridicat o cape-
lă în curtea bisericii ortodoxe5. Un raport al notarului 
din Cenad menționa 49 de văduve de război și 9 foști 
soldați invalizi6. Localitatea Comloșu-Mare a avut 63 de 
eroi, ale căror nume sunt încrustate pe monumentul din 
comună7, iar Saravale 114: 66 români și 48 de sârbi8. 
Raportat la numărul populației sale și satul Igriș a dat un 
tribut important de sânge pe fronturile din Italia, Galiția, 
Bucovina, Rusia, Serbia. Pe monumentul eroilor din lo-
calitate, sfințit în anul 1930, sunt trecuți 48 de eroi, iar 
în lista comunicată de Primăria Igriș pentru ”Fondul Ni-
colae Ilieșu”, de la Muzeul Banatului din Timișoara, se 
mai află consemnați încă 479. 

În toamna anului 1918, un spirit revoluționar anima 
localitățile din vestul Banatului, care făceau parte atunci 
din comitetul Torontal. Rechizițiile pe care populația 
a trebuit să le suporte, viața plină de privațiuni, dure-
rea pricinuită de pierderea taților și fiilor într-un război 
pentru o cauză care le era străină, au determinat mișcări 
sociale care în unele localități au degenerat în vărsări 
de sânge. Țărănimea săracă, familiile ostașilor căzuți, 
soldații întorși acasă de pe fronturile de luptă, au consti-
tuit principalele elemente sociale care s-au răzvrătit îm-
potriva autorităților locale austro-ungare: primari, no-
tari, jandarmi, mai ales acolo unde au dominat corupția 
și aplicarea cu exces de zel a politicii de oprimare so-
cială și națională, dusă de cercurile guvernamentale de 
la Budapesta. O altă țintă a locuitorilor revoltați au fost 
comercianții care practicând prețuri de speculă, s-au 
îmbogățit în timpul războiului, în detrimentul populației 
care a dus greul acestei perioade întunecate. De ase-
menea, au fost atacate și jefuite o serie de moșii care 
dețineau hambare cu cereale și grajduri cu animale. 

Confruntați cu starea de tensiune din localitate și cu-
noscând aversiunea pe care sătenii o aveau față de ei, 
notarul și jandarmii din Beba Veche au părăsit comuna, 

EVOLUȚII SPECIFICE ÎN VESTUL BANATULUI, 
ÎN PERIOADA DE TRECERE DE LA STATUL 

MAGHIAR LA STATUL ROMÂN
(1918-1919)
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fiind urmăriți cu focuri de armă de ostașii care se întor-
seseră din război10. La fel a făcut și notarul din Nerău, 
Ioan Nagy, un slujbaș corupt, care la 4 noiembrie 1918, 
a părăsit localitatea împreună cu întreaga familie, fiind 
conștient că sătenii nu au uitat fărădelegile la care a fost 
părtaș în toată această perioadă11. 

În perioada războiului Cenadul Vechi, locuit prepon-
derent de germani șvabi, a avut parte de liniște, nefiind 
șicanat de autorități, pe când Cenadul Mare, locuit pre-
ponderent de români și sârbi, nu s-a bucurat de același 
tratament din partea autorităților, care le-au provocat 
multe neplăceri și nemulțumiri prin dispozițiile de multe 
ori abuzive. După ce războiul a luat sfârșit, în ziua de 15 
noiembrie, soldații întorși de pe front au prădat magazi-
nul de pielărie Peter Potchen și băcănia Peter Jung din 
Cenadul Vechi. Ca reacție, se formează îndată o gardă 
comunală de 40 de persoane, sub conducerea lui Ladis-
lau Boroczy. În Cenadul Mare, membrii unui grup de 
comuniști unguri au jefuit magazinele lui Filip Neuber-
ger și Iuliu Politzer, de unde au sustras băuturi și articole 
de comerț. De pe moșiile ducesei de San Marco, au luat 
cereale, porci, vaci, oi, cai. Ca reacție la acțiunile gru-
pării maghiare bolșevizate, pentru a restabili ordinea, 
s-a constituit în Cenad o gardă națională română sub 
conducerea preotului Ștefan Opreanu și a învățătorului 
Dimitrie Bozianu12. 

În Igriș se consumă în aceeași perioadă evenimente 
încărcate de dramatism, care au tulburat profund liniștea 
acestui sat din pusta bănățeană și despre care și în zi-
lele noastre se vorbește cu emoție. Un grup de ostași 
demobilizați reveniți acasă, au mers la Primărie, unde 
chemându-l pe șeful postului de jandarmi, i-au rupt gra-
dele, iar pe impiegatul13 Eduard Lichtfuss, care avusese 
pe tot parcursul războiului un comportament neomenesc 
și abuziv față de localnici, l-au bătut, după care i-au de-
vastat casa. Atunci când răzvrătiții s-au îndreptat spre 
prăvălia comerciantului Sebastian Kunst, acesta a cerut 
ajutorul jandarmilor, care fără șovăire au tras în săteni, 
omorând pe Vichentie Micșa (38 de ani) și rănind alți 
11, dintre care doi s-au stins din viață ziua următoa-
re: Fanu Micșa (17 ani) și Florea Pecican (14 ani). În 
urma celor întâmplate, în 4 noiembrie 1918, rudele celor 
decedați și alți săteni au luat cu asalt Primăria și le-au 
impus notarului Cherier și ofițerilor Octavian Arsiciu și 
König, să-i dezarmeze pe jandarmi dacă doresc să fie 
pace în comună. Jandarmii au fost convocați la Primă-
rie unde au depus armele, dar, apoi, șeful postului, Pap 
Istvan, este prins de sătenii revoltați și ucis, iar ceilalți 
jandarmi au scăpat cu viață doar fugind din localitate. 
În ziua următoare, 5 noiembrie, o patrulă de jandarmi 
din Nădlac, între 8 și 10 soldați înarmați, pătrund în lo-
calitate, îi dezarmează pe săteni, apoi cer o despăgubire 
de 100.000 de coroane pentru omorârea șefului de post 
și, totodată, cer numele celor care l-au ucis. Peste patru 
zile, în 9 noiembrie, o altă trupă de jandarmi pătrunde 
în sat, venind dinspre Periam. Cu gând de răzbunare, 

aceștia merg direct la locuința lui Ghenadie Micșa (38 
de ani) pe care îl împușcă, apoi, procedează la fel și cu 
jandarmul pensionar Daranyi Petru, care se solidarizase 
cu manifestanții. Ajungând la Primărie, jandarmii decla-
ră stare de asediu în localitate și prin baterea tobei, acest 
fapt este anunțat sătenilor. Jandarmii nu se opresc aici 
cu răzbunarea, ci patrulând prin comună, îi împușcă pe 
toți aceia care erau bănuiți că au participat la uciderea 
șefului de post. Sunt omorâți pe străzile satului: Petru 
Bărbos (21 de ani), Ioan Găleancu zis Pera (25 de ani), 
Ioan Bistrian senior (49 de ani), Ioan Bistrian junior (19 
ani), Ștefan Bistrian (34 de ani), Petru Crista (24 de ani), 
Valeriu Mioc (22 de ani), Ilie Prodan (26 de ani). Mă-
celul a încetat în după amiaza zilei de 9 noiembrie, în 
urma unui ordin venit de la primpretorul din Periam, iar 
la 11 noiembrie a avut loc serviciul funerar de înhumare 
a victimelor14. 

În timp ce la Igriș se desfășurau confruntări violente 
care au degenerat în vărsări de sânge, în alte localități 
din vestul Banatului, într-o atmosferă mai pașnică, cu 
speranța pentru un viitor mai bun și cu avânt patriotic, 
românii se întruneau în adunări naționale locale, 
constituindu-și consilii și gărzi naționale. 

La Comloșu-Mare, în data de 7 noiembrie 1918 
are loc o adunare națională la care participă și locuito-
rii din satul apropiat, Lunga15. Aici, învățătorul Teodor 
Bucurescu vorbește despre „plinirea vremii vestită de 
apostolii neamului”16 și cere unirea cu Țara17. Comuna 
Comloșu-Mare a devenit în această perioadă centru de 
coordonare a mișcării naționale românești din comita-
tul Torontal18. În adunarea de la Pesac, preotul Grigore 
Vermeșan vorbește despre ”mândrul tricolor” care tre-
buia să fie „făclia în toate acțiunile noastre de viitor”19. 
O contribuție însemnată la constituirea organelor de 
conducere românești în satul Pesac a avut-o studentul 
Gheorghe Lația, care în acele zile efervescente s-a întors 
în localitatea natală de la Budapesta, orașul în care stu-
dia medicina și a răspândit prin manifeste, vestea că în 
sfârșit unirea românilor devenea posibilă20. În localitatea 
Saravale, în data de 10 noiembrie 1918 s-au constituit 
Consiliul Național Local prezidat de tânărul Savu Oarșă 
și Garda Națională, formată din 108 membri, sub con-
ducerea lui Ignat Mateiu. În frunte cu comandantul ei, 
care flutura stindardul tricolor, Garda a străbătut locali-
tatea intonând cântece naționale și, apoi, a jurat credință 
Consiliului Național Român Central21. În comuna 
Nerău, ostașii reîntorși la vetre nu au provocat jafuri 
ori distrugeri. În seara zilei de 6 noiembrie tinerimea 
locală a îndepărtat de pe primărie, școală, oficiul poștal, 
emblemele și inscripțiile ungurești, iar în 10 noiembrie 
1918, în perfectă ordine și cu aclamații, este ales Consi-
liul Național în funte cu preotul Bichicean, președinte, 
Pavel Mihai și Eremie Mezin, vicepreședinți, iar ca no-
tar a fost ales învățătorul Petru Băran. Urmează, apoi, 
alegerea Gărzii Naționale, compusă din 40 de români și 
20 de șvabi, conducerea ei fiind încredințată sublocote-
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nentului Coriolan Băran22. În prima lui ședință, Consiliul 
decide ca pe viitor în școala confesională din localitate 
obiectele să se predea exclusiv în limba română. Se 
stabilește, de asemenea, să nu se permită transportul 
mobilierului notarului fugit din comună, până când 
acesta nu restituie toate daunele cauzate comunei și 
altor persoane private. Sunt luate și alte decizii legate 
de comunitate, între care se numără hotărârea de a se 
permite fierberea rachiului de comină, ca aceasta să nu 
se strice, deoarece sezonul de toamnă era pe sfârșite 23. 

Pe la mijlocul lui noiembrie situația din Banat ia o 
turnură, care, după cum se va vedea, va fi nefavorabi-
lă românilor. Conform Convenției Militare semnate la 
Belgrad în 13 noiembrie 1918, armatele Puterilor Cen-
trale trebuiau retrase la nord de râul Mureș, până la 
confluența acestuia cu Tisa. De la această dată, armatele 
aliate urmau să intre în Banat24. 

Preotul Silviu Bichiceanu, martor al retragerii arma-
tei germane din Serbia, prin Nerău, între 14 – 18 no-
iembrie 1918, ne zugrăvește în Cronica sa parohială, 
destul de sugestiv, starea fizică și morală deplorabilă a 
soldaților care se întorceau învinși de pe câmpul de lup-
tă. Pe o vreme rece, pe drumul desfundat de ploaia care 
nu mai înceta, au trecut prin localitate șiruri de trupe 
care proveneau din Bavaria, Saxonia și Silezia. Prima 
dată au sosit unitățile sanitare, compuse din mulți ofițeri 
medici, care au făcut o bună impresie prin purtare și ati-
tudine. Apoi a trecut cavaleria, care nu s-a oprit deloc 
în comună, iar grosul l-au format trupele de infanterie 
și artilerie. Iată cum descrie preotul Bichiceanu trupe-
le abrutizate de un război care se întinsese pe durata a 
patru ani și care lăsase în urma sa peste zece milioane 
de victime: „Erau aceste trupe cu moralul scăzut de tot 
și vindeau tot ce aveau. Mulți locuitori pre un bagatel 
cumpărau obiecte scumpe. Un revolver calitatea primă 
era cumpărat cu o litră de vin ori cu 5-10 Coroane. Vin-
deau apoi haine, puști, pături, hamuri, cai, trăsuri și ar 
fi vândut chiar și tunurile. Remase de la ei o mulțime 
de arme prin comună și de munițiune. Ce e mai mult, 
fiind ei obosiți seara mai beau și câte 1-2 litri de vin și 
deci adormeau greu și repede. Locuitorii din comună 
apoi cărau totul ce le pica în mână și ascundeau. Când 
plecau dimineața, nu mai aveau nici timpul necesar de 
a reclama. Duceau cu ei trăsuri slabe și primitive fu-
rate de prin Sârbia, apoi cai, vaci, oi și capre, dar toa-
te mici de tot……Era o armată demoralizată și a cărei 
comandanți și superiori își pierduseră rostul și autorita-
tea. Era o turmă de oameni și care avea un singur scop, 
ajungerea cât mai în grabă la Mureș și deci trecerea 
peste linia demarcațională”25.

Sesizând oportunitatea creată de retragerea arma-
telor Puterilor Centrale, armatele sârbe au ocupat Ba-
natul: la 14 noiembrie 1918 intrau în Timișoara, iar la 
20 noiembrie erau deja pe malul stâng al Mureșului, 
desfășurându-se pe direcția Szeged – Lipova. Coman-
damentul sârb a preluat prima dată administrația milita-

ră a Banatului, iar apoi și administrația civilă, iar con-
siliile naționale și gărzile românești au fost dizolvate. 
În calitate de trupe ale Antantei, trupele sârbești au fost 
întâmpinate cu simpatie de români, dar după scurt timp 
atitudinea față de acestea s-a schimbat, pentru că noua 
administrație a avut o poziție restrictivă față de români. 
Minoritatea maghiară și o parte din cea șvăbească, ve-
deau în armata sârbă un sprijin pentru perpetuarea Un-
gariei Mari, cu Banatul între granițele acesteia. Pe de 
altă parte, sârbii mizau pe politica faptului împlinit, care 
ar fi dus la integrarea Banatului în Regatul Sârbilor, 
Croaților și Slovenilor26. Românii, în schimb, doreau 
unirea întregului Banat cu Regatul României. 

În 20 noiembrie 1918 armata sârbă era în Teremia-
Mare și în aceeași zi, prin Nerău, a ajuns la Sânnicolau-
Mare27. În prezența armatei sârbe de ocupație, în 23 
noiembrie 1918 încep și în circumscripțiile electora-
le din vestul Banatului, alegerile pentru desemnarea 
delegaților la Marea Adunare Națională de la Alba Iu-
lia28. Participarea la alegeri a fost impresionantă, româ-
nii, primind după atâtea secole de subordonare, șansa 
de a-și hotărî singuri soarta. Sătenii din Beba-Veche, cu 
acest prilej, adoptă o rezoluție care exprimă elocvent 
starea lor de spirit: „Noi din cuibul nostru, Beba Veche, 
unde ne zac îngropați și moșii și părinții noștri, morți 
cu dorul unui vis neîmplinit, trimitem azi, când la Alba 
Iulia aleargă tot românul de bine, măritei noastre Adu-
nări Naționale, salutul nostru frățesc! Iar pe delegații 
noștri, dl. învățător Nicolae Vasile și soții, îi împuter-
nicim ca în fața întregii noastre Adunări Naționale să 
fie rostitori înflăcărați ai adevăratelor noastre senti-
mente românești, să adereze-n numele nostru la toate 
hotărârile Adunării Naționale, luate pentru asigurarea 
binelui și fericirii trainice a neamului nostru, să nu-și 
uite de cea mai expusă comună românească, de comuna 
Beba Veche, și, pe locuitorii ei scăpându-i de sub jugul 
oricărei dominațiuni străine să-i încorporeze la neamul 
românesc”29.

După alegerea delegaților oficiali din Banat, s-a or-
ganizat deplasarea acestora la Alba Iulia cu trenuri spe-
ciale. La aceștia se adăugau alte câteva mii de persoane 
care doreau să participe la mărețul eveniment. Armata 
sârbă de ocupație nu agrea, însă, această masivă depla-
sare de populație spre orașul unirii, care ar fi demonstrat 
Conferinței de Pace de la Paris că unirea Banatului cu 
România avea o largă adeziune populară. Astfel că la 
30 noiembrie 1918 peste 200 de români din comitatul 
Torontal, care porniseră spre Alba Iulia, au fost reținuți 
în gara Timișoara de către autoritățile militare sârbe. 
Totuși, în pofida interdicțiilor cu care s-au confruntat, 
aproape 1000 de români bănățeni au reușit să ajungă în 
Orașul Unirii30. 

Între participanții la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia din localitățile Banatului de Vest, s-au numă-
rat: Alexa Chişozan, Nicolae Vasile (Beba Veche); Di-
mitrie Blagoe, Dumitru Bozianu, Victor Deciu (Cenad); 
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Ştefan Cioroianu-protopop, Nicolae Brânzeu-preot, 
Andreiu Bălan, Teodor Bucurescu-învățător, Ioan Pas-
cu, George Maşa, Vichentie Stanciu (Comloșu-Mare); 
Constantin Jicu (Igriș); Nicolae Bugariu, Nicolae Vălcă-
neanţu (Lunga); Damian Isac, Coriolan Băran, Valeriu 
Mihai (Nerău); Grigore Vermeşan, Cuzman Bogdan Ulă 
(Pesac); Petru Fleşeriu, Ioan Damian, Atanasie Lipovan, 
Nestor Oprean (Sânnicolau-Mare); Dimitrie Blagoe, 
Eremie Popovici (Valcani)31. Delegații și participanții 
la Adunarea de la Alba Iulia, din părțile Torontalului, 
au făcut parte din categorii sociale diverse: economi 
(țărani înstăriți), preoți, învățători, avocați, comercianți, 
un ofițer, un medic. Cei care dintr-un motiv sau altul 
nu au putut să ajungă la Alba Iulia, au prăznuit fiecare, 
în localitatea de baștină, memorabila zi de 1 Decembrie 
1918. Astfel, la Nerău s-a adunat multă lume în biserică, 
la Sfânta Liturghie, iar la ectenii și daruri nu s-a mai 
pomenit împăratul austro-ungar, ci Marele Consiliu și 
Marele Sfat al națiunii române. Corul a intonat, apoi, 
cântecul ”Deșteaptă-te române”32. 

De la începutul anului 1919 sârbii preiau și 
administrația civilă, punând prim pretori în toate cercu-
rile comitatelor bănățene. De pildă în cercul Sânnico-
lau-Mare, din comitatul Torontal, a fost pus prim pretor 
avocatul Stoicic din Sânnicolau-Mare33. Chiar dacă între 
timp în Banat sosiseră și trupe franceze, pentru a calma 
spiritele, acest fapt nu a împiedicat autoritățile sârbe de 
ocupație, atât atunci când au avut doar administrația mi-
litară, dar, mai ales după ce au preluat și administrația ci-
vilă, să ia măsuri represive împotriva liderilor de opinie 
ai populației românești, care militau pentru unirea Bana-
tului cu România. Preotul Ioan Stana din Saravale a fost 
escortat pe jos până la Timișoara și numai prin intervenția 
românilor de acolo a fost eliberat. Pe învățătorul Simeon 
Andron, din aceeași localitate, autoritățile de ocupație 
l-au împiedicat să ajungă la Alba Iulia. A fost arestat 
și întemnițat la Belgrad timp de trei luni și jumătate34. 
La 28 mai 1919, un număr de 11 locuitori din Comloș, 
în frunte cu protopopul Ștefan Cioroianu sunt arestați 
de autoritățile sârbe, fiind acuzați de spionaj în favoa-
rea României35. Preotul Grigore Vermeșan din Pesac a 
fost închis timp de trei luni la Belgrad, unde, pe timp 
de iarnă, într-o încăpere fără paturi și neîncălzită, a fost 
nevoit să doarmă direct pe podea, alături de alți 40 de 
oameni. Învățătorul Eremie Popovici din Valcani a fost 
închis la Kikinda, Timișoara și Vârșeț, timp de o lună. 
În timp ce era transportat la Belgrad, pe timp de noapte, 
profitând de faptul că soldatul care-l păzea dormea, a 
reușit să fugă. Apoi, mult timp, pentru a nu fi arestat 
din nou, a fost refugiat la Arad, oraș care nu era sub 
ocupație sârbă. În urma unor simple denunțuri, țărani 
fruntași ori comercianți erau întemnițați. În perioada 
ocupației pe teritoriul Banatului nu au mai ajungeau zi-
arele românești, iar corespondența privată a fost supusă 
cenzurii. Preoților români li se interzice pomenirea în 
biserică a regelui României, Ferdinand I, dar, în schimb, 

li se cere să-l pomenească pe Petru I, regele Serbiei. 
Peste opt luni s-a trăit în această stare de nesiguranță și 
îngrijorare pentru vremile ce vor veni36. 

„Problema bănățeană” va ocupa un loc distinct în 
dezbaterile aprinse, desfășurate la Conferința de Pace de 
la Paris, iar hotărârea adoptată a fost de dezmembrare 
a Banatului istoric și împărțirea acestuia în două părți: 
2/3 revenindu-i României și 1/3 Regatului Sârbo-Croa-
to-Sloven37. În acest context, la 19 iulie 1919 au început 
la Timișoara, lucrările comisiei româno-sârbe, constitu-
ite pentru a stabili o linie de demarcație provizorie între 
cele două state. La 23 iulie 1919 fruntașul bănățean Au-
rel Cosma este numit de către Consiliul Dirigent, prefect 
al județului Timiș-Torontal, dar, își începe efectiv acti-
vitatea în 28 iulie 1919, când se instalează administrația 
românească în județul Timiș-Torontal38. 

Între timp, începând cu 26 iulie 1919, armata sâr-
bă începe să părăsească teritoriul ocupat în vestul Ba-
natului, călare și în trăsuri, soldații îndreptându-se spre 
Kikinda. Înainte de plecare, însă, unii soldații sârbi au 
sustras o serie de produse, obiecte și sume de bani din 
instituții, întreprinderi și bănci. Din Sânnicolau-Mare au 
plecat cu banii, evidențele și întreg mobilierul de la ofi-
ciul de dare, iar din Nerău au luat cazanul de țuică. Așa 
cum afirmă în cronica sa preotul Silviu Bichiceanu din 
Nerău, aceste pagube, suportate de români, nu au putut 
să întreacă beneficiul pe care l-au obținut: „Dumnezeu 
ne-a dat să îndurăm jaful aliaților noștri. În orice caz 
însă câștigul nostru este mai mare ca pagubele îndura-
te! Azi din robi, am ajuns a fi stăpâni în țara noastră 
mândră”39.

La 2 august 1919 sosesc în Timișoara primii jan-
darmi români, iar la 3 august, într-o atmosferă sărbăto-
rească, intră în „capitala Banatului” primele unități ale 
armatei regale române comandate de colonelul Virgil 
Economu40. 

În Comloșul Mare și Lunga autoritățile statului 
român au fost instalate la 6 august 1919, iar la 10 august 
au sosit și grănicerii români. Cu această ocazie sa-
tul Constanția își va schimba numele în Lunga41. În 7 
august 1919 s-a inaugurat postul de jandarmi din Val-
cani42, iar străvechea comună Cenad a intrat și ea sub 
administrație românească, la 8 august 191943. Rând 
pe rând, localitățile din vestul Banatului au intrat în 
componența statului român. 

Pentru a sărbători unirea de facto a Banatului cu 
România, la 10 august 1919 a avut loc la Timișoara o 
mare adunare populară la care au participat peste 40.000 
de oameni, români dar și reprezentanți ai minorităților 
naționale. Scopul adunării a fost acela de a reconfirma 
hotărârea unirii Banatului cu România, luată la Alba Iu-
lia, reconfirmarea fiind necesară, în opinia organizatori-
lor, datorită faptului că mulți delegați oficiali bănățeni 
fuseseră împiedicați de armata sârbă să ajungă la Alba 
Iulia44. 

Vestea convocării adunării de la Timișoara s-a pro-
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pagat cu repeziciune în localitățile din vestul Banatului. 
Preoții și învățătorii au făcut o intensă propagandă eve-
nimentului, astfel încât satele, comune și orașele în care-
și desfășurau activitatea să fie bine reprezentate. În acest 
scop s-a format un tren cu plecare din Tomnatic, în care 
au fost îmbarcați în jur de 1500 de oameni, reprezentând 
localitățile: Valcani, Cenad, Sânnicolau-Mare, Nerău, 
Becicherecul-Mic. Pentru că majoritatea vagoanelor 
au fost rechiziționate de armata sârbă în retragere, 
călătoria spre Timișoara s-a făcut în vagoane deschise, 
în seara zilei de 9 august 1919. Ziua următoare, în gara 
Timișoara au mai sosit trenuri și din alte direcții, cu 
40-50 de vagoane fiecare, arhipline. Cu steaguri trico-
lore și tăblițe care aveau inscripționate mesaje precum: 
„Trăiască România Mare”, „Vrem Banatul întreg”, ro-
mânii bănățeni s-au îndreptat spre locul adunării, „Câm-
pul Târgului” (în cartierul Circumvalațiunii de azi), în 
dimineața zilei de duminică, 10 august 191945. Prezidată 
de protopopul Lugojului, dr. George Popovici, adunarea 
a votat o moțiune care cuprindea următoarele: unirea 
pentru totdeauna a întregului Banat cu statul român, res-
pectarea tratatului dintre România și Antanta, prin care 
se recunoștea dreptul României asupra întregului Banat, 
omagierea armatei române „pentru măreața operă și 
jertfă depusă pe altarul dezrobirii noastre de sub jugul de 
o mie de ani, pentru învingerea bolșevismului maghiar 
și pentru intrarea triumfală în capitala Ungariei”46. 
După ce adunarea a luat sfârșit, având în frunte corul 
lui Ion Vidu din Lugoj, într-un lung șir care se întindea 
pe mai mulți kilometri, participanții au intrat în cetatea 
Timișoarei devenită de curând oraș românesc. Din ordi-
nul prefectului, în acea duminică festivă în care sufletele 
românilor au rezonat la unison pe „Câmpul Târgului”, în 
toate bisericile din Banat s-au tras clopotele între orele 
12-1447. 

La 20 august 1919, își făcea intrarea solemnă arma-
ta română și în Sânnicolu-Mare48. În Cronica sa, paro-
hul Silviu Bichiceanu din Nerău surprinde cu acuratețe 
emoția deosebită, generată de mărețul eveniment, în su-
fletele românilor din acest colț de țară: „Miercuri în 7/20 
August primim avizul, că încă în aceeași zi la oarele 
5 după ameaz va sosi armata română în Sân-Nicolaul-
mare. Am îndemnat deci și pre ai noștri să meargă cât 
mai mulți și ne-a succes să mergem vreo 40 de Români. 
Frumos s-au presentat comunele Igriș și Sarafola și cari 
au venit cu vreo 30 trăsuri, având cu ei fete și neveste 
în frumosul lor port românesc. Precis la oara 5 își face 
apariția o companie din Regimentul 105 de Infanterie 
de la Brașov sub comanda locotenentului Luca Nicoles-
cu – originar din Râmnicul-Vâlcii – cântând marșuri de 
vitejie și între uralele nesfârșite a peste 6000 de oameni. 
Erau însoțiți de un banderiu de preste 100 de călăreți. 
Sosiți naintea primăriei, sunt salutați de bravul și ne-
prihănitul Român Dr Nestor Oprean, carele vorbește în 
numele Românilor din localitate și jur.”49 

La invitația preotului Bichiceanu, duminică, 24 au-
gust 1919, același regiment de ostași se deplasează la 
Nerău, unde are parte de o primire entuziastă din partea 
localnicilor. Au fost prezenți la Nerău majoritatea inte-
lectualilor din Sânnicolau-Mare și alături de români, au 
luat parte la momentul festiv, reprezentanți ai șvabilor 
din Nerău și Teremia-Mare50, care, în acest mod, își 
exprimau adeziunea la rezoluția adoptată de Adunarea 
șvabilor bănățeni, din 10 august 1919, prin care se cerea 
unirea întregului Banat cu România51. 

Cuprinși de efervescența evenimentelor care se de-
rulau cu repeziciune în toate localitățile bănățene din 
jur, la 27 august 1919, în Saravale, preotul Ioan Stana 
și învățătorul Simeon Andron au organizat o mare adu-
nare populară, prin care solicitau autorităților să elimine 
pentru totdeauna denumirile: „Saravola” sau „Sarafal-
va” și să i se redea comunei străvechiul nume: Sara-
vale. Năzuința românilor din Saravale s-a materializat 
într-o strofă poetică, care a rezistat timpului: „Și-n noua 
noastră Mare Românie// Comuna noastră Saravale să 
fie// Tot românul de aici, așa o dorește, așa o știe// Vir-
tutea străbună în toți reînvie.”52

Perioada anilor 1918-1919 a fost una tensionată în 
Banat, cu evenimente imprevizibile, încărcate de emoție 
și dramatism, dar cu un deznodământ fericit pentru majo-
ritatea românilor bănățeni. Înfrângerea Austro-Ungariei 
în Primul Război Mondial, în toamna anului 1918, a ge-
nerat o atmosferă revoluționară în întreg imperiul, care 
a cuprins și localitățile românești din Vestul Banatului. 
Angajarea românilor bănățeni într-un război străin de 
aspirațiile lor, precum și abuzurile și privațiunile la care 
a fost supusă populația civilă, au făcut ca întoarcerea 
soldaților de pe front să se transforme în mișcări sociale 
cu urmări sângeroase în unele localități. Visul românilor 
bănățeni de a se uni cu Țara, a fost zădărnicit, pentru 
o vreme, de armata sârbă de ocupație. În pofida tutu-
ror vicisitudinilor, o parte a reprezentanților acestora a 
reușit, totuși, să ajungă la Alba-Iulia, menținând treaz 
visul de unire. Acest vis s-a materializat doar pentru o 
parte din românii locuitori ai fostului comitat Torontal, 
căci, hotărârea Conferinței de Pace de la Paris, de dez-
membrare a Banatului istoric, a rămas definitivă: 2/3 din 
acest teritoriu îi revenea României și 1/3 Regatului Sâr-
bo-Croato-Sloven. 

Prof. dr. FLORIN ZAMFIR
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Reforma agrară din 1921 a determinat însemnate 
modificări în structura proprietăţii funciare rurale din 
România. Statele succesorale care apar în urma des-
trămării marilor imperii. Imperiul German, Austro-Un-
gar sau Otoman se confruntă cu probleme-cheie, ale 
căror soluționări sunt necesare în cel mai scurt timp, 
în vederea consolidării statului national. Un lucru care 
trebuia realizat urgent era problema agrară. Aceste state 
moștenesc regimul funciar ale marilor proprietăți, care 
le aparține minorităților dominante, germanii și maghia-

rii, sau aristocrației locale. Astfel, în perioada imediat 
următoare a recunoașterii noilor granițe se votează aces-
te legi, în diferite variante, care au ca scop împărțirea 
pământului țăranilor, participanții direcți la Primul Răz-
boi Mondial. Reforma agrară din 1921 a dat o lovitură 
mortală marilor latifundiari, ţăranii devenind stăpâni pe 
pământurile lor şi eliberându-se de toate poverile impu-
se de moşieri. Legiferarea a avut urmări benefice pentru 
ţărănime, contribuind la dezvoltarea generală a ţării, dar 
a şi îndatorat-o peste măsură.  

În România la sfârșitul secolului al XIX-lea și înce-
putul secolului al XX-lea apar mișcări sociale tot mai 
puternice, care vor culmina cu răscoala din 1907. Refor-
ma agrară din 1921 era de mult o necesitate naţională şi 
socială. Prima reformă agrară din 1864, opera lui Cuza 
şi Kogălniceanu, nu reuşise să satisfacă setea de pământ 
a ţăranilor şi nici nu-i împroprietărise pe toţi Elaborată 
de liberali şi transpusă în practică de averescani, reforma 
agrară din anul 1921 a pus în posesie aproape 1 400.000 
de țărani după o desfășurare bine studiată și în confor-
mitate cu promisiunea regelui Ferdinand , mobilizaţii în 
campania din 1913, celor care au luptat în războiul din 
anii 1916-1919, a văduvelor de război, a agricultorilor 
mici lipsiţi de pământ, a celor cu proprietăţi mai mici de 
5 hectare, a orfanilor de război.

În prima jumătate a secolului al XX-lea, agricultura 
este în continuare principala ocupație din mediul 
rural. Populația rurală atinge în anul 1930 cifra de 
14, 4 milioane oameni, adică 79,8% din totalul de 
locuitori. În Muntenia, din totalul populației, 72,9% 

(2,9 milioane) trăiau la sate, în Transilvania 83,9% 
(2,7 milioane), în Basarabia 87,1% (2,5 milioane), în 
Crișana și Maramureș 80,1% (1,1 milioane). În funcție 
de mărimea suprafeței de pământ deținute, proprietarii 
făceau parte din categorii sociale diferite. Cei care 
dețineau peste 50 de ha erau chiaburii, ei foloseau mâna 
de lucru plătită și aveau suficient pământ pentru a-și sa-
tisface toate nevoile. Ei erau urmați de țăranii înstăriți, 
care aveau între 10-50 de ha și lucrau pământul alături 
de muncitori. Din următoarea categorie făceau par-
te micii gospodari care aveau în proprietate între 
3-10 ha și dețineau suficiente animale pentru a lucra 
pământul, dar rareori angajau mâna de lucru. Gospo-
darii dependenți aveau între 1-3 ha, nu dețineau unelte 
agricole sau animale și erau nevoiți să lucreze și în afara 
agriculturii pentru a-și întreține familiile. Acest lucru 
au făcut și cei care aveau în proprietate pământ sub un 
hectar pentru a-și menține traiul zilnic. Ultima categorie 
socială era muncitorul agricol fără pământ, al cărui nu-
măr în anul 1930 încă era în jurul a 500 de mii de țărani1. 

În Regatul României proprietățile mai mari de 50 de 
ha erau stăpânite de aproximativ 5.000 de proprietari 
(0,6% din totalul proprietarilor de pământ) care dețineau 
aproape 4 milioane de ha, în timp ce restul pământului 
agricol, de 3,8 milioane de ha, se afla în proprietatea a 
920.939 de familii de țărani. În același timp aproxima-
tiv 300.000 de familii erau total lipsite de pământ, circa 
420.000 de familii aveau între ½ -3 ha de pământ, iar 
360.000 de familii între 3 și 5 ha de pământ. Situația este 
asemănătoare și în Transilvania, aici cele 6.126 de gos-
podării moșierești de peste 100 de iugăre reprezentau 
0,72% din totalul exploatărilor, dar stăpâneau 35,74% 
din terenul cultivabil, iar cele de peste 1.000 de iugăre, 
25,13% din suprafața totală. În Transilvania, 598.132 de 
proprietăți aveau până la 10 iugăre, adică peste 71% din 
totalul gospodăriilor. 4601 de mari proprietari stăpâneau 
circa 2,7 milioane de ha de pământ agricol, adică cir-
ca 37% din suprafața funciară, în timp ce 843.448 de 
proprietari dețineau 2,5 milioane de ha, adică 34% din 
suprafața totală2. Apartenența pământului în funcție de 
naționalitatea proprietarului arată că peste 70% din to-
talul terenului agricol era în posesia maghiarilor. Din-
tre proprietățile între 100-1.000 de iugăre, 61,4% erau 
în posesia maghiarilor, 20,3% în posesia românilor și 
16,1% aparținea germanilor. Proprietățile de peste 1.000 
de iugăre, într-un procentaj de 81% erau ale maghiari-
lor, 7,7% ale germanilor și 5,5% ale românilor. 81% din 
moșiile de peste 100 de iugăre și 93,7% din cele de peste 
1.000 de iugăre erau în posesia maghiarilor. Din tota-
lul exploatațiilor care aveau între 0,1 iugăre și 5 iugăre, 
70,5% aparținea românilor, în timp ce dintre cele între 
5-10 iugăre 69,4%3.  

În urma situației critice în care se afla țăranul român, 
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realizarea unei reforme agrare și rezolvarea problemei 
agrare se regăsește în programul mai multor partide, încă 
din perioada antebelică. Legiferarea reformei agrare a 
luat un timp îndelungat în toate provinciile istorice dato-
rită importanței înfăptuirii reformei. În sânul Partidului 
Liberal, imediat după Răscoala din 1907, s-au conturat 
mai multe orientări, chiar și contradictorii în privința 
rezolvării acestei probleme, însă atât în 1907, cât și în 
urma manifestului-program, liberalii se pronunță împo-
triva realizării unei ample reforme agrare, idee susținută 
în special de cercurile „poporaniste”, avându-l în frunte 
pe Constantin Stere. La fel ca și liberalii, doar o parte 
din membrii Partidului Conservator susțin menținerea 
actualului sistem moșieresc. Constantin Garofild pro-
pune primul plan de împroprietărire, prin exproprierea 
a 500.000 de ha teren agricol aparținând moșierilor și 
500.000 ha aparținând statului. Reducerea proprietăților 
moșierești prin arendare sau vânzare către țărani, dez-
voltând astfel economia capitalistă, era susținută și de 
Partidul Conservator-Democrat, condus de Take Iones-
cu. La 21 februarie/5 martie 1908 se înființează de că-
tre stat, în colaborare cu capitalul privat, Casa Rurală 
care avea ca scop cumpărarea, parcelarea și vânzarea 
moșiilor către țărani în loturi de câte 5 ha. În urma celui 
de-al Doilea Război Balcanic, din dorința de a ajunge 
la putere și de a preveni, în urma preluării cabinetului, 
mișcări sociale ca cele din 1907, Partidul Liberal pro-
pune realizarea unei ample reforme agrare, dar limitată, 
prin exproprierea tuturor moșiilor care depășeau 1.000 
de ha4.

În urma votării rezoluțiilor de modificare a 
Constituției, Parlamentul se dizolvă și se organizează 

noi alegeri pentru Adunarea Constituantă. În data de 
14 mai 1914, se înființează Adunare Constituantă în 
vederea modificării Constituției. În urma evenimentelor 
politice care au urmat, Adunarea și-a întrerupt 
activitatea, urmând a se relua la Iași în mai-iunie 1917, 
unde urmează să modifice articolul 19 din Constituție în 
așa fel încât exproprierea devine posibilă pentru cauze 
de utilitate națională. Regele Ferdinand, într-un discurs 
mobilizator susținut pe front, le promite țăranilor, cei 
care alcătuiau grosul armatei, pământ. O lună mai târ-
ziu regele reînnoiește promisiunea făcută printr-o nouă 
proclamație. Exproprierea se făcea în următoarea ordi-
ne: se expropriază terenurile cultivabile ale Coroanei, 
fundațiilor, persoanelor juridice, proprietățile rurale ale 
persoanelor cu domiciliu în străinătate, 2.000.000 de ha 
ale proprietarilor privați, progresiv, lăsând un teren in-
tangibil de 100 de ha. Despăgubirea se făcea prin titluri 
de rentă cu o dobândă anuală de 5%. Aceasta preve-
dea doar exproprierea terenului, nu și împroprietărirea 
țăranului și intra în vigoare la 6 luni după încheierea 
războiului.

Guvernul Brătianu, în decembrie 1918, emite două 
decrete prin care se expropriau: domeniile Coroa-
nei, Casei Rurale, instituțiilor, proprietățile rurale ale 
supușilor străini și ale absenteiștilor. Pentru completa-
rea celor 2.000.000 de ha, se expropria terenurile pro-
prietarilor privați de peste 100 de ha, fiecăruia dintre ei 
i se lăsa un minim intangibil de 100-500 de ha. Expro-
prierea se făcea pe proprietate și pe proprietăți. Pămân-
tul expropriat nu era vândut direct țăranului, ci arendat 
obștilor sătești constituite cu ajutorul Casei centrale a 
cooperației și împroprietăririi; tot în acest timp trebuiau 
rezolvate și toate litigiile legate de expropriere. Datorită 
particularităților locale și regionale s-au elaborat mai 
multe legi pentru înfăptuirea reformei agrare, îndeosebi 
pe regiuni istorice.

În Transilvania realizarea unei reforme agrare 
„radicale” în vederea împroprietăririi și asigurării 
existenței țăranilor, se regăsește în Rezoluția de la 
Alba Iulia. Aici, Consiliul Dirigent a fost însărcinat de 
guvernul central să realizeze reforma agrară. Decretul-
lege elaborat sub îndrumarea lui Victor Bontescu, șeful 
resortului agriculturii, era unul radical, se cerea expro-
prierea în întregime a tuturor proprietăților străinilor 
(cei care vor opta pentru o altă cetățenie), celor care erau 
domiciliați în străinătate, iar conform articolului al doi-
lea ulterior se vor putea expropria mai multe categorii 
de proprietăți. Aici, spre deosebire de Regat, expropri-
erea se realiza pe proprietari și permitea și exproprierea 
pădurilor. De asemenea exproprierea era realizată pen-
tru o cauză de utilitate publică, termen care includea și 
interesele minorităților, și asigura că nu era îndreptată 
împotriva lor. În următoarea perioadă se aduc mai mul-
te modificări și completări legilor agrare, ajungând să 
fie sancționate de rege în forma finală abia în 13 martie 
1920 pentru Basarabia, 17 iulie 1921 pentru Moldo-
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va, Muntenia, Oltenia și 30 iulie 1921 pentru Transilva-
nia, Banat, Crișana și Maramureș5.

Deși erau patru legi diferite elaborate și sancționate, 
în esență principiile lor erau identice. În Vechiul Regat 
se expropria parțial pământul cultivabil astfel:

pământul cultivat de la 100 ha în sus ale moșiilor 
arendate și folosite de arendași la data votării legii;

- pământul cultivat de proprietari dacă era un lot mai 
mare de 100 ha în zonele de deal și munte, sau 150, 200, 
250 ha la șes în funcție de cererea de împroprietărire;

- pământul cultivat de proprietari unde s-au investit 
în utilaje, clădiri, dacă era o suprafață mai mare de 100 
de ha la munte și deal, sau 200, 300 și 500 ha la șes în 
funcție de cerere.

În Transilvania, se expropria parțial, pământul 
cultivat de proprietar dacă depășea suprafața de 50 de 
iugăre la munte, 100 de iugăre la deal și 200, 300 și 
500 de iugăre în funcție de cererea de împroprietărire. 
Aceasta se făcea prin loturi tip de 7 iugăre și loturi de 
completare până la 7 iugăre. Exproprierea atingea pe 
toți proprietarii privați fără să țină cont de calitatea 
lor juridică, caracterul imobilului sau naționalității. 
În Transilvania se expropriază în întregime toate 
proprietățile rurale și extravilane urbane aparținând 
persoanelor juridice care urmăresc satisfacerea unui in-
teres public, pământul rural al absenteiștilor (absenteist 
fiind considerat cel care de la 1 decembrie 1918 până la 
depunerea legii a lipsit din țară chiar și o singură zi fără 
a avea vreo însărcinare oficială în străinătate, excepție 
făcând proprietățile rurale până la 50 de iugăre), iar 
în Vechiul Regat proprietățile rurale ale supușilor 
statelor străine, fie că sunt străini prin originea lor, fie 
că au devenit străini prin căsătorie, proprietățile rurale 
ale absenteiștilor, pământul cultivabil al Domeniului 
Coroanei și Casei rurale. 

Au fost expropriate până în 1937 peste 5,8 milioane 
de hectare de pământ, din care 3,9 milioane teren 
cultivabil, 1 milion ha de islazuri, 0,6 milioane ha păduri, 
0,06 milioane ha teren neproductiv. Reforma agrară a 
contribuit la extinderea și consolidarea proprietăților 
țărănești, de aseamenea a redus considerabil dependența 
țăranilor față de marii proprietari, s-au desființat și 
latifundiile, moșiile care dispuneau de mii de hectare 
teren agricol cultivabil, însă a confirmat existența 
moșiilor care dispuneau de câteva sute de hectare. Acest 
lucru se observa și în Anuarul statistic al României 
din 1935-1936, conform căruia rămăseseră doar 2.700 
de moșii cu pământ de peste 500 ha și aproximativ 
9.500 de exploatații cu pământ deținut între 100-500 
de ha. În urma înfăptuirii reformei agrare, numărul 
contribuabililor agricol, conform recensământului 
Ministerului de Finanțe, crește accentuat6.

În Transilvania au fost expropriate aproximativ 

1.600.000 ha (3.769 de moșii, din care 2.218 aparțineau 
maghiarilor, 555 românilor, 443 evreilor, 424 
germanilor, etc.) din 8.564.950 de ha care reprezenta 
întinderea totală a proprietăților rurale. După unele surse 
maghiare au fost expropriate și bisericile evanghelice 
germane, 55% din totalul bunurilor până în 1924 și 
restul bunurilor până în 1937. Aceste proprietăți au fost 
împărțite bisericii greco-catolice și asociației culturale 
„Așezământul Cultural Mihai Viteazul”.

Reforma agrară nu a rezolvat însă adevăratele proble-
mele ale țăranilor. În Transilvania, la un an după înche-
ierea reformei, peste 90% din proprietari care dețineau 
până la 10 ha, posedau doar 52,5% din suprafața agrico-
lă, în timp ce cei peste 9% stăpâneau 47,5%. Prin felul 
în care s-a efectuat și în urma reformei, antagonismul 
dintre țărani și mari proprietari s-a acutizat. Deşi refor-
ma agrară a dat o mai raţională repartiţie a proprietăţii 
agricole, ea a determinat apariţia unui număr mare de 
unităţi economice precare, determinând apariţia feno-
menului de fărâmiţare a terenului evidenţiat în special 
prin numărul de parcele pe o gospodărie. Transformarea 
marii proprietăţi funciare în mică proprietate ţărăneas-
că, pe lângă efectele sociale de împroprietărire a celei 
mai mari părţi a ţărănimii, a redus marea exploataţie cu 
avantajele sale, la una mică cu inventar rudimentar şi 
randamente scăzute.

Un fapt pozitiv pentru reforma din 1921 a fost for-
marea izlazurilor comunale, iar statul şi-a mărit rezerva 
sa cu suprafeţe mari de teren. Cu toată rentabilitatea re-
dusă a loturilor, cu toate dificultăţile şi lipsurile prin care 
avea să treacă ţărănimea mai târziu, situaţia materială a 
lotaşilor a început să se schimbe. În câţiva ani de zile 
după război au dispărut acoperişurile de paie care mai 
existau ici-colo înainte de împroprietărire. Mulţi ţărani 
îşi trimiteau copiii la şcoli în oraşe şi o generaţie nouă 
de intelectuali se ridica din sate. Erau urmările pozitive 
ale acestei reforme.

 Prof. VIRGIL POPESCU
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Unirea din 1918 într-un singur stat a tuturor românilor 
s-a realizat ca expresie a voinţei populare într-un context 
favorabil. S-a creat astfel un cadru prielnic dezvoltării 
societăţii româneşti, intrată într-o nouă etapă a evoluţiei 
sale. 

Suprafaţa ţării a sporit de la 137000 km2 la 295049 
km2 iar populaţia de la 7250000 locuitori înainte de 1918 
la 18052896 locuitori la recensământul din 1930.1

ROMÂNIA MARE IN PRIMUL DECENIU  AL 
EXISTENȚEI SALE

După unire a început integrarea deplină, socială, eco-
nomică şi politică a noilor teritorii unite cu ţara. Acest 
proces se va dovedii a fi lung şi sinuos atât datorită gra-
velor probleme cu care se confrunta Vechiul Regat cât şi 
elementelor specifice atât de structură etnică cât şi mai 
ales economice ale fiecărei provincii.

Tranşeele primului război mondial au creat într-ade-
văr o stare de spirit cu un pronunţat fond reformator. 
Imediat după război exponenţii de frunte ai vieţii politice 
româneşti, oameni de diferite convingeri politice şi ideo-
logice, se consideră datori să devină purtătorii ideilor de 
emancipare naţională într-o Românie Mare înfăptuită cu 
mari sacrificii umane şi materiale. 

Intelectuali de frunte au intrat în rândurile partidelor 
deja existente sau au girat cu prestigiul personalităţii lor 
înfiinţarea unor noi partide, dintre care unele au realizat 
ceva din ceea ce şi-au propus sau au rămas doar la promi-
siunile şi lozincile electorale cu care debutaseră pe scena 
politică.

Datorită distrugerilor şi dezorganizării producţiei cât 
şi a jafului ocupanţilor germani, s-a impus ca cea mai 
stringentă dintre sarcini, refacerea şi repunerea în func-
ţiune a potenţialului economic şi aşa fragil, de pe întreg 
cuprinsul ţării. 

Dezvoltarea forţelor de producţie a impulsionat evo-
luţia societăţii, fapt ilustrat în avântul luat de industrie 
şi alte ramuri. Graţie posibilităţii de a utiliza în folosul 
propriu potenţialul material şi uman al ţării, ca şi politicii 
economice protecţioniste, care s-a concretizat în formula 
“ prin noi înşine ” , activitatea industrială a primit un pu-
ternic avânt. De aceea perioada 1922 - 1928 a fost denu-
mită pe bună dreptate perioada stabilizării vremelnice şi 
relative a economiei româneşti. 

Acest lucru a dus implicit şi la mutaţii ale structurii 
social-politice româneşti. Alături de factorul economic, la 
modificarea acestei structuri sociale au contribuit şi alte 
elemente. România a parcurs mari transformări interne iar 
unele din cele mai relevante şi cu un impact mare asupra 

societăţii a fost aplicarea votului universal şi elaborarea 
legii de reformă agrară. Reforma agrară fusese promisă 
încă din 1917 şi legiferată în 1921, iar votul universal în 
noiembrie 1918.

Incontestabil cele două mari reforme înfăptuite după 
primul război mondial au determinat, indiferent de gene-
ză, profunde modificări în peisajul social şi politic al ţării. 
Legiferarea acestora a lărgit considerabil cadrul de desfă-
şurare a activităţii politice având repercusiuni importante 
asupra sistemului partidist. 

Prin reforma agrară marilor proprietari funciari li se 
expropiază o suprafaţă de peste 6000000 hectare din care 
marea majoritate intră în proprietatea ţărănimii. Ca şi în 
restul ţării reforma agrară în Banat a propus schimbări 
importante în structura şi situaţia ţărănimii. Această re-
formă a dus la considerabila diminuare a marii proprietăţi 
funciare. O pondere din ce în ce mai mare, numeric şi 
ca poziţie economică , a dobândit-o ţărănimea mijlocie. 
O altă categorie, a cărui număr era în creştere, o forma 
aşa numita chiaburime, întărită nu numai prin reforma din 
1921 ci, mai ales odată cu aplicarea legii de liberă circu-
laţie a proprietăţilor agricole ( Legea Mihalache ) care a 
permis păturilor înstărite de la sate să intre în posesia a 
numeroase loturi de pământ provenite din împroprietă-
rire.2

Aceste două legi organice ( votul universal şi refor-
ma agrară ) au constituit principalele cauze care aveau să 
determine diminuarea rolului economic şi politic al con-
servatorilor. Nu trebuie ignorat în acest sens faptul atât de 
semnificativ al dispariţiei celor două partide conservatoa-
re: Partidul Conservator-Progresist şi a Partidul Conser-
vator-Democrat care reprezentau interesele moşierimii. 
Ultimul va fuziona în 1922 cu Partidul Naţional Român.

Aceste legi duc de asemenea la întărirea rolului eco-
nomic al burgheziei şi păturilor înstărite de la sate dar şi a 
marii burghezii industriale şi bancare.

Odată cu introducerea votului universal ia sfârşit su-
premaţia politică a elitelor. Acum partidele trebuie să-şi 
reorganizeze şi să-şi adapteze doctrina şi programul pen-
tru a ţine seama, în condiţiile votului universal, de marea 
masă a alegătorilor de care nu se mai putea face abstrac-
ţie. Deci rolul maselor a crescut dar aceste mase încă ne-
învăţate cu sistemul democratic şi fără o cultură politică 
minimală vor fi folosite ca mase de manevră pentru sco-
puri electorale dar ca un factor benefic al acestei măsuri 
este democratizarea vieţii politice. 

Simptomatic în această perioadă este apariţia unor 
partide cu o largă bază socială între care Liga Poporului 
şi Partidul Ţărănesc. La rândul său, Partidul Naţionalist 

SFĂRȘITUL DECADEI BRĂTIENE 
REFLECTAT ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ 

DIN BANAT (1928)
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Democrat existent deja, şi-a lărgit influenţa. În contextul 
politic al României s-au integrat şi partidele din provinci-
ile nou unite respectiv Partidul Naţional Român, Partidul 
Democrat al Unirii din Bucovina şi Partidul Ţărănesc din 
Basarabia. De asemenea, în peisajul politic al României 
au apărut partidele naţionalităţilor conlocuitoare: Partidul 
German (1919) şi Partidul Maghiar (1922).3

Deci putem afirma că perioada 1922 - 1928 dincolo 
de convulsiile inerente, se caracterizează din punct de 
vedere politic prin stabilizarea structurilor politice şi con-
stituirea unor noi partide ca emanaţie a noilor realităţi de 
după 1918. Se conturează acum două partide politice pu-
ternice unul în opoziţie Partidul Naţional Român prezent 
deocamdată mai mult în Ardeal şi Banat şi celălalt la gu-
vernare Partidul Naţional Liberal. Sunt cele două partide 
în jurul cărora se va polariza viaţa politică românească 
interbelică. 

În prima fază au existat încercări de colaborare între 
Partidul Naţional Român şi cel liberal dar fără nici o 
finalitate. Naţionalii acuzau pe liberali că le cer să devină 
un “ paşalâc liberal ” iar succesul liberalilor chiar şi în 
provinciile nou 

unite s-a făcut, reclamau naţionalii, după extinderea 
activităţii bancare. Acest lucru nu este departe de adevăr 
şi se explică tocmai prin rămânerea PNL-ului la condu-
cerea statului în întreaga perioadă 1922 - 1928 ( cu mici 
excepţii care ţineau mai mult de strategia lui Ionel Brătia-
nu ). Acest lucru s-a datorat extinderii, imediat după unire 
a influenţei lui la întreg teritoriu ţării, “ înglobând “ ra-
pid provinciile unite prin dezvoltarea rapidă a capitalului 
industrialo-bancar grupat sub raport economic în Banca 
Naţională a României şi Banca Românească care aveau 
filiale la nivelul întregii ţări.4

În Banat cel mai puternic partid rămâne Partidul 
Naţional Român şi avea acoperire în toate comunele mari 
din regiune.

Partid al burgheziei româneşti în timpul subjugării 
Ardealului şi Banatului de către monarhia Austro-Unga-
ră, Partidul Naţional Român avea la activul său un bogat 
şi prestigios trecut de militantism pe tărâm naţional. În 
Banat ca şi în Transilvania avea o reală bază de masă la 
oraşe ( mica burghezie ) şi la sate (păturile înstărite şi in-
telectualitatea ).

Compoziţia sa socială era eterogenă, programul şi ide-
ologia foarte elastice, ceea ce îi va permite să se mişte pe 
aproape întreaga claviatură a vieţii politice româneşti. La 
conducerea partidului se aflau Gheorghe Pop de Băseşti, 
Theodor Mihali, Iuliu Maniu, Octavian Goga, Alexandru 
Vaida Voevod, Sever Bocu ş.a. .5

După unire, în cadrul partidului au avut loc serioase 
amendamente, inevitabil de altfel, asupra activităţii şi 
programului partidului. În această perioadă Partidul Na-
ţional Român era în bună măsură dominat de grupul de 
centru ( mă refer la Iuliu Maniu care devine preşedinte 
după moartea lui Gheorghe Pop de Băseşti ) şi dreapta ( 
Alexandru Vaida Voevod ) în detrimentul unor fruntaşi 

mai democraţi ca Vasile Goldiş, Aurel Lazăr şi I. Suciu. 
Fuziunea Partidului Național Român cu Partidul 

Țărănesc ân 1926, a creat o formațiune politică care a pu-
tut să amenințe supremația politică a Partidului Național 
Liberal care a dominat primul deceniu al României Mari.

VICTORIA PARTIDULUI NAȚIONAL 
ȚĂRĂNESC IN ALEGERILE DIN 1928

La începutul lui 1928 Partidul Naţional Ţărănesc a 
declanşat campania de răsturnare a guvernului. În Banat 
campania a început în ianuarie 1928 când deputatul Se-
ver Bocu a sosit la Timişoara şi a convocat pe preşedin-
ţii organizaţiilor din Severin ( Aurel Văleanu )şi Caraş ( 
Mihail Gaşpar ) cărora le-a transmis ordinele de la centru 
pentru mobilizare. “ Am sosit la Timişoara să sun mobi-
lizarea. Aceasta înseamnă ridicarea în picioare a naţiunii 
împotriva unui guvern ce sfidează ţara şi Regenţa ”.6

Chiar în aceste zile de mobilizare electorală Banatul 
avea să piardă în ianuarie 1928 pe un om cu o înaltă va-
loare morală şi patriotică Valeriu Branişte. Un om care 
a militat pentru români şi care până în ultimul moment 
al vieții sale a rămas fidel idealurilor si obiectivelor de 
emancipare si dezvoltare economică a României. La 
cîteva zile dupa îmormântarea acestuia, în 24 ianuarie la 
clubul PNŢ -ului din Timişoara a avut loc o adunare a 
comitetelor de plasă pentru a se aviza asupra intensificării 
luptei de răsturnare a guvernului. Cu această ocazie s-a 
adus un omagiu și aici personalității lui Valeriu Braniște.
Au fost prezenţi peste 300 de delegaţi şi membrii ai par-
tidului din toate comunele judeţului, printre ei senatorul 
Ioan Pascu și Sever Bocu. Acesta a făcut un apel pentru 
adunarea e fonduri destinate campaniei de răsturnare “ 
Războiul dintre noi şi guvern s-a declarat. Pe lângă însu-
fleţirea pe care o văd în ochii fiecăruia, mai avem nevoie 
şi de bani ”. Apelul lui Sever Bocu a avut într-adevăr ur-
mări. Satele încep să adune bani pentru lupta de răstur-
nare şi pentru adunarea de la Alba - Iulia prin colecte la 
nivel de comune.7

După o suită de adunări locale şi judeţene, în ianuarie 
- martie 1928 s-au desfăşurat adunări principale la Iaşi, 
Făgăraş, Craiova, Ploieşti, Cernăuţi şi Galaţi.

De exemplu la cea de la Craiova au participat 20 000 
de oameni.8 La această adunare au participat reprezentan-
ţii tuturor provinciilor Banat ( Sever Bocu ), Basarabia ( 
Pantelimon Halippa ), Transilvania ( Aurel Dobrescu ), 
Bucovina (Pompiliu Ioaniţescu ) şi Dobrogea ( Vasile La-
pedatu). La manifestaţia de la Iaşi au luat cuvântul Iuliu 
Maniu, Ion Mihalache, Alexandru Vaida Voevod, Virgil 
Madgearu, Grigore Iunian, Constantin Stere etc. Toţi vor-
bitorii au cerut înlăturarea guvernului liberal.

În lupta lor electorală, Partidul Naţional Ţărănesc şi 
Partidul Naţional Liberal apelează la toate mijloacele 
și oportunitățile existente. Fiecare mișcare politică are 
obiective bine definite în a întării o tabără sau alta. Astfel 
la adunarea generală a Sindicatelor Presei Române din 
Ardeal şi Banat ţinută la Cluj la 26 februarie Sever Bocu, 
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preşedintele organizaţiei Timiş - Torontal a fost procla-
mat membru de onoare al acestui sindicat.9. De cealaltă 
parte Băncile Timişana, Bihoreana şi Institutul de credit a 
ajuns sub influența capitalului liberal. 

O altă mutare electorală a Partidul Naţional Ţărănesc 
a fost legătura cu Partidul Social Democrat care se bucura 
de prezenţa în rândul lor a unor categorii de oameni din 
muncitorime - mai ales mineri din Valea Jiului şi proletari 
din marile oraşe ale ţării. Această colaborare s-a dovedit 
deosebit de utilă. Dezaprobând această tactică o grupare 
de stânga în frunte cu Litman Ghelerter şi Ştefan Voitec a 
părăsit partidul Social Democrat punând la 15 iulie 1928 
bazele Partidului Socialist al Muncitorilor din România. 
Practic prin decizia de colaborare, conducerea Partidului 
Social Democrat s-a integrat în “ schema tactică “ a Parti-
dului Naţional Ţărănesc.10

La 14 februarie 1928, în urma unui schimb de scrisori 
între Virgil Madgearu şi Constantin Cihodariu s-a convenit 
ca Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional (Nicolae 
Iorga ) să se informeze reciproc asupra acțiunilor electorale,

întrunirilor (datei şi localităţii ) pentru a participa în 
comun la campania de răsturnare a guvernului liberal. 11

Vocabularul utilizat de naţional-ţărănişti a cunoscut 
o gamă foarte variată de expresii care mai de care mai 
revoluţionare. Sunt trimise manifeste adresate poporu-
lui român pentru “ continuarea străduinţelor seculare ale 
neamului românesc pentru dezrobire şi unire” .12

Voinţa Banatului găzduieşte în paginile sale articole 
şi expuneri pompoase gen “ Răstignirea Banatului con-
tinuă ” , “ Să mergem la Alba - Iulia ca să zdrobim capul 
şarpelui liberal ”, “ Teroarea paiaţelor ”. De asemenea nu 
lipseau poeziile concepute cu scop propagandistic. 13

În Banat au loc adunări, în judeţul Caraş şi la Ciacova , 
Făget ( 1 aprilie 1928 ) unde au participat şi parlamentarii 
(Alexandru Vaida, Cicio-Pop şi Sever Bocu ). În discursul 
său despre proiectata adunare de la Alba - Iulia S. Bocu 
arată că “ este ultima staţie a tuturor popoarelor înşelate, 
umilite, batjogorite.” 14

Referitor la faptul că această idee a adunării de la Alba 
- Iulia a fost omniprezentă în deceniul 1918 - 1928 deve-
nind cu timpul o idee banală, Bocu conchide că “ ideea 
ţinerii adunării naţionale din Alba-Iulia în aceşti ani a fost 
stăvilarul de distrugere a unităţii noastre naţionale ”.

În acest context rămân sensibile acțiunile tensionate 
din Banatul Sârbesc unde politicile de integrare forțată ale 
românilor provoacă tensiuni pe plan local. În mai 1928 pre-
otul sârb din comuna Marghita - Mare a activat în satele ţă-
răneşti unde a promis pământ, de la Reforma agrară acelor 
români care se declară sârbi ieşind din biserica românească 
şi cerând înfiinţarea de parohii sârbeşti. Ca urmare a promi-
siunii, 72 de familii din comuna Sîntinaş ( mai mult familii 
sărace) au trecut la naţionalitatea sârbă. 

În această situaţie fruntaşii organizaţiei Partidului 
Naţional Ţărănesc din Banat privesc cu îngrijorare şi 
surprindere evoluţia evenimentelor din Banatul sârbesc 
mai ales că oficialităţile nu intervin pentru ca relaţiile 

diplomatice între cele două ţări să nu sufere mai ales 
într-o conjunctură internaţională şi aşa precară. 15

Aceste acțini trebuie privite și în contextul acțiunilor 
electorael în care dimensiunea națională și ” lipsa de 
reacție a Bucureștiului„ alimenta discursul național. Eve-
nimente au mai existat precum punerea sub sechestrul 
statului sârb a Domeniului Diecezei Caransebeşului din 
Marghita Mare în total 716 jugăre cu toate că în România, 
-se arăta in Voința Banatului - proprietăţile bisericilor sâr-
beşti au rămas intacte , iar în urma legii agrare au benefi-
ciat deopotrivă şi populaţia sârbească şi cea românească. 
De exemplu în comuna Togler (judeţul Timiş-Torontal) 
reforma agrară a expropiat 8 hectare de teren din proprie-
tatea unui român dându-le la două familii sârbeşti.16

Pe de altă parte în lupta politică acuzațiile de fraudă 
continuă în alegeri parţiale în diferite comune ale Bana-
tului cum a fost cazul în comunele Jamu Mare şi Gelu. 

În februarie 1928 Comisia de disciplină a Camerei a 
luat hotărârea excluderii unor deputaţi ai Partidului Naţi-
onal Ţărănesc de la şedinţe. Astfel Alexandru Vaida Voe-
vod ( 30 de şedinţe ), Sever Bocu ( 10 şedinţe ); Mihai Po-
povici ( 10 şedinţe ) Pompiliu Ioaniţescu, Aurel Dobrescu 
şi Virgil Madgearu câte 10 şedinţe. 17

În Severin, preşedintele organizaţiei PNŢ, Caius 
Brediceanu este numit ambasador al României în Brazilia. 
Noul preşedinte al organizaţiei judeţene este Ioan Jucu. în 
Caraş secţia este încredinţată lui Mihail Gaşpar.

Suita marilor întruniri naţional-ţărăniste din această 
etapă a culminat cu cea din 18 martie 1928 de la Bucu-
reşti în sala Dacia şi împrejurimi, o adunare care după cifra 
emisă de Voinţa Banatului a ajuns la 200 000 de persoane.

Adunarea a votat o moţiune prin care cerea Regen-
ţei “ să încredinţeze puterea lui Maniu fără amânare ” . 
Documentul trebuia prezentat regenţilor de Maniu , care 
urma să fie însoţit până la Palat de o delegaţie alcătuită 
din 1000 de persoane. Dar Gheorghe Tătaru, subsecre-
tar de stat de la Interne a sugerat lui Maniu să renunţe la 
ideea însoţirii “Veţi fii succesorii noştri la putere. De ce 
vreţi să creaţi precedente care vor putea fi odată şi pen-
tru dumneavoastră neplăcute ? ”. Spirit prevăzător, Iuliu 
Maniu a preferat să meargă singur la Palat. După primire 
a moţiunii regentul Gheorghe Buzdugan a declarat că o 
decizie cu privire la demisia guvernului liberal va fi luată 
la “ momentul oportun ” şi că Regenţa va analiza situaţia 
cu obiectivitate, lăsând să se înţeleagă faptul că nu va ac-
ţiona sub presiunea străzii. 18

Nesatisfăcut de acest răspuns, Comitetul Central Exe-
cutiv al Partidului Naţional Ţărănesc a hotărât retragerea 
deputaţilor şi senatorilor naţional-ţărănişti din parlament 
şi întrunirea lor într-un for politic propriu.

Decizia naţional - ţărăniştilor de a se substitui parla-
mentului legal al ţării şi de a organiza adunarea de la Al-
ba-Iulia a nemulţumit pe Nicolae Iorga care a hotărât să 
nu mai colaboreze cu PNŢ - ul, afirmând că acest partid 
pornise pe calea “anarhismului ”. 19

La 7 aprilie 1928 presa Partidului Naţional Ţărănist a 
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anunţa amânarea adunării de la Alba - Iulia pentru ziua de 
6 mai 1928, în vederea pregătirii ei cât mai temeinice.20

După ce guvernul declarase, în repetate rânduri, că 
nu va admite ţinerea adunării în oraşul Alba - Iulia la 3 
mai 1928 Consiliul de Miniştrii a autorizat desfăşurarea 
acesteia şi a încredinţat ministrului de Interne I. G. Duca, 
mandatul să ia toate măsurile de siguranţă, civile şi mili-
tare. La rândul său, ministrul de Interne l-a numit pe Gh. 
Tătărescu “ comandant suprem al forţelor guvernamen-
tale ”. Tătărescu şi-a construit un “ cartier general ” cu 
sediul la Deva. La Deva, Teiuş, Alba - Iulia şi în împreju-
rimi au fost concentrate importante forţe militare. 21

În Alba-Iulia au fost organizate patrule militare din 
30 în 30 de metrii, iar pe dealurile din preajmă au fost 
instalate “ câteva baterii de artilerie cu toate elementele 
fixate ” pentru a fi gata să intervină în orice moment.

În preajma adunării se crease sentimentul că la 5 
mai 1928 se va produce un eveniment “ senzaţional ” şi 
anume venirea fostului principe Carol în ţară. Zvonurile 
circulau cu o intensitate extraordinară, căpătând o largă 
audienţă. Într-un interviu acordat ziarului “ Corriere de 
la Sera ”, Iuliu Maniu afirma “ Atât timp cât a trăit regele 
Ferdinand, ne-am urat întotdeauna ca el să revină asupra 
hotărârii sale şi să-l vedem pe Carol ”. 

Câţiva lideri naţionali - ţărănişti au stabilit legături 
strânse cu fostul principe, încercând să ajungă la un acord 
de colaborare pe o platformă antiliberală. Se avea în ve-
dere, totodată, sincronizarea acţiunilor, astfel încât Carol 
să sosească în ziua de 6 mai la Alba - Iulia în mijlocul 
participanţilor la marea adunare organizată de Partidul 
Naţional Ţărănesc. 22

La 21 aprilie 1928, Carol a plecat de la Paris la 
Bruxelles şi de aici în Anglia unde a ajuns la 28 aprilie. 
Sesizat de Laptev, însărcinatul cu afaceri al României la 
Londra, guvernul englez a hotărât să interzică lui Carol 
orice activitate politică pe pământul Angliei şi, mai ales, 
să împiedice o eventuală încercare a acestuia de a pleca 
cu avionul spre România. 23

În dimineaţa zilei de 6 mai, autorităţile engleze au 
interzis decolarea avionului care urma să-l transporte 
pe Carol în România. Astfel, participanţii la adunarea 
naţional - ţărăniştilor au scurtat în zadar cerul pentru a zări 
avionul mult comentat. Surpriza “ senzaţională ” de care 
se vorbise atât de mult nu s-a produs. În acea dimineaţă la 
Alba - Iulia se aflau 100 000 de cetăţeni 24, mai ales ţărani. 
Erau prezenţi şi numeroşi muncitori din Valea Jiului mo-
bilizaţi de Partidul Social Democrat. Este semnificativă 
participarea a câteva sute de ţărani maghiari care au răs-
puns la apelul Partidului Maghiar ce încheiase un acord 
de colaborare cu Partidul Naţional Ţărănesc.25

Adunarea a hotărât şi prestarea următorului jurământ, 
cu degetele ridicate spre cer “ Jurăm pe bunul Dumnezeu 
să nu încetăm lupta pentru răsturnarea acestui guvern nu-
mit printr-un decret stors mişeleşte regelui Ferdinand pe 
patul de moarte. Jurăm că vom duce lupta în toate oraşele 
şi satele noastre fără odihnă şi cu orice jertfă ”.26

Jurământul a fost rostit de preoţi şi repetat de masa 
participanţilor. Ulterior după cum arată Voinţa Banatului 
sfântul Sinod a condamnat preoţii care au luat jurământul 
poporului la Alba - Iulia. După jurământ participanţii au 
fost invitaţi să plece în linişte la casele lor, lăsând con-
ducerii PNŢ misiunea să decidă asupra acţiunii viitoare. 

După această adunare Partidul Naţional Ţărănesc va 
organiza întruniri antiliberale în fiecare duminică pe în-
treg cuprinsul ţării. 27 În Timiş - Torontal au loc întruniri 
în comuna Periam şi în comuna Foeni adunare care se 
bucură de participarea lui Ion Mihalache ( vicepreşedinte 
al Partidului Naţional Ţărănesc) care a fost împroprietărit 
aici cu 25 jugăre de pământ, în calitate de posesor al ordi-
nului Mihai Viteazul.

Situaţia guvernului era din ce în ce mai grea, nemul-
ţumirea maselor tinde să ia forme revoluţionare. În plus 
liberalii sunt implicaţi într-un nou scandal, de data aceas-
ta în cea a fraudelor petrolifere privind concesionarea de 
terenuri petrolifere.

O problemă care o invocă naţional - ţărăniştii era şi 
organizarea serbărilor dedicate împlinirii a 10 ani de la 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Ei doreau ca aceste 
serbări să aibă şi un caracter politic. Aceştia cereau un gu-
vern naţional - ţărănist care se cuvine să organizeze aceste 
serbări. 28

În octombrie 1928 are loc şi conferinţa regională 
Partidului Naţional Ţărănesc la Arad.25 La aceasta parti-
cipă mulţi dintre fruntaşii naţional-ţărănişti : Iuliu Maniu, 
Al. Vaida Voevod, Cicio-Pop, Sever Bocu. Şi aici se cere 
în mod imperativ înlăturarea guvernului şi aducerea la 
conducere a naţional - ţărăniştilor.

La 3 noiembrie 1928 datorită presiunii populare Vin-
tilă Brătianu şi-a prezentat demisia. Neavând altă posi-
bilitate, la 8 noiembrie 1928 Regenţa îl încredinţează lui 
Iuliu Maniu mandatul de a forma noul guvern. Acum se 
înfiinţează un minister al Banatului, condus de către pre-
şedintele organizaţiei Timiş -Torontal al Partidului Naţio-
nal Ţărănesc, Sever Bocu. Naţional - ţărăniştii sunt acum 
dispuşi să ierte toate neajunsurile pe care le-au suferit în 
timpul în care au fost în opoziţie. 29

La 22 noiembrie 1928 mii de oameni îl primesc pe Se-
ver Bocu la Lipova. La gara din Radna Asociaţia tinerilor 
fete din Banat oferă flori ministrului Banatului. Mişa Va-
silescu fost deputat din plasa Lipova îl salută pe ministrul 
Sever Bocu. 30

Încă din primele zile de la instalarea sa, guvernul a 
numit noi prefecţi dintre fruntaşii organizaţiilor judeţene. 
PNŢ. Conducerea judeţului Timiş - Torontal, în frunte cu 
prefectul Liviu Cigăreanu a dizolvat comisiile comunale, 
înlocuindu-le cu comisii interimare alcătuite din naţionali 
- ţărănişti care au preluat astfel, conducerea aparatului 
administrativ la nivelul întregii ţări. 31

În vederea alegerilor parlamentare Partidul Naţional 
Ţărănesc a încheiat o înțelegere electorală cu Partidul 
Social Democrat, în baza căruia pe listele naţional - ţără-
niştilor candidau şi social - democraţii. Alegerile au fost 
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fixate pe data de 12 decembrie 1928. Pentru prima dată 
alegerile se vor desfăşura într-o singură zi.

În Timiş -Torontal candidează pentru Cameră Sever 
Bocu, Coriolan Băran, Mişa Vănescu, Nicola Ilieşu ş.a. 
iar pentru Senat Ioan Pascu, Remus Agliceriu, Coriolan 
Baltă şi Gaşpar Muth ( o nouă alianţă a PNŢ - ului cu 
Partidul Şvăbesc ).32

Alegerile parlamentare s-au soldat pe ţară cu victoria 
categorică a listelor Partidului Naţional Ţărănesc care a 
întrunit 2 208 922 voturi reprezentând 77,76% din total 
şi un număr de 348 de locuri în Adunarea Deputaţilor.33

În judeţul Timiş-Torontal Partidul Naţional Ţărănesc 
obţinea 82 572 de voturi; Partidul Ţărănesc ( Lupu ) 3414 
voturi; liberalii doar 1 459 de voturi; averescanii 2 098 
voturi iar Blocul Muncitoresc Ţărănesc 3 567 voturi.34

În Caraş Partidul Naţional Ţărănesc a obţinut 42 
432 de voturi; Partidul Naţional Liberal numai 1 240 de 
voturi iar Blocul Muncitoresc Ţărănesc un număr de 2 
227 voturi.35

Chiar şi aşa Sever Bocu apreciază în telegrama adre-
sată lui Iuliu Maniu că dacă ţăranii nu făceau confuzie 
între semnul electoral naţional-ţărănist - roata şi cel lupist 
- roata dublă, ei ar fi obţinut în Timiş -Torontal încă 2000 
de voturi.

Aceste alegeri au fost câştigate cu o majoritate zdro-
bitoare a Partidului Naţional Ţărănesc nemaifiind nevoie 
să se aplice prima electorală pentru a ajunge la guvern.

În judeţul Timiş -Torontal au fost aleşi marea 
majoritate a naţional-ţărăniştilor care au candidat pentru 
Cameră şi Senat. în judeţul Caraş, marea majoritate, 
printre ei şi Mihai Gaşpar, Coriolan Buracu, Ioan Vidu, 
iar în Severin Ioan Jucu, Grigore Ion, Ioan Lugojeanu 
care a şi fost numit subsecretar de stat, etc.36

Astfel după 10 ani, în istoria Partidului Naţional Ţă-
rănesc începea o nouă etapă, aceea în care promisiunile 
din timpul opoziţiei se puteau verifica prin acte concrete. 
Acum la guvernare şi cu o majoritate în parlament, par-
tidul putea trece la aplicarea integrală a programului său 
fără teama că ar putea fi blocat de opoziţie.

 Prof. dr. SORIN CODAȚ 
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1. Introducere
România, pe parcursul istoriei sale, a avut diverse 

relații cu diferite state, toate acestea marcând evenimen-
te importante pentru neamul românesc. Influențele s-au 
făcut, și ele, simțite în Transilvania, Banat sau Moldova, 
dar un lucru de o mare importanță pentru istoria Români-
ei îl reprezintă relațiile cu fosta sa rivală și, în egală mă-
sură, fostă aliată, Germania. Relațiile româno-germane 
din a doua jumătate a anului 1931 au o semnificație de-
osebită atât pentru țara noastră, cât și pentru Germania.1

2. Relațiile româno-germane în intervalul iulie-
decembrie 1931. Prezentare generală

Punctul culminant al relațiilor româno-germane este 
plasat spre sfârșitul secolului XIX, când a avut loc o 
creștere a schimburilor economice dintre cele două sta-
te.2 

Anul 1931 a fost unul dificil pentru Germania. Încă 
din 1929, fiind lovită de ,,Marea Depresie”, băncile cen-
trale și guvernele germane trebuiau să mențină stabilita-
tea economică internă.3

Marea depresie a atins apogeul în iarna 1931–1932, 
din cauza șomajului care era, încă, în creștere, şi a afa-
cerilor eșuate, ce au reprezentat o lovitură devastatoare 
pentru populația germană.4

Secolul XX se remarcă printr-o intensificare a 
relațiilor româno-germane la nivel politic și economic. 
Pe fondul Primului Război Mondial, datorită atmosferei 
ce domina continentul, nu doar relațiile româno-germa-
ne pierd din intensitate, Germania fiind izolată de majo-
ritatea țărilor europene.5

În anul 1931, Germania se afla în pragul falimentu-
lui, căutând sprijin de la creditorii săi, pentru a o salva 
de la prăbușire, din cauza sistemului financiar devastat 
de inflație.6

În acelaşi an s-au elaborat diverse tratate și scri-
sori, atât în cazul României, cât și al Germaniei, ca, de 
exemplu: în intervalul 24 aprilie-12 iunie 1931, scriso-
rile ministrului german pentru alimentație și agricultu-
ră, către secretarul de stat din Cancelaria Republicii de 
la Weimar, privind tratativele comerciale cu România, 
acordarea de taxe vamale preferențiale pentru materialul 
lemnos, importul de animale din România sau tratatul, 
din 19 decembrie 1931, privind exportul de porumb și 
hotărârea Germaniei de a determina un export masiv de 
porumb al României.7 

În data de 30 martie 1931, România a primit un îm-
prumut de 1.325.000.000 de franci, în timp ce Germania 

a semnat un tratat comercial cu ţara noastră la 27 iunie, 
manifestându-se preferința pentru grâul românesc.8

Minoritatea germană aflată în România reprezintă 
o altă legătură dintre cele două țări. În anii 1930-1931, 
numărul germanilor a fost de 32.366, în Vechiul Regat, 
mai exact în teritoriile Țării Românești și ale Moldovei.9

Tinerii români alcătuiau, la începutul anilor ‚30, dar 
și după instalarea nazismului (30 ianuarie 1933), unul 
dintre cele mai semnificative grupuri de studenți străini 
din universitățile germane.10

Republica de la Weimar a jucat un rol strategic pentru 
minoritatea germană din România, unele cercuri oficiale 
şi, apoi, Al Treilea Reich sprijinind, din punct de vedere 
financiar, crearea unei mișcări naziste. Anii 1930-1931 
au fost decisivi pentru germanii din România, deoarece 
Berlinul a reușit să exercite un control tot mai strict asu-
pra etnicilor germani din Regatul României.11

Lovitura decisivă a fost dată prin tratatul de la 23 
martie 1939, cunoscut și sub titulatura de Tratatul eco-
nomic româno-german, prin care căpeteniile de la Ber-
lin au urmărit subordonarea totală a României faţă de 
Reich-ul nazist.12

Cu toate acestea, până la sfârșitul anilor ‚30, Ger-
mania a exercitat ,,acțiuni violente” asupra României, 
iar activitățile contestatare ale lui Codreanu au fost 
susținute și finanțate de naziști, care au reușit să instituie 
un control militar și economic asupra autorităţilor de la 
București.13 

Legiunea Arhanghelului Mihail a fost constituită 
încă din anul 1926, iar liderul său, Corneliu Zelea Co-
dreanu, autointitulat ,,Căpitanul”, i-a învins pe liberali 
și național-țărăniști în alegerile parțiale din septembrie 
1931. Trebuie amintit faptul că, treptat, s-a răspândit 
propaganda nazistă printre germanii din România, în 
campaniile electorale din anii 1931 și 1932.14

Antisemitismul din România a cunoscut o dezvoltare 
complexă, ipostazele sale fiind numeroase.15 

Demne de apreciat sunt, fără îndoială, tratatele de-
fensive româno-polone din anii 1921, 1926 şi 1931, 
îndreptate contra Germaniei, însă, din cauza diferen-
delor dintre miniştrii de externe polon (Beck) și român 
(Titulescu), relațiile dintre cele două state, România și 
Polonia, au durat, în mod efectiv, până în 1934, iar la 1 
septembrie 1939, Germania a început invazia Poloniei.16

Obiectivul politic principal al României, la sfârșitul 
anilor 1930-1931, a fost menținerea status quo-ului te-
ritorial, în contextul aprofundării izolării internaționale 

RELAȚIILE ROMÂNO-GERMANE ÎN A DOUA 
JUMĂTATE A ANULUI 1931, REFLECTATE 
ÎN PAGINILE COTIDIANULUI „VESTUL” 
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a ţării noastre și a modificărilor rapide din echilibrul 
internațional de forţe, în favoarea politicii revizioniste 
a lui Hitler.17

***
A doua jumătate a anului 1931 a fost văzută, de că-

tre istorici, ziarişti şi politicieni, ca o perioadă plină de 
evenimente, din punct de vedere politic, economic și 
strategic, pentru ambele țări, Republica de la Weimar şi 
Regatul României.

Chiar dacă România a întâmpinat diverse probleme 
interne, pe lângă propaganda antisemită din unele pro-
vincii, cu precădere Moldova, sau dorința de controlare 
a economiei țării de către Germania, unul dintre obiec-
tivele principale ale României a fost menținerea status 
quo-ului teritorial, în ciuda politicii revizioniste a lui 
Hitler.

3. Raporturile dintre Regatul României şi Repu-
blica de la Weimar în a doua jumătate a anului 1931, 
în percepţia cotidianului bănăţean „Vestul”

Orator, ziarist şi om politic de anvergură, Sever Bocu 
a fondat, în anul 1930, cotidianul Vestul, care va apărea 
în metropola Banatului până în anul 1946, cu unele sin-
cope determinate de atitudinea organului de presă amin-
tit faţă de regimurile autoritare sau totalitare, aflate la 
conducerea României în intervalele 1938-1944 şi 1945-
1946. Aplicând, în mod regulat, în paginile Vestului, 
conceptul de bănăţenism, Sever Bocu a reprezentat un 
model de moralitate, motiv pentru care ,,tribunul” Bana-
tului a fost arestat şi întemniţat de autorităţile comunis-
te, la Sighet, unde-şi va găsi sfârşitul în ianuarie 1951.18 

Cotidianul bănăţean menţionat mai sus a abordat, 
cu maximă seriozitate şi obiectivitate, relaţiile româ-
no-germane în a doua jumătate a anului 1931, pe toate 
palierele (economic, politico-diplomatic, militar, cultu-
ral, ştiinţific, sportiv), inclusiv la nivel regional, de un 
interes aparte pentru cititori bucurându-se articolele de 
fond sau editorialele tipărite pe prima pagină a fiecărui 
număr, semnate cu numele propriu-zis al gazetarului re-
spectiv sau sub un pseudonim relevant pentru gravitatea 
faptelor ori evenimentelor analizate.

La începutul lunii iulie 1931, ziarul Vestul venea cu 
informaţii suplimentare despre Convenţia comercială 
româno-germană:

,,Din informaţiile obţinute rezultă că avantajele acor-
date României depăşesc concesiile făcute importului 
german în România.

E drept că Germania nu s-a obligat să cumpere ferm 
– cum greşit s-a spus – anume cantităţi de cereale din 
România, dar statul german, având monopolul impor-
tului de cereale, a făcut o reducere de taxe la importul 
cerealelor româneşti, de 60% la porumb şi 50% la orz 
şi celelalte cereale, ceea ce este foarte mult. Aceasta re-
prezintă, pentru producătorul român, un plus de apro-
ximativ 12 000 de lei la vagonul de porumb şi cam tot 
atât la orz.

A acordat, de asemenea, o contingentare pentru im-

portul anual a minimum 6 000 vite, plus a câtorva zeci 
de mii porci.

S-au făcut, în acelaşi timp, simţitoare avantaje pentru 
tranzitarea – în Franţa – a cărnii româneşti tăiate, scur-
tându-se, astfel, drumul de transport al acestui aliment.

Concesiile făcute de România, prin convenţia înche-
iată cu Germania, nu modifică simţitor, după cum ni se 
afirmă, actualele noastre taxe tarifare.

Germania va veni, la importul mărfurilor sale în Ro-
mânia, în concurenţă cu celelalte state. Ea va plăti taxe-
le prevăzute de tariful nostru general. E drept că i s-au 
făcut şi unele reduceri la tariful minimal, pentru articole 
create de industria germană, care nu vin în concurenţă 
cu produsele similare ale altor state.

De asemenea, i s-au acordat unele avantaje la mătase 
şi alte articole.

Se ştie că, în ultimul moment, a intervenit o piedică, 
care a întârziat – câteva zile – perfectarea convenţiei, 
prin cererea – introdusă de Germania – ca România să 
se oblige de a cumpăra, de acolo, materiale în valoare 
de 4 miliarde lei, a căror plată şi prestare să fie eşalonată 
pe 3-4 ani.

În urma insistenţelor depuse de delegaţii noştri, 
s-a convenit ca această chestiune să fie tratată ulterior 
semnării Convenţiei, şi anume până la 1 Octombrie a.c. 
(anul curent, 1931 – n.n.).

Această formulă are avantajul că permite discutarea, 
pe îndelete, a chestiunei (chestiunii – n.n.), fără a sus-
penda – până atunci – punerea în aplicare a convenţi-
ei”.19

Acest schimb de produse, aparent benefic ambelor 
state, trebuia să rezolve problema debuşeurilor mărfu-
rilor agricole româneşti şi a celor industriale germane. 
Cabinetul Iorga-Argetoianu nu putea ignora faptul că 
Republica weimariană reprezenta o imensă piaţă de 
desfacere pentru produsele statelor agrare din centrul şi 
răsăritul Europei, în general, iar, în urma unor tratative 
destul de îndelungate, era dispusă să acorde o serie de 
concesii.

În continuare, era prezentat impactul noii convenţii 
comerciale cu Germania asupra exportului cerealelor 
româneşti:

,,Semnarea convenţiei germano-române prezintă un 
interes deosebit pentru exportul cerealelor noastre. Într-
adevăr, din datele existente rezultă că partea României 
în importul german a crescut – în ultimul an – de la 1,6 
la 2,3 la sută. Astfel, s-au importat – în acest timp, în 
Germania – cereale româneşti în valoare de 5,1 miliarde 
lei, reprezentând 936 326 tone, faţă de 4,43 miliarde de 
lei, adică 673 613 tone, în anul 1929.

Sporul acesta rămâne cu 35% în urmă faţă de sporul 
exportului general al României.

Dacă avem în vedere, însă, şi scăderea preţurilor, 
atunci sporul importului german din România este nu-
mai de 15%.

Spre a se vedea însemnătatea pieţii germane pentru 
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cerealele noastre, vom reda cifrele pentru exportul total 
al României şi al cerealelor trimise numai în Germania, 
în perioada Ianuarie-Septembrie (în perioada interbeli-
că, numele lunilor anului se scriau cu majuscule – n.n.) 
1930.

Astfel, dintr-un export total de 944 613 tone porumb, 
s-au exportat – în Germania – 255 663 tone; din 839 036 
tone orz, s-au trimis 453 401 tone; din 61 649 tone ovăz, 
revin Germaniei 17 210 tone; din 214 848 tone grâu s-au 
trimis, în Germania, 22 412 tone.

Germania a luat, deci, în primele 9 luni ale anului 
trecut, 35% din întregul export de cereale al României, 
punctul principal fiind orzul, din care Germania a luat 
50% din întreaga cantitate exportată. Mai mic este im-
portul la grâu, care reprezintă 1/10 din întreaga cantitate 
exportată”.20

Statistica de mai sus reflectă o creştere continuă a 
exporturilor de produse agricole româneşti în Germania, 
stimulate, acum, şi de prevederile convenţiei comerciale 
semnate cu Republica de la Weimar.

În a doua jumătate a anului 1931 s-a intensificat şi 
colaborarea, în plan ştiinţific şi cultural, dintre Româ-
nia şi Germania. Astfel, în după-amiaza zilei de 10 iulie 
1931, ziarul Vestul îşi anunţa cititorii despre sosirea, în 
municipiul Timişoara, a 15 studenţi din Hamburg, cu 
acceleratul de Arad. Aflaţi într-un schimb de experienţă 
în oraşul de pe malurile Begăi, studenţii germani au fost 
cazaţi în căminul <Banatia>.21

O analiză detaliată şi pertinentă a textului tratatului 
comercial germano-român era realizată, de redactorul 
S.K., în paginile ziarului Gazeta Warszawska din Varşo-
via, articol reprodus şi de cotidianul bănăţean:

,,Ştirea despre parafarea tratatului comercial germa-
no-român a trecut, deocamdată, neobservată, lumea fi-
ind preocupată de chestiunea reparaţiilor. Dar vedem că 
această convenţie este interesantă din punct de vedere 
economic şi prezintă şi importanţă politică.

România a obţinut, de la Germania, tarife vamale 
preferenţiale pentru produsele ei agricole. Acest fapt 
este o excepţie în uzanţele de până acum, întrucât toate 
convenţiile, care s-au încheiat până în prezent, au fost 
încheiate pe baza clauzei naţiunii celei mai privilegiate 
(azi, favorizate – n.n.). România, bucurându-se de tarife 
vamale preferenţiale din partea Germaniei, câştigă mari 
avantaje pe pieţele germane. În modul acesta, România, 
neţinând seamă de conferinţele mondiale la care s-au dat 
lupte aprinse pentru tarifele vamale preferenţiale, şi-a 
ales, singură, drumul, fără să se gândească la celelalte 
ţări ale Europei sud-estice – Iugoslavia, Bulgaria şi Un-
garia – şi, în felul acesta, să intre în orbita economică a 
Germaniei.

În schimbul tarifelor vamale preferenţiale pentru 
produsele agricole, li s-au făcut germanilor mari înles-
niri pentru importul produselor lor industriale. Textul 
convenţiei n-a fost publicat încă şi, deci, nu putem şti 
care anume sunt produsele industriei germane ce se vor 

bucura de reduceri vamale la import. Dar, din ştirile 
apărute în presă, se vede că lista acestor produse este 
lungă; sunt, între altele: produse textile, maşini, artico-
le de pielărie, celuloză, sticlă, porţelanuri, produse de 
lemn, hârtie şi altele. Germanii câştigă, prin urmare, în 
România, care posedă o industrie puţin dezvoltată, un 
debuşeu nou.

Dacă ne gândim, însă, la partea politică a aces-
tei chestiuni, vedem că noua convenţie se situează pe 
aceeaşi linie a politicii cuprinse în proiectul de uniune 
vamală austro-german. Această nouă Uniune dă posibi-
litate Germaniei să găsească, în Balcani şi mai departe, 
noi debuşeuri, unde să poată desface produsele marii lor 
industrii. Dar, odată cu expansiunea economică, creşte 
şi influenţa politică.

Nu trebuie să mai stăruim să se vadă cât de aproape 
privesc aceste chestiuni situaţia Poloniei”.22

Stat agrar din centrul Europei, profund afectat de 
criza economică, Polonia urmărea, cu mare interes, de-
mersurile ţărilor vecine şi ale celor din Peninsula Balca-
nică pentru redresarea situaţiei. Fără îndoială, vremurile 
tulburi determinau fiecare stat să acţioneze pe cont pro-
priu, aşa încât România nu trebuie blamată pentru gestul 
apropierii sale de Germania, atâta vreme cât acordurile 
semnate nu dobândeau implicaţii politice. Deşi se afla 
în raporturi bune cu Ungaria, Polonia se simţea, încă, 
destul de izolată pe plan internaţional, datorită relaţiilor 
tensionate atât cu Germania, cât şi cu Uniunea Sovieti-
că.

Şi în luna iulie 1931, presa germană a tratat, pe un 
ton critic, situaţia deţinuţilor politici din România, cu 
precădere comunişti. În acest sens, după ce a reprodus 
mai multe fotografii de la închisoarea Doftana, ziarul 
Der Welt-Spiegel a publicat un articol dedicat, cu precă-
dere, acesteia, citat integral în cotidianul Vestul:

,,Tribunalele româneşti sunt cu mult mai severe de-
cât acele ale statelor apusene. 20 de ani de muncă silnică 
nu sunt o raritate şi munca forţată din păduri şi saline 
este una din cele mai grele. Numai oameni cu constituţie 
bună o pot îndura. Faptul cel mai bătător la ochi este că 
deţinuţii politici trebuie să trăiască la un loc cu asasini 
şi bandiţi ordinari. Oameni care, în viaţa lor civilă, au 
avut – în mare parte – slujbe înalte, împart soarta cu oa-
meni care au mai multe vieţi omeneşti pe conştiinţă. Cei 
mai mulţi din aceşti criminali politici sunt condamnaţi 
pentru uneltiri comuniste. Cui îi mai rămâne, pe lân-
gă munca grea, încă câteva ore libere, le poate petrece 
după plac. Unul din bandiţii cei mai renumiţi şi-a scris, 
aici, memoriile. Religia este impusă cu forţa. Trebuie să 
asculţi predica preotului, trebuie să ţii, în mână, mici-
le lumânări şi, ceea ce este mai important, trebuie să te 
spovedeşti”.23

Articolul de mai sus se dovedea un veritabil atac la 
mitul perfectei democraţii româneşti interbelice, de-
plângând soarta deţinuţilor politici, încălcarea princi-
piului separaţiei puterilor în stat şi impunerea religiei 
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în mod forţat. 
La finele lunii iulie 1931, presa germană atenţiona 

opinia publică internă şi internaţională despre posibile 
întârzieri în aplicarea convenţiei comerciale româno-
germane, remarcându-se ziarul Berliner Börsen-Cou-
rier:

,,În cercuri informate nu se contează pe o punere în 
vigoare a tratatului româno-german înainte de toamnă, 
din cauză că, pentru executarea deciziilor din tratat asu-
pra taxelor vamale preferenţiale pentru orzul şi porum-
bul românesc, este, întâi, nevoie de aprobarea ţărilor 
care se bucură, din partea Germaniei, de clauza naţiunii 
celei mai favorizate. Se poate ca negocierile necesare cu 
ţările transatlantice să nu fie uşoară, din cauză că ţările 
agrare transatlantice ar putea cere, în schimbul aprobării 
ideii preferenţiale, contra-servicii din partea Germaniei, 
care ar atinge, mai mult sau mai puţin sensibil, interese-
le agriculturii germane.

Intrarea, în vigoare, a preferinţei pentru cereale este, 
din punct de vedere românesc, condiţiunea (condiţia – 
n.n.) pentru reducerile vamale, pe care tratatul le pre-
vede pentru mărfurile industriale germane. Date fiind 
aceste împrejurări, o punere în vigoare mai grabnică s-ar 
putea face numai în ce priveşte unele părţi ale tratatului 
comercial, şi anume a acelor părţi care nu conţin deci-
ziuni (decizii – n.n.) vamal-politice. O astfel de punere 
în vigoare provizorie, guvernul german ar putea-o face 
încă înainte de întrunirea parlamentului, pe baza legii 
vamale. Până acum, însă, nu s-a luat nicio hotărâre în 
această direcţie. Avându-se în vedere interesele de ex-
port ale ţărilor transatlantice, precum şi interesele de 
debuşeu ale agriculturii germane, în tratatul comercial 
cu România s-a introdus principiul unei limitări a expor-
tului preferenţial de cereale, şi anume în forma că guver-
nul român preia obligaţia să nu exporte, în Germania, 
mai mult decât cantităţile normale de cereale de export. 
Fără ca tratatul să conţină o limitare în cifre, se va stabili 
concepţia cantităţii de export în fiecare an de recoltă, 
luându-se în considerare rezultatele recoltei atât în Ro-
mânia, cât şi în Germania, pe baza statisticii comerciale 
româno-germane (de pildă, anii 1924-1929).

Prin această regulare (regularizare – n.n..) elastică se 
ţine, în fiecare an, cont de adevăratele proporţii ale su-
plimentului de care are nevoie Germania. La (în – n.n.) 
cazul de eventuale deosebiri de păreri între partidele 
contractante, un tribunal de arbitraj va avea să decidă 
cantitatea de export normală. Pentru regularea exportu-
lui, guvernul român va întrebuinţa organizaţia de export 
pe care o va crea.

Preferinţa acordată de Germania României nu merge 
atât de departe, precum o cere noua declaraţie comună 
pe care au dat-o Statele de Est, inclusiv Polonia, la ul-
tima conferinţă a cerealelor, din Iunie, a Societăţii Na-
ţiunilor.

Pentru agricultura germană, întrucât ea ar putea fi 
ameninţată de concurenţa română, guvernul german şi-a 

rezervat dreptul regulării importului”.24

Totuşi, autorităţile germane au încercat să menaje-
ze interesele propriilor producători agricoli, ţinând cont 
şi de presiunile exercitate de ţările continentului ame-
rican, mari producătoare de cereale, cu precădere po-
rumb, şi au căutat să-şi asigure, în România, un debuşeu 
permanent pentru mărfurile industriale germane. Între 
timp, statele est-europene dezbăteau, pe larg, problema 
exporturilor de cereale în statele din vestul ,,bătrânului 
continent”.

În acelaşi interval de timp, presa franceză relata 
despre repercusiunile crizei în care se zbătea economia 
Germaniei asupra României şi despre inevitabila renun-
ţare la tratatul comercial germano-român. De pildă, zia-
rul L’Oeuvre Paris titra următoarele:

,,Dezastrul financiar al Germaniei a avut puternice 
repercusiuni în România, înrâurind nu numai asupra 
unor instituţiuni (instituţii – n.n.) bancare, precum Ban-
ca de Credit Român, deja zdruncinată de crah-ul lui Kre-
ditanstalt, şi Asociaţia Bancară, organizată acum doi ani 
de dl. Argetoianu, ca o sucursală a lui Dresdner Bank, 
dar efectuând însăşi politica financiară a guvernului. Se 
ştie că ministerul (cabinetul – n.n.) Iorga-Argetoianu a 
inaugurat, în ciuda protestărilor opoziţiei, o politică de 
strânsă colaborare economică cu Germania, iar tratatul 
comercial, parafat recent la Geneva, a fost un prim re-
zultat al acestei politici.

Cu toate dezminţirile oficiale, scrie Lupta (ziar de 
opoziţie, apărut în Bucureşti – n.n.), pare aproape sigur 
că o comandă de material de cale ferată, de o (în – n.n.) 
valoare de 4 miliarde lei, a fost consimţită de România, 
ca o compensaţie acordată Germaniei, în protocolul se-
cret, care întovărăşeşte convenţia publică, în schimbul 
tarifelor preferenţiale oferite de Germania pentru cere-
alele române.

Lupta anunţă, astăzi, că, după toate probabilităţile, 
Reichul (de fapt, Republica de la Weimar – n.n.), dat 
fiind dezastrul său financiar, ca renunţa la punerea în 
vigoare a tratatului germano-român, care urma să fie 
aplicat în luna Octombrie, cu atât mai mult cu cât noile 
împrejurări nu-i vor mai permite de a sconta consimţă-
mântul – la acest acord – al altor state, precum Canada şi 
Argentina, care se bucurau, faţă de Germania, de clauza 
naţiunii celei mai favorizate.

Se crede că dl. Ghika, ministrul afacerilor străine, ar 
avea, la Paris, misiunea de a sonda cercurile autorizate 
franceze, pentru a şti dacă o vizită eventuală a d-lui. Ar-
getoianu ar fi prielnică, în împrejurările actuale”.25

După cum era de aşteptat, presa franceză avea infor-
maţii precise despre legăturile dintre unele bănci româ-
neşti şi prestigioase instituţii bancare germane, despre 
o comandă de material rulant făcută la Berlin şi despre 
tratativele, destul de dificile, purtate de Germania cu câ-
teva state transatlantice, dintre care amintim Canada şi 
Argentina, mari exportatoare de cereale.

În schimb, presa germană sublinia dorinţa României 
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de a obţine un împrumut din partea Republicii weima-
riene, pentru a reuşi să plaseze, pe imensa piaţă germa-
nă, recolta sa de cereale, care atinsese cifre-record. De 
exemplu, ziarul Berliner Börsen-Courier făcea urmă-
toarele aprecieri pe marginea situaţiei amintite mai sus:

,,Se speră că se va ajunge la o înţelegere între Fran-
ţa şi Germania, ca, apoi, pe baza împrumutului acordat 
Germaniei, piaţa germană să cumpere partea cea mai 
mare a recoltei româneşti. O nerealizare ar slăbi, esenţi-
al, poziţia franceză în România, ceea ce ar avea un efect 
dezavantajos pentru Franţa, în sud-estul Europei”.26

Deci, plasarea recoltei româneşti de cereale, care 
depăşea, acum, cu mult nevoile interne, depindea de 
reconcilierea franco-germană, care să permită dirijarea 
unor resurse financiare semnificative de la Paris către 
Berlin. În caz contrar, Franţa risca să-şi piardă credibi-
litatea în faţa statelor cu profil agrar din centrul şi din 
răsăritul continentului european, unele dintre ele aliaţi 
tradiţionali şi fideli ai Parisului.

Unele ziare germane, precum Kölnische Zeitung, de-
plângeau atmosfera neprietenoasă la adresa Germaniei, 
constatată în presa românească, mai ales în cea bucu-
reşteană:

,,Atitudinea opiniei publice de aici şi a cercurilor 
economice competente faţă de evenimentele germane 
trebuie desemnată ca absolut neprietenoasă. Străduinţe-
le pariziene de a îndrepta opinia publică mondială împo-
triva Germaniei a avut, aici, un deplin succes.

Ziarele din Bucureşti se află, exclusiv, în apele fran-
ceze şi asurzesc glasurile unei judecăţi mai bune, care 
trebuie să-şi spună că, din toate ţările sud-est europene, 
tocmai viitorul economic al României depinde foarte 
mult de binele şi răul Germaniei. Sub influenţa franceză 
s-a uitat, cu totul, că Germania a cumpărat, anul trecut, 
de la România, mărfuri în valoare de 6 miliarde lei şi că 
comerţul de export român, clădire care se cam clatină, ar 
trebui să se prăbuşească, dacă Germania, consumatorul 
principal de mărfuri româneşti, nu ar mai fi cumpărător.

Această atitudine, plină de miopie, a presei româ-
neşti a contribuit mult la înăsprirea crizei de încredere. 
Mărcile germane au fost excluse trecător. Nu s-a făcut 
nimic pentru ocrotirea vizitatorilor germani, care voiau 
să vândă mărci ca să poată trăi. La bursă a dominat pa-
nica. Abia intervenţia Băncii Naţionale a putut restabili 
echilibrul. Guvernul a trimis o telegramă de liniştire în 
străinătate, dar în ea s-a trecut, dinadins, peste anumite 
evenimente.

 Într-un contrast îmbucurător al atitudinii române 
faţă de criza germană, Banca Naţională bulgară a ho-
tărât să decidă un curs fix de tranzit pentru marca ger-
mană, şi anume, după ultimul curs oficial, de 3 287 leva 
pentru 100 mărci germane”.27

Atitudinea constant francofilă a majorităţii politicie-
nilor români şi a opiniei publice era determinată nu doar 
de formarea intelectualilor la şcolile franceze, ci şi de 
sprijinul efectiv, acordat de Paris, Principatelor Române 

şi, apoi, României, de la mijlocul veacului al XIX-lea. 
Franţa avusese un cuvânt greu de spus în ,,Mica Uni-
re” din 1859, în recunoaşterea independenţei de stat a 
României (1878), precum şi în stabilirea frontierelor 
sale, la sfârşitul primei conflagraţii mondiale, în anii 
1919-1920. Mai puţin explicabilă era reacţia cercurilor 
financiare româneşti, inclusiv a Băncii Naţionale, faţă 
de deprecierea cursului mărcii.

Preocupările Academiei de răspândire a culturii ro-
mâneşti printre minorităţile care trăiau pe teritoriul ţării 
noastre au refăcut legătura dintre România şi Germania, 
destul de puternică până la izbucnirea Primului Război 
Mondial, fapt semnalat cititorilor săi, de redacţia Vestu-
lui, la 1 august 1931:

,,... Academia Română desfăşoară şi o activitate de 
răspândire a culturii româneşti şi între naţiunile de altă 
limbă decât aceea vorbită de covârşitoarea majoritate a 
populaţiei acestei ţări...

... S-au instituit, mai demult, din iniţiativa dlui. mi-
nistru Hamangiu, importante premii pentru cele mai 
bune traduceri – în limba engleză, franceză şi germană 
– ale poeziilor lui Eminescu...

... Se ştie cât de mare a fost interesul cu care intelec-
tualii englezi, în frunte cu B. Shaw, au primit, acum cât-
va timp, traducerea – în limba engleză – a poeziilor lui 
Eminescu. Academia a primit şi câteva traduceri com-
plete – în limba franceză – ale operei poetice a marelui 
Eminescu.

Traducerile germane nu vor întârzia să fie, şi ele, cu-
noscute. Întâmplător, am avut prilejul să ascult câteva 
fragmente din Scrisorile lui Eminescu, în traducerea 
neobositului apostol al culturii româneşti în rândurile 
germanilor din Banat, Victor Hommenau-Orendi. Sunt 
versuri care, într-o migăloasă ţesătură de armonie per-
fectă, păstrează intacte gândurile profunde ale poetului-
filosof...

... Şi e bine că această traducere e făcută tocmai de 
un român de limbă germană, ca Orendi-Hommenau, în-
ţelegător şi iubitor prieten al ţării şi al naţiunii alături de 
care a luptat pentru un ideal naţional.

... Suveranul a instituit, cu prilejul vizitei Sale la 
Academie, un premiu de 400 000 lei pentru un scop ce 
rămâne să se hotărască cu membrii instituţiunii (insti-
tuţiei – n.n.). Utilizând această sumă, fie chiar numai 
în parte, pentru stimularea traducerilor din operele con-
sacrate româneşti în limbile naţiunilor minoritare, s-ar 
aduce M.S. Regelui Carol II un frumos omagiu şi, în 
acelaşi timp, o comentare a operei de apropiere şi reci-
procă cunoaştere între toate naţiunile conlocuitoare în 
hotarele României Mari.

Dl. V. Orendi-Hommenau va publica, în volum, 
admirabilele sale traduceri din Eminescu. Costul tipo-
grafiei, însă, d-sa. va trebui să şi-l procure prin liste de 
subscripţie, d. Orendi neposedând atâtea mijloace mate-
riale. Volumul va putea fi cumpărat, de către particulari, 
cu preţul de 300 lei, iar de către instituţii, cu 500 lei...
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... Cartea d-lui. V. Orendi-Hommenau va fi, pentru 
noi, cea mai bună propagandă în străinătate. Se ştie cât 
cheltuiesc vecinii noştri unguri în acest scop şi cu cât 
de mult succes se fac ascultaţi , adesea, de către străi-
nătate”.28

Aşadar, în contextul reînnodării raporturilor dintre 
Bucureşti şi Berlin, şi germanii bănăţeni se transformau 
în veritabili ambasadori culturali şi agenţi economici ai 
ţării natale, cazul poetului şi filosofului Victor Orendi-
Hommenau, supranumit Rommenau, fiind elocvent în 
această privinţă.

Reţine atenţia, în mod deosebit, editorialul ziarului 
de limbă germană Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt, 
apărut în Transilvania şi intitulat, în mod sugestiv, «Cen-
tralizare şi auto-administraţie», redat în numărul, din 6 
august 1931, al cotidianului bănăţean care face obiectul 
studiului nostru:

,,Oricine îşi va da seama că Vechiul Regat nu este, 
încă, destul de matur pentru o auto-administraţie, cum o 
posed statele germanice. Dar, tocmai de aceea, ar trebui 
să se înceapă – în sfârşit – cu educaţia poporului.

Noi, din provinciile noi, avem un trecut lung de auto-
administraţie. Dacă germenul modest de descentralizare 
şi auto-administraţie de sub fostul guvern naţional-ţă-
rănesc urmează să fie distrus acum, atunci lucrul acesta 
înseamnă, pentru locuitorii Vechiului Regat, că vor fi ţi-
nuţi – şi mai departe – în vasalitatea spirituală şi politică 
la (cu – n.n.) care sunt obişnuiţi. Dar, pentru noi, fără 
nicio deosebire de naţiune, înseamnă a fi readuşi la stări 
învinse de mult (demult – n.n.), un trist regres.

Dar, dacă guvernul Iorga, cum este de temut, cu toate 
discursurile frumoase, salutate, atât de bucuros, de noi, 
se va lăsa, ca atât de multe ori, în timpul scurtei sale 
existenţe, condus de liberali, atunci noi, reprezentanţii 
unei concepţiuni (concepţii – n.n.) mai cultivate şi mai 
spirituale despre felul administraţiei, vom avea greaua 
(dificila – n.n.) îndatorire să luptăm, cu toate puterile, 
împotriva centralismului şi pentru auto-administraţie”.29

În pofida relansării raporturilor economice dintre 
Berlin şi Bucureşti, saşii ardeleni formulau critici vehe-
mente la adresa centralizării administrative promovată 
de liberali, care susţineau, acum, cabinetul Iorga-Arge-
toianu, şi, în acelaşi timp, lăudau măsurile de descen-
tralizare şi auto-administrare, adoptate în timpul primei 
guvernări naţional-ţărăniste. Era un avertisment destul 
de serios, care nu putea fi ignorat de noul guvern de la 
Bucureşti.

Presa germană îşi manifesta, în egală măsură, intere-
sul şi faţă de strângerea raporturilor culturale dintre Bu-
cureşti şi Berlin. Astfel, la începutul lunii august 1931, 
ziarul Vossische Zeitung a publicat un lung şi documen-
tat articol despre o descoperire muzicală extraordinară, 
reprodus parţial şi în paginile cotidianului Vestul: 

,,D. Beu (Octavian Beu, prim-secretarul Legaţiei ro-
mâne la Berlin – n.n.) a dat, în arhivele lui Franz Liszt 
din Weimar, peste manuscriptul (manuscrisul – n.n.) 

unei rapsodii române, necunoscută şi nepublicată până 
acuma (acum – n.n.).

După cele stabilite de d. Beu, împreună cu mai mulţi 
experţi medicali (de fapt, muzicali – n.n.) germani, este 
vorba de una din cele din urmă rapsodii ale lui Liszt, 
scrisă, probabil, în 1847, în timpul călătoriei sale în Ar-
deal şi în ţările româneşti (Moldova şi Muntenia – n.n.). 
Compoziţia aceasta poate fi asemănată, ca valoare ar-
tistică şi frumuseţea coloritului, cu cele mai frumoase 
dintre rapsodiile ungureşti. Manuscriptul de 25 de pa-
gini, pe care d. Beu l-a fotografiat în întregime, conţine 
un bogat material de jocuri şi folclor românesc minunat, 
aranjat şi prelucrat în lucrare rapsodică.

D. Beu informează că rapsodia românească va fi cân-
tată la Bucureşti, pe la începutul lui Octombrie, pentru 
întâia dată, de pianista română Aurelia Cionca, o elevă a 
lui Reisenhauer”.30

Întâmplător sau nu, această descoperire uimitoare 
a fost făcută în localitatea în care a fost semnată Con-
stituţia pe baza căreia va funcţiona Germania până la 
începutul anului 1933. Presa germană se străduia, acum, 
din răsputeri, să prezinte numeroasele conexiuni dintre 
România şi Germania, pe diverse planuri, pentru a con-
vinge opinia publică internaţională, în primul rând, asu-
pra faptului că Berlinul nu avea scopuri ascunse, atunci 
când purta tratative în vederea încheierii unei convenţii 
comerciale cu Bucureştiul.

O analiză foarte pertinentă a evoluţiei relaţiilor in-
ternaţionale, cu un accent deosebit asupra raporturilor 
franco-germane, a fost realizată în articolul intitulat 
«Plebiscitul din Prusia şi aurul din Franţa», apărut în 
numărul, din 14 august 1931, al ziarului Vestul:

,,Plebiscitul din Prusia a fost un examen de conşti-
inţă a democraţiei din Europa Centrală, ameninţată de 
mişcările comuniste şi de puternicele organizaţii extre-
miste.

Întreaga Europă şi-a îndreptat atenţia spre poporul 
care, într-un impozant plebiscit, trebuia să arate dacă dă 
crezare programelor colorate, dar şubrede ca fond, ale 
extremiştilor, sau rămâne credincios democraţiei bur-
gheze.

Hitleriştii din Germania au făcut încercări uriaşe de a 
induce lumea în eroare. Atentate care erau, mai curând, 
acte banditeşti decât propagandă politică, au fost comise 
spre a teroriza lumea care urma să-şi dea votul.

Încercările de revoluţionare a Germaniei au suferit 
un eşec, care a îmbucurat (bucurat – n.n.) clasele bur-
gheze din toate statele din Europa.

Acţiunea de subminare a statelor, făcută printr-o 
organizaţie foarte pricepută şi energică, de comuniştii 
de sub comanda Moscovei, şi mişcările hitleriste din 
Germania, făcute la lumina zilei şi tot atât de pericu-
loase pentru Germania, s-au dovedit neputincioase faţă 
de simţul democratic al burghezimei (burgheziei – n.n.) 
din Prusia.

Franţa, care, în zilele de azi, este arbitrul situaţiei fi-
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nanciare a atâtor ţări din Europa, stătea neîncrezătoare, 
spre a vedea desfăşurarea evenimentelor din Prusia.

Salvarea Germaniei, în urma plebiscitului din Prusia, 
a îmbucurat – în mod sincer – pe francezi.

Roadele examenului de conştiinţă a democraţiei sta-
telor din Europa încep să fie vizibile.

Franţa, generoasă chiar şi faţă de duşmani, se gră-
beşte în ajutorul acelora care au nevoie de sprijinul ei 
financiar.

În partea de răsărit a Europei, trei state aşteaptă acest 
ajutor foarte oportun.

România, Iugoslavia şi Ungaria au speranţa că pro-
misiunile Franţei se vor traduce, în curând, în realitate.

România şi Iugoslavia, în urma prieteniei ce exis-
tă între ele şi Franţa, cu (pe – n.n.) drept cuvânt speră 
o ameliorare a crizelor interne, în urma noului plan al 
Franţei de a acorda împrumuturi importante României, 
Iugoslaviei şi Ungariei.

Aceste împrumuturi vor fi acordate pe termene înde-
lungate, spre a se putea face investiţiunile (investiţiile – 
n.n.) necesare refacerii economice a ţărilor din răsăritul 
Europei.

Ştirea intenţiunei (intenţiei – n.n.) capitalismului 
francez a înviorat foarte mult cercurile economice, foar-
te pesimiste în ultimul timp. Armatele franceze au ajutat 
aliaţilor din Europa să înfăptuiască state ce au, la bază, 
drepturi istorice în principii de antiguvernare (de fapt, 
autoguvernare – n.n.) a naţiunilor, iar aurul francez va 
ajuta la îmbunătăţirea stării economice a acestor ţări.

Franţa arată, din nou, că este puterea generatoare a 
statelor din întreaga Europă”.31

Deci, articolul de mai sus relatează, mai întâi, despre 
eforturile Germaniei de salvare a democraţiei, la care 
atentau, în egală măsură, comuniştii stipendiaţi de Mos-
cova şi naziştii, ce se inspirau, în acţiunile lor, din prac-
ticile formaţiunilor paramilitare fasciste italiene. Plebis-
citul pentru prezervarea regimului democratic, soldat cu 
înfrângerea formaţiunilor politice de factură totalitară, 
a fost organizat în Prusia, dominată de curentele con-
servatoare, unde apăruse militarismul care a determinat 
formarea Primului Reich German şi care a dus la de-
clanşarea Marelui Război. Rezultatul acestui plebiscit 
a încurajat Franţa, afectată, în mică măsură, de criza 
economică, să acorde un sprijin financiar substanţial ce-
lor trei state preponderent agrare din centrul şi răsăritul 
Europei (Ungaria, Iugoslavia şi România), erijându-se 
într-o veritabilă salvatoare a acestora, sprijinind, în con-
tinuare, şi firava economie austriacă.

La mijlocul lunii august 1931, cotidianul bănăţean 
îşi anunţa cititorii despre acordurile comerciale ale 
Germaniei, reproducând fragmente din articolul co-
respondentului, la Budapesta, al ziarului american The 
New-York Times, intitulat «Germania favorizează grâul 
unguresc»:

,,Noul tratat este redactat în aceleaşi linii cu acela 
încheiat între Germania şi România, şi altul care spune 

că Germania îl va încheia cu Iugoslavia.
Nu pare, însă, posibil ca Statele Unite şi alte ţări 

transatlantice interesate să-şi dea, cu uşurinţă, consim-
ţământul la un asemenea acord, care este considerat ca o 
excepţie la clauza naţiunii celei mai favorizate.

Franţa, şi ea, nu pare probabil că va privi, cu ochi 
buni, acordul preferenţial, deoarece ar lega Germania, 
economiceşte (sub aspect economic – n.n.), cu România 
şi Iugoslavia, ţări pe care Franţa şi le-a ataşat politiceşte 
(din punct de vedere politic – n.n.)”.32

După cum se observă, Germania încerca să se apro-
pie, din punct de vedere economic, de trei state (Unga-
ria, România şi Iugoslavia). Primul dintre acestea avea 
o economie preponderent agrară, un regim politic auto-
ritar şi un discurs revizionist, fiind apropiat de Italia fas-
cistă. Celelalte două făceau parte din Mica Înţelegere şi 
erau legate, prin raporturi speciale, de Franţa, economii-
le lor având un profil agrar destul de pronunţat. Evident, 
Germania nu a lansat aceeaşi propunere Cehoslovaciei, 
din câteva motive: profilul industrial pregnant al eco-
nomiei, regimul politic profund democratic, raporturile 
excelente cu Franţa şi pledoariile constante pentru men-
ţinerea status-quo-ului teritorial stabilit la finele Primu-
lui Război Mondial.

În plan sportiv, însă, raporturile româno-germane 
erau sporadice şi aveau, uneori, un deznodământ neaş-
teptat. În acest sens, corespondentul ziarului Vestul la 
Viena consemna înfrângerea campionului român la box, 
Moţi Spakow, prin knock-out, în repriza a treia, în faţa 
germanului Tobik, în meciul disputat la data de 19 au-
gust 1931. Era prezentată, cu stupefacţie, reacţia dură a 
pugilistului german şi se căutau explicaţii pentru com-
portamentul arbitrilor:

,,Tobik a continuat să lovească, în abdomen, pe 
Spakow. După ce a sunat gongul, publicul a manifestat 
violent împotriva germanului şi în favoarea lui Spakow. 
Scandalul a devenit extraordinar, aşa că a trebuit să in-
tervină poliţia pentru a linişti spiritele.

În întreaga lume sportivă, întâmplarea de la Viena 
este viu comentată. Greşeala vienezilor este explicată 
prin aceea că boxul e, de curând, introdus în Austria şi 
arbitrii nu cunosc regulamentul”.33

La 24 august 1931, ziarul german Der Bund semnala 
o anumită iritare a producătorilor agricoli români, pro-
vocată de criza economică în care se zbătea Germania, 
deoarece exportul ţării noastre se îndrepta, mai ales, că-
tre Republica de la Weimar.34 Deci, debuşeurile Româ-
niei de pe piaţa germană erau profund afectate.

Spre sfârşitul lunii august 1931, presa germană abor-
da efectele crizei germane asupra ţărilor situate în sud-
estul Europei. Reţine atenţia, în mod deosebit, articolul 
publicat de berlinezul Harald Roos în ziarul Kölnische 
Zeitung, redat parţial şi în paginile cotidianului fondat 
de Sever Bocu:

,,Situaţia economică, în ţările din sud-estul Europei, 
s-a înrăutăţit considerabil în lunile din urmă. O recoltă 
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neobişnuit de bogată de grâu, porumb şi orez e înaintea 
uşii, iar presiunea asupra preţurilor de pe pieţele mondi-
ale este tot mai mare, iar desfacerea mai nesigură ca ori-
când, din cauza confuziunii (confuziei – n.n.) în politica 
comercială. În zadar aşteaptă ţăranii ca guvernele lor să 
reuşească să deschidă piaţa Europei Centrale. E drept 
că s-au elaborat o serie de tratate de comerţ, cu taxe va-
male preferenţiale pentru grâne din bazinul Dunării, dar 
niciunul din tratatele acestea n-a putut fi pus în vigoare, 
căci, pentru aceasta, are nevoie de consimţământul ţă-
rilor cu care există tratate cu clauza naţiunii celei mai 
favorizate. Şi cum ţările agricole de peste Ocean, înde-
osebi Statele Unite şi Argentina, s-au şi declarat contra, 
va fi, acum, şi mai greu, după planul Hoover, să renunţe 
la opunerea (opoziţia – n.n.) lor. Într-aceasta (în acest 
scop – n.n.), în Europa sud-estică, întocmai ca şi în Ger-
mania şi în alte ţări, se introduce sistemul sprijinirii, de 
către stat, a cumpărătorilor de grâne...

... Cel mai simplu este tratatul de comerţ româno-
german, la care guvernul german, fără vreun deosebit 
echivalent în favoarea sa, a acordat României taxe va-
male preferenţiale de 50-60%. În schimb, s-a obţinut o 
scădere generală a unei serii de taxe vamale industriale 
române, parţial, până la 30%. La fel alcătuite sunt pro-
iectul germano-ungar şi cel austro-iugoslav...

... Urmările actualei crize a pieţei monetare şi a ca-
pitalului, în Germania şi Austria, sunt incalculabile pen-
tru întregul comerţ mondial, căci, chiar dacă chestiunea 
creditului s-ar soluţiona în curând, tot trebuie să aştep-
tăm ca, drept urmare a crizei, importul, în Germania şi 
Austria, să scadă mult în cursul lunilor şi anilor viitori. 
Germania va fi silită să reducă mult consumul ei, pentru 
ca, prin economii, să formeze capitaluri.

Cel mai mult se vor resimţi, de sguduirea (zgudui-
rea – n.n.) aceasta, acele ţări a căror economie este mai 
strâns legată de Germania şi Austria, aşadar, în primul 
rând, ţările dunărene, cu cele 50 de milioane de ţărani ai 
lor. Opiniunea (opinia – n.n.) publică a acelor ţări îşi are 
ochii îndreptaţi, cu o încordată atenţiune (atenţie – n.n.) 
spre Germania, aducându-şi, parcă, foarte bine aminte 
de declaraţiunea (declaraţia – n.n.) ministrului de finan-
ţe al Reichului (Republicii weimariene – n.n.), Dietri-
ch, din 9 aprilie 1930, făcută în adunarea generală a 
congresului industriei şi comerţului german, în care 
spunea că Germania este dispusă ca, prin desfiinţarea 
succesivă, după un plan hotărât, a taxelor vamale de-a 
lungul Dunării, să colaboreze la crearea unui mare te-
ritoriu economic. Tratatele comerciale încheiate în ulti-
mul timp sunt o dovadă că îşi ţine făgăduiala. Opiniunea 
publică din Europa sud-estică este complet lămurită că 
opunerea Franţei la uniunea vamală austro-germană şi 
împrumuturile acordate României şi Iugoslaviei se dato-
reşte (datorează – n.n.) tocmai faptului că economia din 
România, Iugoslavia, Ungaria şi Bulgaria a dat o largă 
aprobare planului german...

... în România, sub Iorga, Argetoianu şi Manoiles-

cu, politica economică prevăzătoare predomină, ceea 
ce este cu atât mai explicabil, cu cât importul român în 
Germania a fost, în 1930, de 250 milioane mărci, faţă de 
210 milioane, în 1929.

Într’aceasta (într-aceasta – n.n.), situaţiunea (situa-
ţia – n.n.) devine tot mai gravă şi alegerile, făcute acum 
câteva săptămâni, în România şi Bulgaria, în care, în 
ambele cazuri, partidele guvernamentale au căzut vic-
tima preponderenţei opoziţiei, tulburările de la Salonic, 
greva muncitorilor din Bulgaria, continua schimbare de 
ministere (guverne – n.n.) în Iugoslavia, repetatele aten-
tate cu bombe, închiderea băncilor în Ungaria dovedesc 
o adâncă nelinişte şi nemulţumire cu situaţiunile politice 
şi economice.

Sud-estul (european – n.n.) înţelege, tot mai mult, 
că el însuşi suferă din cauza grelelor reparaţiuni (re-
paraţii de război – n.n.) ce trebuie să plătească cel mai 
bun client al său, şi se tot înmulţesc glasurile care, fără 
consideraţiuni (consideraţii – n.n.) pentru politică, cer 
o înţelegere economică la Dunăre, considerând că Ger-
mania, după cifrele din 1930, a preluat – din exportul 
total al României – 45%, din al Iugoslaviei 30%, din al 
Bulgariei 34%, din al Ungariei 33% şi din al Cehoslo-
vaciei 35%”.35

Aşadar, dumping-ul practicat la cerealele exportate 
de statele transatlantice (Canada, SUA, Argentina, etc.) 
şi criza financiară în care se zbătea Germania, precum şi 
alte state sud-est europene, au determinat adoptarea, de 
către cele din urmă, a unor măsuri efective de sprijinire 
a firmelor care se ocupau de cumpărarea de grâne. Tra-
tatul comercial germano-român, deja încheiat, la care se 
adăugau proiectele unor tratate similare (germano-ungar 
şi austro-iugoslav) păreau reciproc avantajoase pentru 
semnatari, încercând să se identifice cauzele opoziţiei 
franceze faţă de încheierea lor. Pledându-se, în mod ca-
tegoric, pentru desfiinţarea taxelor vamale dintre toate 
statele danubiene, se exprima, totodată, şi îngrijorarea 
faţă de înrăutăţirea climatului economic şi politic în sud-
estul Europei.

Unele ziare ale Republicii weimariene prezentau, pe 
scurt, situaţia economică critică din România şi anali-
zau oportunităţile pătrunderii capitalului german pe pia-
ţa românească. De pildă, la 29 august 1931, în paginile 
ziarului Basler Nachrichten era publicat un articol pe 
această temă, din care cotidianul bănăţean spicuia câte-
va fragmente mai semnificative: 

,,Situaţia economică din România pune guvernul 
Iorga în faţa unor probleme serioase. Prăbuşirea Băncii 
Generale a fost începutul unui asalt al publicului asupra 
băncilor. Băncile au rezistat asaltului şi, astfel, pentru 
moment, primejdia e înlăturată. Se vorbeşte despre pla-
nurile economice ale guvernului, care dovedesc că gu-
vernul are intenţiile cele mai bune de a îndrepta situaţia. 
Dacă se ridică preţul cerealelor, lemnului, petrolului, 
chiar numai în măsură modestă, atunci criza româneas-
că, care e, în primul rând, una internă, se poate rezolva 
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de la sine. Pentru îndreptarea radicală a economiei ro-
mâneşti e, însă, nevoie de muncă serioasă”.36

Redactorii ziarului german menţionat mai sus erau 
conştienţi că doar creşterea exponenţială a preţului la 
produsele agricole putea determina refacerea economiei 
româneşti, condiţionată şi de un sprijin substanţial de la 
bugetul de stat şi de pe piaţa liberă.

Comentând multiple aspecte ale situaţiei economice 
şi politice din statele balcanice, un alt redactor al ziaru-
lui german Basler Nachrichten, Gerard Schacher, consi-
dera că România se va axa, de acum înainte, pe investiţii 
în sectoarele-cheie ale economiei naţionale, creându-se, 
astfel, mari oportunităţi, pentru capitalul străin şi, înde-
osebi, pentru industria germană, de a pătrunde masiv în 
toate sferele economiei româneşti.37

În numărul său din 31 august 1931, ziarul Vestul 
anunţa faptul că, în urmă cu două zile, guvernul austriac 
a renunţat la proiectul său de uniune vamală cu Germa-
nia. Sincronizarea era perfectă, deoarece acest proiect 
trebuia să fie discutat de Curtea Internaţională de la 
Haga la începutul lunii septembrie. Potrivit redactorilor 
cotidianului timişorean, ,,în cercurile politice mondiale, 
renunţarea – din partea Austriei – a provocat o extraor-
dinară senzaţie”.38

În mod cert, acest gest al cabinetului de la Viena se 
datora unor factori obiectivi, precum: situaţia dramatică 
a economiei germane, incapabilă să susţină financiar o 
economie falimentară, aşa cum se prezenta economia 
austriacă în momentul respectiv; sprijinul substanţial al 
capitalului francez şi englez pentru economia austriacă, 
în schimbul renunţării la orice tip de asociere cu Ger-
mania, etc.

Statutul minorităţilor în diverse state central şi est-
europene stătea în atenţia gazetarilor germani, încă din 
toamna anului 1931. Reţine atenţia, în mod deosebit, 
articolul dr-ului Kurt Trampler, intitulat «Solidaritatea 
oprimaţilor» («Congresul minorităţilor la Geneva»), 
apărut în ziarul berlinez Börsen-Courier, reprodus par-
ţial şi în cotidianul bănăţean fondat de către Sever Bocu:

,,Tot mai mult s-a resimţit necesitatea de a informa 
opinia publică europeană asupra luptei naţionalităţilor şi 
de a dovedi necesitatea de soluţiuni (soluţii – n.n.) noi. 
Astfel, acum doi ani, congresul a hotărât ca toate gru-
purile (minoritare – n.n.) să facă o expunere a situaţiei, 
în diferitele state şi să predea aceste raporturi (rapoarte 
– n.n.) opiniei publice...

... Astăzi suntem în posesiunea (posesia – n.n.) unei 
publicaţiuni (publicaţii – n.n.), redijată (îngrijită, corec-
tată – n.n.), în chip magistral, de secretarul general, dr. 
Anmende, asupra situaţiei a 40 de grupuri care trăiesc în 
14 state. Într-un limbaj clar, numai ca o restrânsă con-
statare a faptelor, această carte de dureri imense va face 
impresie puternică asupra opiniei publice europene. Cu 
cifre, ce nu pot fi atacate, se arată răpirea de pământ, 
care a adus minorităţilor Europei pierderea de mai mult 
de 10 milioane de hectare, închiderea a mii de şcoli, etc.

Cine cunoaşte acest document de importanţă euro-
peană, nu poate considera destul de mare primejdia care 
constă în faptul că, prin eşuarea permanentă a Societăţii 
Naţiunilor în chestiunea minoritară, popoarele asuprite 
sunt împinse la acte de auto-ajutor, care pot atrage – 
după sine – zdruncinări (tulburări – n.n.) grave pentru 
întreaga Europă...

... Tocmai actuala criză arată cât de necesară este o 
colaborare mai strânsă a statelor pentru înlăturarea cri-
zei economice, nesiguranţei juridice şi reducerea simţi-
toare a înarmărilor. Aici, problema naţionalităţilor este 
în legătură cu acordul politic în întreaga Europă, cum a 
fost cazul în Estonia. Poate fi considerat ca o perspecti-
vă, plină de speranţe, faptul că pare să se ivească o punte 
care trece de la mişcarea naţionalităţilor la politica de 
stat”.39

Nu trebuie omis faptul că statutul minorităţilor re-
prezentase o problemă dezbătută, pe larg, şi în cadrul 
Conferinţei de Pace de la Paris, din anii 1919-1920. În-
cercarea de a impune un control internaţional, sub egida 
Ligii (Societăţii) Naţiunilor, în ceea ce priveşte respec-
tarea drepturilor minorităţilor naţionale din diverse state 
central şi est-europene, înfiinţate sau întregite pe ruinele 
fostelor imperii din zonă, cu precădere austro-ungar şi 
ţarist, eşuase în mod lamentabil şi, paradoxal, agrava-
se situaţia unor minorităţi naţionale. Statele cu regimuri 
autoritare sau totalitare (Italia, Portugalia, Ungaria, Bul-
garia, Polonia ş.a.) începuseră să agite cartea naţionalis-
mului şi revizionismului, clamând faptul că minorităţile 
din unele state, de obicei aliate ale Franţei şi Marii Bri-
tanii, nu se bucură de drepturile legitime şi că era nece-
sară, mai mult ca oricând, adoptarea unei legislaţii inter-
naţionale în domeniu. După moartea lui Stressemann, 
şi Germania se raliase, treptat şi timid, acestui veritabil 
curent, care părea să domine, tot mai mult, continentul 
european.

Gestul unilateral al guvernului austriac, de a renunţa, 
de bunăvoie, la proiectul uniunii vamale cu Germania 
a fost determinat şi de convingerea obţinerii unui aviz 
negativ asupra proiectului, din partea Curţii de la Haga, 
după cum aflăm şi din paginile cotidianului Vestul:

,,Avizul consultativ al Curţii de Justiţie Internaţio-
nală a fost comunicat, azi (7 septembrie 1931 – n.n.), 
Consiliului Societăţii Naţiunilor (de la Geneva – n.n.).

Prin 8 voturi contra 7, Curtea din Haga a decis că 
regimul proiectat între Germania şi Austria, pe baza şi 
în limitele principiilor prevăzute în protocolul din 19 
martie 1930, semnat la Viena, nu este compatibil cu 
protocolul din 4 octombrie 1922, semnat la Geneva. 
Curtea observă că este greu să se susţină că acest regim 
nu e de natură să ameninţe independenţa economică a 
Austriei; în consecinţă, proiectul uniunii vamale nu este 
în concordanţă cu angajamentele luate de Austria prin 
protocolul menţionat, în ceea ce priveşte independenţa 
economică.

Judecătorii Guerrero (Salvador), Rostvorovski (Po-
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lonia), Fromageot (Franţa), Altamera (Spania), Urrutia 
(Columbia) şi Negulescu (România), dându-şi votul 
pentru acest aviz, au semnat o declaraţie suplimentară. 
Această declaraţie arată că regimul de uniune vamală, 
proiectat între Austria şi Germania, ar constitui şi un act 
susceptibil de a pune în pericol independenţa Austriei, 
din moment ce ar fi de natură să ameninţe independenţa 
Austriei în domeniul economic. Prin urmare, proiectul 
ar fi incompatibil nu numai cu protocolul de la Geneva, 
dar şi cu articolul 88 din tratatul de pace de la Saint-
Germain.

D-nii. Adatci (Japonia), Kellogg (Statele Unite), Ja-
cquemyns (Belgia), Sir Cecil Hurst (Marea Britanie), 
Walter Scuuking (Germania), Eysinga (Olanda) şi Wang 
(China) au declarat că nu se pot ralia la avizul dat de 
Curte şi au semnat o declaraţie în favoarea tezei con-
trarii.

Dl. Anzilotti (Italia) s-a raliat la dispozitivul avizului 
majorităţii, dar a declarat că nu este de acord cu motive-
le şi a formulat o opinie individuală.

Expunerea de motive care însoţeşte avizul consulta-
tiv al Curţii de Justiţie Internaţională, pronunţat, astăzi, 
în şedinţă publică, examinează, pe larg, problema supu-
să judecăţii.

Expunerea aminteşte că Austria reprezintă un punct 
foarte sensibil al ordinii europene şi un element esenţial 
al reglementării politice internaţionale de după război 
(Primul Război Mondial – n.n.).

Expunerea aminteşte că Austria, în proiectul înche-
iat la Viena, nu prevedea asentimentul Consiliului So-
cietăţii Naţiunilor. Dar tratatul de la Saint Germain şi 
protocolul, din 1922, de la Geneva, impuneau Austriei 
obligaţia de a obţine acest asentiment în anumite cazuri.

În sfârşit, este greu să se susţină că, în general, regi-
mul vamal proiectat între Germania şi Austria nu ar fi de 
natură să ameninţe independenţa economică a Austriei. 
Tratatul de pace, ca şi protocolul de la Geneva, inter-
zic, însă, Austriei să încheie vreun act care ar periclita 
independenţa politică sau economică”.40

Deşi scorul a fost foarte strâns, Curtea Internaţională 
de Justiţie de la Haga a considerat că proiectul uniunii 
vamale austro-germane ar încălca prevederile Tratatului 
de Pace de la Saint-Germain şi ale Protocolului de la 
Geneva, iar Anschluss-ul economic, prevăzut în acest 
proiect, ar fi urmat, în mod inevitabil, de un Anschluss 
politic, de fondarea unui mare Reich, revizionist şi re-
vanşard.

Aflat pe un trend asecendent, Partidul Naţional-Soci-
alist din Germania începuse să trimită agenţi în diverse 
state din centrul şi răsăritul ,,bătrânului continent”. La 
sfârşitul anului 1931, România devenise una din ţintele 
predilecte ale acestei formaţiuni politice totalitare, fapt 
reflectat şi în paginile ziarului Vestul:

,,Ziarul Lupta somează guvernul (Iorga-Argetoianu 
– n.n.) să ia măsuri în contra (împotriva – n.n.) agenţilor 
hitlerişti, care încearcă să-şi creeze legături şi la noi în 

ţară.
Astfel, zilele trecute a fost semnalat un gazetar pro-

pagandist chiar în redacţia ziarului Lupta.
De altfel, ziarul oficios al hitleriştilor din Berlin, în 

ultimul timp, a lansat o serie de articole tendenţioase la 
adresa României. Ministrul nostru la Berlin ar trebui să 
lămurească opinia publică din Germania printr-un co-
municat oficial”.41

Din acest articol răzbate o nuanţă de îngrijorare a 
ziariştilor de la redacţia Vestului faţă de infiltrările, tot 
mai dese, ale agenţilor hitlerişti în presa românească, la 
nivel central, dar şi de atacurile oficioaselor naziste la 
adresa regimului politic din România şi a menţinerii sta-
tus-quo-ului teritorial în regiune.

4. Concluzii
În acest interval de timp, redactorii ziarului Vestul au 

preluat, din presa internaţională, şi au analizat, cu foarte 
mare atenţie, o multitudine de articole axate pe o proble-
matică destul de vastă: încheierea convenţiei comerciale 
româno-germane; percepţia presei germane asupra situ-
aţiei politice din România; cooperarea economică regi-
onală româno-germană; opinia ziarelor germane despre 
situaţia Europei; poziţia ambiguă a României în politica 
externă; reparaţiile de război germane; relaţiile româ-
no-germane, în plan ştiinţific, cultural şi sportiv; statutul 
minorităţilor la nivel european.

În concluzie, în pofida situaţiei economice destul de 
dificile, a ascensiunii rapide a unor mişcări naţionalist-
extremiste, precum Garda de Fier, a erodării regimului 
parlamentar şi a primelor tentative ale regelui Carol al 
II-lea de a-şi impune un regim personal, politica exter-
nă românească a militat pentru menţinerea păcii şi se-
curităţii la nivel european şi mondial, pentru relaţii de 
bună vecinătate şi, respectiv, de amiciţie în cadrul alian-
ţelor existente sau în curs de constituire (Mica Înţelege-
re şi Antanta Balcanică), pentru păstrarea statu-quo-ului 
teritorial în Europa Centrală şi de Sud-Est, respingerea 
– cu fermitate – a tuturor tentativelor de revizuire a fron-
tierelor stabilite la sfârşitul Primului Război Mondial, 
reluarea negocierilor cu Uniunea Sovietică în vederea 
încheierii unui pact de neagresiune, strângerea legătu-
rilor cu aliaţii tradiţionali ai României (Franţa şi Marea 
Britanie), etc.

Lect. univ. dr. EUSEBIU NARAI
Mrd. LEONARD-DENIS PĂUŞAN-BARNA
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Problema corupției și contrabandei la vamă a fost, 
este și va rămâne atâta vreme cât vor exista frontiere sta-
tale. Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, 
cei mai afectați au fost, desigur, vameșii. Ca atare, acum 
nu doar că se plătesc sume deja imense superiorilor și 
decidenților din domeniul politicului și al aparatului de 
stat pentru a se obține un post de vameș la frontierele 
cu statele încă nemembre ale U.E., dar și șpăgile ulte-
rioare sunt pe măsură și doar câte-o reglare de conturi 
politice sau în cadrul aceluiași partid mai mult sau mai 
puțin politic mai oferă omului de rând senzația că statul 
ar lupta împotriva corupției. Cazurile intens mediatizate 
în 2011 au afectat însă doar anumite puncte de trecere a 
frontierei, Constanța și Porțile de Fier I rămânând într-o 
suspectă liniște. 

Pentru un 15-20% de persoane care se ocupau ori 
încă se mai ocupă de contrabandă, ceilalți 80-85% din-
tre cetățeni sunt în permanență umiliți de indivizi care 
numai în vamă nu au ce căuta. Iar umilința atinge cote 
maxime în momentul în care se trece printr-o criză po-
litică și/sau economică internă sau externă. Și, odată 
cu lăcomia vameșilor și a polițiștilor de frontieră (îmi 
aduc și acum aminte cum polițiștii de frontieră de la 
Moravița „păzeau“ operațiunea de descărcare a mărfii 
la duty-free-urile de acolo), contrabandiștii mai mici ori 
mai mari încearcă să (re)inventeze tertipuri prin care să 
înșele vigilența vameșilor. De ambele părți, vameși și 
contrabandiști, tentația de a obține câștiguri suplimenta-
re este deseori atât de mare încât aceștia trec la colabo-
rare, însă la una ilegală și păguboasă pentru stat. Iar pen-
tru salvarea aparențelor, întotdeauna există câte-un acar 
Păun, care trebuie să plătească. În paginile următoare, 
vă oferim, pentru prima dată, aspecte de la Vama Cenad 
de acum 70 de ani, așa cum reies acestea din paginile 
documentelor oficiale, păstrate în dosarele Inspectora-
tului Vamal Timișoara. Ca și acum, și atunci au existat 
reglări de conturi, care doar transpar din aceste acte. 

La 1 iunie 1937, șeful Circumscripției a V-a Vama-
lă Timișoara ordonă inspecția Vămii Cenad. Raportul 
inspecției va fi făcut pe 12 iunie. Inspectorul va face 
observația că „la acest birou nu s-a dresat niciun pro-
ces-verbal de contravențiuni sau contrabandă la Legea 
Vămilor, Legea contingentării și valutei și a Regiei Mo-
nopolurilor Statului.“ Același oficial va vizita frontie-
ra în sectorul Cenad-Pordeanu, la pichetul de grăniceri 
„General Candiano Popescu“, Pentru „...împiedicarea 
contrabandelor ce eventual s-ar încerca în sectorul de 
frontieră al acestei vămi am luat contact cu domnul co-
mandant al Plutonului de Grăniceri Cenad pentru ca 
paza frontierei să se facă cât mai riguros, organizând 
pânde în locurile care ar fi prielnice trecerii contra-
bandelor.“ De asemenea, va supune atenției superiori-

lor, spre soluționare, o anumită stare de fapte: „Turiștii 
automobiliști care intră și ies din țară pe timpul verii, 
din cauza căldurilor sosesc la frontieră după ora 8 sea-
ra, când funcționarul de serviciu fiind plecat a închis 
bariera. În acest fel de împrejurări, mașina era condusă 
de un grănicer de la frontieră la biroul central unde i se 
făcea(u) formalitățile. Acum însă dl comandant al Plu-
tonului de Grăniceri nu mai permite intrarea mașinilor 
și însoțirea lor la biroul central de către grăniceri, ci 
pretinde asistența funcționarului vamal.“

Pe 2 iunie 1937, Mihail Predescu, girantele (șeful) 
Vămii Cenad va consemna în procesul-verbal de 
inspecție la sucursala vamală Podul Mureș, unde girant 
era I. C. Perju, impiegat clasa I, că la acest punct, în luna 
mai s-au perceput taxe asupra automobilelor străine ce 
au intrat în țară în sumă totală de 3.050 de lei. Tot pe aici 
se efectuează și trecerile în și din Ungaria la muncile 
agricole și, pentru a nu se scoate ilegal valută, se fac din 
când în când controale corporale.

Un alt punct pe unde se fac treceri de frontieră la 
munci agricole se găsea la Pordeanu, unde, la 50-60 m 
de linia de graniță, se află trei locuințe, drept pentru care 
șefului postului de grăniceri i s-a dat dispoziție să le su-
pravegheze atent, „...pentru a nu se comite contrabande 
sau a se adăposti persoane străine de localitate.“

Superiorii lui Predescu se vor interesa și de relația 
dintre vameși și grăniceri, acesta raportând că „Pur-
tarea funcționarilor vamali atât față de comandanții 
unităților de grăniceri, cât și de soldați, e cuviincioasă, 
neexistând niciun diferend între grăniceri și vamă.“

La data de 13 iulie, la Circumscripția a V-a Vamală 
Timișoara va fi înregistrată ca intrată o informare scrisă 
la mașină și sosită pentru inspectorul (nenominalizat) 
instituției și semnată de un anume H. Schmidt. În aceas-
ta, informatorul declară că „...prin punctul Cenad se fac 
contrabande, care nu sunt de nimeni oprite, bănuiesc 
chiar că funcționarul de la pod este interesat...“. Drept 
exemplu este dat un negustor din Tomnatic, care a adus 
din Ungaria un geamantan cu basmale de mătase. Iar în-
tre Nerău și Pordeanu „s-au trecut foarte multe mărfuri 
de contrabandă, de către un evreu din Sânnicolau Mare, 
cunoscut ca contrabandist chiar de către funcționarii 
Vămii, cu care a lucrat și cred că și azi lucrează. Sunt 
și negustori din Timișoara și Arad care au făcut con-
trabande la import și export cu diferite piei scumpe.“ 
Ca unul care poate oferi date precise este nominalizat 
șoferul Banfi Iosif din Sânnicolau Mare, „care a trans-
portat și transportă multe mărfuri de contrabandă cu 
știrea dlor funcționari de la frontieră.“ Mai mult decât 
atât, informatorul va scrie în final: „Mai sunt precis in-
format că unul dintre funcționarii autorităților adminis-
trative locale conclucrează la aceste contrabande. Cu 
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onoare vă rog a cerceta aceste cazuri și credem că veți 
descoperi lucruri foarte mari.“

Inspectorul Circumscripției a V-a Vamală Timișoara 
îi va trimite la 19 iulie o lungă informare directorului 
general al Vămilor, prin care îi sugerează cercetări mai 
ample în cazul a 46 de blănuri de vulpe argintie despre 
care crede că au fost traficate pe la Vama Cenad, în tim-
pul în care șef de vamă a fost în perioada 7 noiembrie 
1935-22 octombrie 1936 un anume Rădulescu, care, 
până ce a fost mutat la Vama Brăila, „nu s-a ocupat de-
cât cu înlesnirea contrabandelor și a lucrat atât de bine 
că n-a putut să fie surprins de nimeni.“

O depeșă dură, purtând indicativul „strict secret“, 
va pleca pe 31 iulie 1937 la Cenad, pe adresa șefului va-
mal local M. Predescu: „Cu onoare vă facem cunoscut 
că prin acea vamă, pe la sucursala Podul Mureșului, în 
trecut s-au făcut întinse contrabande la import și export, 
înlesnită chiar de personalul vamal...“ Situația se afla în 
cercetare, iar pentru anumite aspecte aceasta s-a finali-
zat, raportul fiind înaintat Direcțiunii Vămilor. În depeșă 
se va mai scrie: „Suntem precis informați că dvs. nu v-ați 
da la o parte în a ajuta pe acești contrabandiști a-și 
ajunge ținta... [...] Astăzi v-am căutat la telefon și n-am 
găsit decât pe omul de serviciu, deși eu voiam a vorbi 
cu dvs.“ Se pare că între Predescu și subalternul său Ion 
Perju exista o stare conflictuală, fiindcă pe 16 august, 
Predescu va trimite la Direcțiunea Vămilor un raport în 
care va arăta că problema era total falsă și o atribuia im-
piegatului clasa I Ion Perju. Din corespondența aceluiași 
inspector vamal de la Timișoara cu Direcțiunea Vămi-
lor, din 30 august, transpare gravitatea situației existente 
la Vama Cenad. 

Astfel, starea conflictuală atinge cote maxime 
atunci când Ion Perju dovedește un caz de contraban-
dă cu bani românești, ascunși de o doamnă sub rochie, 
„...întrun bandaj asemenea celor pe care femeile le 
poartă la menstruație și a fost bănuită de impiegatul 
Perju [...] și se pare că de această ascundere știa ca-
reva din funcționarii superiori la acel punct, a rezultat 
acest raport care aruncă o învinuire unui funcționar 
conștiincios, de neexecutarea ordinului de arestare a 
numiților contravenienți, ordin dat ostentativ, dacă 
a fost dat, la telefon, de girantele Vămii. Căci elibe-
rarea contravenienților, Matei și Hungar, s-a făcut în 
baza unui certificat medical și a unei scrisori pe care 
medicul dr. Popescu a adresat-o șefului Vămii și care 
le-a trimis impiegatului I. Perju. Dar nici nu se putea 
să fie arestați cei doi soți de vreme ce în materie de con-
trabandă de valută la export nu se prevede arestarea 
contravenienților, ceea ce dl girante al Vămii Cenad nu 
știa.“ În scenă intră și o damigeană de vin, care „nu 
putea să fie adusă impiegatului cl. I Ion Perju, fiindcă 
contravenienții știau că acesta este în concediu, nici nu 
a a lăsat-o la el acasă, ci căruțașul a lăsat-o la Vamă, 
fără a arăta cui să se dea, dar dacă cel care a primit-o 
la Vamă era om cinstit, nu o primea, ceea ce nu s-a fă-

cut.“ Cercetările ce au urmat au arătat că „...M. Predes-
cu, girantele Vămii Cenad, din cauză că nu este pregătit 
a conduce o vamă, s-a lăsat influențat și de șeful Poliției 
de Frontieră Cenad, și de membrii familiei sale, într-o 
direcțiune periculoasă bunului mers al serviciului va-
mal la frontieră...“. În același document se recunoaște 
importanța deosebită a Vămii Cenad pentru trecerile în 
și din Ungaria, fiind drumul cel mai direct și, ca atare, 
cel mai scurt spre Seghedin și Budapesta. „De aceea, 
trebuie ca la acest punct să fie un conducător cu o mai 
mare autoritate, cu mai multă energie și cu multă putere 
de rezistență la tentațiile ce i se prezintă, ceea ce nu este 
cazul dlui (indescifrabil) M. Predescu, actualul girante, 
a cărui activitate se rezumă în a se închide în birou și a 
da ordine funcționarilor să execute ceea ce dorește șeful 
Poliției de Frontieră Cenad și chiar soția sa care, de 
origine etnică străină fiind, nu prea dorește binele țării 
care-i dă soțului său pâinea de toate zilele.“

Crește tensiunea între inspectorul vamal care răs-
punde de Vama Cenad și șeful acesteia din urmă, Mi-
hai Predescu. Astfel, pe 6 septembrie, i se amintește lui 
Predescu de un ordin din 20 august, prin care i se cerea 
ca documentele vamale să fie ținute la Sucursala Podul 
Mureșului, nicidecum la sediul central al Vămii Cenad. 
De asemenea, „Ne veți raporta asupra rolului pe care dl 
șef al Poliției de Frontieră Cenad îl are în conducerea 
Vămii, de care suntem precis informați că tot el conduce 
și Vama.“

Desigur, marea problemă nu o constituia nicidecum 
traficul auto, fiindcă vreme de doi ani, în perioada 1 iu-
nie 1935-1 iunie 1937, pe la Podul Mureș nu trecuseră 
decât 193 de automobile, ceea ce înseamnă unul la patru 
zile, ci traficul cu căruțele sau pietonal.

În răspunsul C.A.M.1 – Depozitul de Fabricate 
Timișoara din 21 septembrie 1937, șeful și contabilul 
acestei instituții vor certifica faptul că, printr-un refe-
rat, revizorul C.A.M., Teofil Petrovici, a semnalat că „...
Dl Jan Perju, impiegat la punctul vamal de frontieră 
«Podul Mureșului» a deținut în localul acestui oficiu 
următoarele fabricate străine fără a putea justifica cu 
acte oficiale proveniența lor, rugându-vă să binevoiți 
a dispune să se cerceteze dacă aceste produse au fost 
reținute de la călători la intrarea în țară sau ele aparțin 
dlui J. Perju care și le-a procurat pentru uzul perso-
nal.“ În continuare, sunt înșirate exact aceleași produse 
amintite de Predescu în raportul său.

Din referatul din 21 septembrie al revizorului 
C.A.M., Teofil Petrovici, reiese că percheziția din 19 
septembrie s-a făcut și la domiciliul lui Ion Perju. Însă 
mărfurile suspecte s-au găsit la biroul sucursalei vamale 
de la Podul Mureșului: „...care nefiind înscrise în niciun 
registru al acelei sucursale vamale, ca fiind reținute de 
la călătorii ce au trecut prin acel punct de frontieră, 
după cum afirmă dl Perju Jan, și nefiind notat nici mă-
car pe ambalajul acestor țigarete sau tutunuri numele 
călătorilor de la care au fost reținute“. Același revizor 
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cerea clarificarea situației, fiind inadmisibil ca să se gă-
sească într-un birou vamal țigarete străine fără nici un 
act oficial sau cel puțin o simplă notă cu numele călăto-
rilor de la care s-au reținut fabricatele monopolizate însă 
de proveniență străină.

La 5 octombrie, Vama Cenad va raporta că la sucur-
sala sa Podul Mureșului s-au găsit ca mărfuri de con-
trabandă: „60 țigarete iugoslave, 40 țigarete ungurești, 
0,025 (kilo)grame tutun unguresc, una foiță țigare și 
una cutie chibrituri străină, precum și un umplutor pen-
tru confecționat țigarete.“ Din toate acestea, la Depo-
zitul C.A.M. de la Timișoara nu s-au trimis decât cele 
60 de țigarete iugoslave. Celelalte „corpuri delicte“ au 
fost restituite locuitorului Kurt Uros din Ungaria, deși, 
se disculpa girantele Vămii Cenad, „restituirea acestora 
nu trebuia să se fi făcut decât cu aprobarea Direcțiunii 
Generale C.A.M., singura în măsură de a dispune plata 
taxelor de monopol sau restituirea lor.“

Depozitului C.A.M. Timișoara i se va solicita, pe 9 
noiembrie 1937, să comunice de îndată „Ce produse 
monopolizate s-au găsit la percheziționarea domiciliară 
ce s-a făcut la girantele Vămii, Mihail Predescu, și cu ce 
sumă a fost amendat. Noi am fost informați că i s-a apli-
cat o amendă de lei 7.000 șapte mii. A fost această sumă 
achitată?“ Același document relevă că percheziția, fă-
cută la data de 19 septembrie 1937, s-a repetat și la omul 
de serviciu al Vămii Cenad, Ion Onuț, care ar fi fost 
amendat cu 2.000 de lei. Inspectorul vamal va preciza în 
solicitarea către Depozitul C.A.M.: „Aceste date ne sunt 
necesare pentru ca să putem completa cercetările cerute 
(indescifrabil) și să confirmăm cazul Direcțiunii Vămi-

lor, spre a se lua măsuri în consecință, deoarece suntem 
precis informați că prin Vama Cenad se face o întinsă 
contrabandă de brichete și alte produse monopolizate.“

Conflictul se extinde. Într-o depeșă trimisă pe 3 ianu-
arie 1938 pe adresa Inspectoratului Regional de Poliție 
din Timișoara, inspectorul vamal care instrumenta ca-
zul (semnătură indesci-frabilă) avea să scrie: „... avem 
onoarea a comunica că cercetările făcute de noi în ziua 
de 18 august 1937 nu pot fi dezmințite de nicio cercetare 
ce ulterior s-a făcut fără ca să-și aibă și Vama delegatul 
său la acele cercetări. Noi n-am îndreptat cercetările 
contra dlui comisar C. Grozescu, de la Poliția de Fron-
tieră Cenad, decât într-atât, întrucât Dsa își arogase 
dreptul de a conduce indirect și Vama, profitând în acest 
scop de slăbiciunea girantelui Vămii (indescifrabil) cl. 
II M. Predescu. De altfel, din cauza acestui amestec al 
dlui comisar C. Georgescu, noi am raportat Direcțiunii 
Vămilor și aceasta a dispus mutarea girantului Vămii de 
la Vama Cenad, însărcinând cu girarea Vămii pe impi-
egatul cl. I Ion Perju, care prezintă mai multă garanție 
că punctul vamal Cenad va fi mai bine condus și fără 
amestecul dlui șef al Poliției punctului.“

 DUȘAN BAISKI
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Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale - Fond 

341 - Inspectoratul Vamal Timișoara, dosar nr. 9/1937-
1938
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Situat în estul județului Timiș, la circa 10 km de 
orașul Făget, satul se învecinează la nord-est cu Mar-
gina, la est cu localitatea Curtea, iar la vest cu sa-
tul Brănești. Toponimul este slav și provine din brězova 
(pădure de mesteacăn)1. De-a lungul anilor localitatea a 
fost consemnată în diferite forme: 1554 Brezava2, 1579, 
1596 Brazova, 1612 predium Brassuna, 1690-1700 Bra-
siova, 1717 Breschova, 1761 Brasschova, 1778 Brasso-
va, 1828, 1851 Brazova, 1898-1918 Bega-nyresd3. Până 
la apariţia lucrării lui Engel Pal („Aşezările de epocă 
turcească din sangeacurile Timişoara şi Moldova (1554-
1579)”, lucrările de specialitate considerau anul 1596 
drept prima atestare documentară4, când într-adevăr Si-
gismund Báthory donează satul Brazova, împreună cu 
alte localități, lui Jósika Istvánnak5.

În anul 1554 Breazova avea 40 de case, în 1569, 38 de 
case, în 1579, 37 de case6 și în 1776, 59 de case7. În anul 1880 
avea 105 case și 441 locuitori, din care 438 ortodocși8; în 1900 
avea 107 case și 472 locuitori, din care 461 ortodocși9; în 
1910 avea 112 case și 459 locuitori, din care 454 ortodocși10; 
în 1930 avea 464 locuitori, din care 443 ortodocși11; în 1992 
avea 250 locuitori, din care 223 ortodocși12; în 2002 avea 
259 locuitori, din care 194 ortodocși13; în 2011 avea 265 lo-
cuitori, din care 196 ortodocși14.

Din punct de vedere administrativ, în secolele XVI-
XVII făcea parte din districtul Margina, la sfârșitul 
secolului al XVII-lea din districtul Făgetului15, după 
instaurarea stăpânirii habsburgice în Banat aparținea 
districtului Lugoj și cercului administrativ Făget16, în 
1779 făcea parte din comitatul Caraș, plasa Căpâlnaș17, 
iar după 1881 din comitatul Caraș-Severin, plasa Făget. 
De la 1919 face parte din județul Caraș-Severin, pla-
sa Făget, notariatul cercual Curtea 18. Prin Legea pentru 
unificarea administrativă din 14 iulie 1925, pusă în apli-
care în anul următor, Breazova făcea parte din judeţul 
Severin, plasa Margina (1926-1929), apoi plasa Făget 
(1929-1939), din nou plasa Margina (1939-1950), iar 
din 1950 devine sat al comunei Margina, situație care se 
menține și astăzi 19.

Breazova și-a legat nu-
mele de importante eveni-
mente politice: Revoluţia 
română de la 1848-184920, 
colonizările maghiare din 
secolul XX21, Primul Răz-
boi Mondial22, evenimente-
le tragice ale anului 191823, 
Marea Unire din 191824, Al 
Doilea Război Mondial etc.

BISERICA
Lacaşuri de cult 
Cu preot propriu atestat documentar în anul 176725, 

Breazova a avut biserică străveche, desigur construită din 
materiale puţin rezistente intemperiilor. Amintirea ampla-
sării ei este conservată de către microtoponimul ,,Grădina 
bisericii” din hotarul satului. În 180826, brezovenii cum-
pără din Birchiş o biserică de lemn, pe care o plasează 

în mijlocul actualei vetre a satului. Nici această biserică 
veche nu a putut fi folosită decât un secol şi ceva, în ciuda 
deselor reparaţii la care a fost supusă, ceea ce impunea 
demolarea ei şi înălţarea, pe acelaşi loc a alteia noi, con-
struită din piatră şi cărămidă şi acoperită cu tablă ori cu 
ţiglă. Planul bisericii şi devizul ei au fost întocmite de 
către arhitectul Rudolf Rinnerer din Făget, în anul 1954. 

BREAZOVA–BISERICĂ, 
ȘCOALĂ CONFESIONALĂ ȘI COMUNITATE

REPERE ISTORICE
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Dar, fiind declarată monument istoric trebuia primită, în 
prealabil, autorizaţie specială, autorizaţie ce tot întârzia 
din partea Secretariatului de Stat pentru Culte27. În aceste 
condiţii, preotul Ioan Şerban (1939-1978) – cu aprobarea 
tacită a organelor de stat judeţene şi a Mitropoliei Bana-
tului – propune demolarea bisericii, care 
era în pericol de a se prăbuşi, şi constru-
irea pe locul ei a unei case parohiale cu 
capelă în interior. Demersul fiind apro-
bat în 1958, între anii 1962-1963 a fost 
înălţată întreaga construcţie de către me-
seriaşii Dumitru Brânduşoni şi Cornel 
Vucic din Făget, cu sprijinul voluntar al 
credincioşilor. Tot credincioşii au supor-
tat valoarea lucrărilor. Casa parohială nu 
se deosebea cu nimic de celelalte case 
din sat, în privinţa ferestrelor şi a aco-
perişului. 

În 1967, Comitetul Executiv al Sfa-
tului Popular al Regiunii Banat emite 
autorizaţia Nr. 307 din 05.08.1967 prin 
care se aprobă transformarea casei pa-
rohiale în biserică. Executarea lucrări-
lor a fost încredinţată maestrului zidar Kiss Alois din 
Făget: au fost mărite dimensiunile ferestrelor, vechiul 
acoperiş a fost demolat şi înlocuit cu o boltă semicircu-
lară şi trei turnuri dând fostei capele şi case parohiale o 
biserică în stil bizantin28. Dimensiunile ei sunt de 14,5 m 
Lungime şi 8,05 m Lăţime; este construită din cărămidă 
şi acoperită cu ţiglă. S-a trecut la tencuirea exteriorului 
şi a pereţilor din interior, fiind pregătită pentru picta-
rea lor (1973). Această lucrare au executat-o pictorul 
Liviu Tulcan şi angajatul său Ioan Ciuraru, în stil tem-
pera (1973-1974). Iconostasul e din lemn pictat. În felul 
acesta actuala biserică a putut fi târnosită la 8 septem-
brie 1984 de către Mitropolitul Banatului Nicolae Cor-
neanu. Hramul bisericii este Pogorârea Sfântului Duh29. 
Văzându-şi strădania încununată cu succes, preotul Şer-

ban s-a pensionat în anul 1967. 
Alte aspecte 
În ceea ce priveşte clopotele bisericii, informaţiile 

sunt contradictorii: cele trei clopote [inclusiv cel adus 
din Birchiş odată cu biserica] au fost rechiziţionate în 
1917 ele fiind înlocuite în 1921, cu două noi, donate de 
către credincioşii Eftimie Titel în 1921 şi Ilie Oproni în 
192530. În prezent, biserica are trei clopote. 

Biserica este împrejmuită cu gard din cărămidă. 
Şi informaţiile despre existenţa unui cor bisericesc, 

care să prezinte şi concerte sunt contradictorii şi incer-
te. În şedinţa sa din 5 martie 1906, comitetul parohial a 
hotărât înfiinţarea unui cor bisericesc alcătuit din 8 per-
soane: i s-a alcătuit statutul, pe care l-a trimis Consis-
torului caransebeşan. Dar şi până la venirea aprobării, 
corul a susţinut un ,,conţărt” laic în a doua zi de Rusalii 
1906. În 1911, cu prilejul vizitei canonice a episcopului 
Miron, răspunsurile la vecernia săvârşită de episcop la 
Breazova, le-a dat corul bărbătesc ,,compus din feciorii 
satului”. În anii 1932-1933 activa un cor mixt pe patru 
voci, laic și religios, instruit de normalistul Valeriu 
Schelegia. Celelalte informaţii (mai numeroase) vizează 

corul laic. În 1995 la Festivalul naţio-
nal ,,Ion Vidu” de la Lugoj, la secţiunea 
,,cântece religioase” ţinută la Chizătău, 
a participat şi corul mixt din Breazova ( 
dirijor: Constantin Surducan)31. 

Nu există casă parohială; actualul 
preot fiind localnic. 

În localitate există un monument ri-
dicat de familia eroului Gheorghe Ho-
naie, mort pe front în anul 1942. Căzuţi 
în Primul Război Mondial: Ioan Tuş-
tean, Filimon Honae, Ioan Titel, Ghe-
orghe Văcariu, Ioan Grozescu, Ioachim 
Moştior, Ioan Anuţ, Trifon Rapoltean, 
Ioan Boriţoni, Emilian Crăciunescu, 
Ioan Pacalat, Lazăr Mihoc, Samson 
Rapoltian, Filimon Anuţ, Axente Arde-
lean, Gheorghe Andraş, Petru Măciucă, 
Serafim Capotescu, Trifon Azgur, Flo-

rea Homoştean, Dionisie Lăzăroni32. Căzuţi în al Doilea 
Război Mondial: Grigore Popescu, Adam Crăciunescu, 
Simion Homoştean, Petru Bancia, Gligor Văcari, Ghe-
orghe Honae, Ioan Boriţoni, Ştefan Nicoară, Terente 
Honae, Victor Lăscari, Iosif Crişan și Nicolae Glava.

Cărți vechi: Triod, București, 1726; Penticostar, 
Râmnic, 1785; Octoih, București, 1730; Evanghelie, 
Râmnic, 1745; Liturghier, Sibiu, 181433. Pe Forzaț 2 
a Octoiului din 1730 se consemnează: „Spre aduce-
re aminte cumcă în 8-lea iulie 1852 a trecut împăratul 
Franz Iosif pe drumul Făgetului către Ardeal”34.  

Succesiunea preoţilor 
Martin Popovici, 1767, originar din Blejova35. 
Martin Iancovici, 1776. Posibil să fie acelaşi preot, 
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doar că în 1767 i se spunea Popovici36. 
Dimitrie Popovici (1803-1809). 
Panaiot/Panait Crăciunescu (1810-1811). 
Ioan Popovici (1811-1816). Se pare că vine de la 

Făget şi tot acolo pleacă. 
Chiril Crăciunescu (1816-1838). Îl găsim pe 

lista prenumeranților la Istoria Universală a lui Pavel 
Kengheleț37. 

Pavel Crăciunescu, capelan (1831-1838), adm. pa-
rohial (1838-1841), paroh (1842-18570. Deci a slujit 
la altarul bisericii din Breazova între anii 1831-1857. 
Originar din Curtea, era ginerele lui Chiril Crăciunescu. 
Moare în 1858 (48 ani)38. 

Eremia Popovici (1857-1866). Pleacă la parohia 
Româneşti. 

Ioan Velovan (1866, august-1896). Hirotonit preot 
pentru această parohie. Îşi zice ,,preot român”. 

Partenie Matei, paroh în Sinteşti, preot administra-
tor (1896, iulie-1898, octombrie). 

Ioan Alexandrescu, teolog absolvent caransebeşan 
(1897/1898), preot (1898-1939). Încearcă să constru-
iască biserică nouă, dar credincioşii refuză sprijinul bă-
nesc. Într-o Condică parohială cu privire la soldaţii duşi 
în război consemnează evenimentele tragice petrecute 
în Breazova în toamna anului 191839. 

Ioan Şerban, preot paroh (1939-1978). S-a născut 
la 18 iulie 1909 în Povergina. A urmat studii teologice 

la Academia Teologică din 
Caransebeș (1932-1936). 
La 18 iulie 1937 a fost nu-
mit preot în Botineşti, de 
unde s-a transferat la 2 au-
gust 1939 în Breazova. Prin 
strădania sa a fost construită 
actuala biserică. Se pensio-
nează în 1978, dar mai ră-
mâne preot un an. Se retra-
ge la Margina, unde îşi avea 
domiciliul și unde a trecut 
la cele veșnice la 7 aprilie 

1993, fiind înmormântat în cimitirul comunei.  
Liviu Sava, preot paroh (1978-2018). S-a născut la 

01.I.1953 în Făget. A urmat școala primară la Breazova 
(1961-1964) și gimnazială la Margina (1964-1968). Stu-
dii teologice la Seminarul Teologic Caransebeș (1973-
1978). A fost numit preot la 01.12.1978 la parohia Brea-
zova, unde funcționează până la 01.01.2018, când s-a 
pensionat. Distincții: iconom (2005) și iconom stavrofor 
(2012). 

Gana, Alexandru Florin (din 2018). S-a născut la 
14.XI.1988 la Lugoj. Studii: școala primară și gimnazială 
la Margina (1996-2004), Seminarul Teologic din 
Caransebeș (2004-2009). Facultatea de Teologie Reșița 
(2009-2012), unde urmează și masteratul (2012-2014). 
A fost numit preot în 2010 la Dezești, comuna Fârliug, 
județul Caraș-Severin, unde funcționează până în anul 

2017, când se transferă la parohia Constantin Daicoviciu, 
județul Caraș-Severin, până în 2019, când se transferă la 
parohia Breazova, județul Timiș, unde funcționează și în 
prezent.

Şcoala Confesională
Edificii şcolare 
Prin reglementările școlare din 1774-1776, localitatea 

Breazova este filie a şcolii-matere din Coşava, deci copiii 
de vârstă şcolară de la 5 sau 6 ani împliniţi şi până la 12 
ani împliniţi trebuiau să se deplaseze la Coşava pentru 
a învăţa scris-cititul şi socotitul/socoata. În 1785, la îm-
bunătăţirea reţelei şcolare, situaţia rămâne neschimbată, 
deci rămâne filie a şcolii din Coşava40. Din conscripţia 
(Consignaţia) anului 1791 rezultă că, în acel an Broscho-
va (Breazova) era filie a şcolii din Curtea, alături de Ro-
mâneşti, învăţătorul lor comun fiind Iosif Ianoşevici. De 
aceea putem presupune că Breazova avea şcoală proprie 
chiar din preajma anului 1800. 

Nici Napoleon Ceauşescu, care a cercetat cu multă 
atenţie şi abnegaţie arhiva parohiei din Breazova nu se 
aventurează în a fixa o dată aproximativă a înfinţării şco-
lii. În schimb, de la el aflăm că edificiile şcolare au consti-
tuit în permanenţă o problemă gravă a parohiei Breazova: 
,, Într-un protocol încheiat în consiliul parohial – în 1849 
– se discută situaţia şcolii, pe baza atenţionării făcute de 
inspectorul [şcolar] regesc, din care rezultă că vechea clă-
dire, cu o sală de clasă şi o cameră pentru învăţători, nu 
mai corespundea noilor cerinţe ale învăţământului, sala 
de clasă era mică, acoperişul cu şindrilă distrus – ploua 
în interior – se cerea o nouă construcţie. Dar atât membrii 
consiliului parohial, cât şi majoritatea locuitorilor au res-
pins solicitarea preoţilor de a aproba construirea unei noi 
clădiri şcolare, ştiind că ei vor fi nevoiţi să suporte chel-
tuieliile41. Dialogul ,,surzilor” dintre inspectorul şcolar de 
stat şi comunitate a durat până la începutul secolului al 
XX-lea, când, între 1903-1908, pe locul celei mai vechi 
şcoli, statul maghiar a construit o şcoală nouă, din cără-
midă, cu o sală de clasă spaţioasă şi luminoasă, un cori-
dor lung şi lat, anexe, gard de împrejmuire şi fântână. Cât 
a durat construcţia şi repararea locuinţei [învăţătorului], 
cursuriile s-au desfăşurat într-o casă particulară, casa lui 
Pacelat, situată puţin mai jos de actuala şcoală, pe strada 
principală”42. 

De aceea, protopopiatul Făget a considerat, începând 
cu anul de învăţământ 1909-1910, şcoala din Breazova 
şcoală comunală, mai ales că şi inspectorul şcolar regesc 
a interzis în 1909 desfăşurarea procesului de învăţământ 
în clădirea şcolii confesionale datorită pericolului de a se 
prăbuşi peste elevi. 

 
Succesiunea învăţătoriilor 
Martin Popovici (1817-1818). Îl găsim pe lista 

prenumeranților la Pedagogia lui Villom43. 
Pavel Martinovici/Paulus Martinovits (1842-

1847). Moare în 2 ianuarie 1847. 

Pagini de istorie



142

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

COLUMNA 2000

Iosif Ceianu44 (1853-1854). 
Ioan/Ioanne Sudreşan (1859-1860), fiul preotului 

din Coşteiu de Sus și cursant al Preparandiei din Arad 
(1855-1857)45. 

Constantin Muneran (1865-1880). Originar din 
Făget, unde s-a şi cununat în 1865, a urmat cursurile 
preparandiale între anii 1854-1856. Probabil vine de la 
Mâtnic – Drăgsineşti unde este atestat şi în anul şcolar 
1861/1862. 

Spiridon Ignaton (1879-1888). Se retrage în satul 
natal Gladna Română unde şi moare la 29 iunie 1890. 
Cursant preparandial între anii 1826-182846. Nu poate fi 
omonimul din Zolt menționat în anul 1829. 

Ioan Velovan, învățător suplinitor (1888-1889). 
Este și preot. 

Ştefan Iancoviciu (1889-1904). Nu figurează prin-

tre cursanţii arădeni. Probabil a urmat ,,în privat” cursu-
rile de învăţător sau a fost învăţător necalificat, din care 
cauză a funcţionat în mai multe şcoli. Pleacă la Brăneşti. 

George Seracin (1904, decembrie-1908), învăţător 
confesional şi în continuare, învăţător la şcoala comu-
nală. Probabil absolvent al Institutului pedagogic de la 
Caransebeş47.

Și la Breazova, ani de-a rândul, atât în altar cât și 
la catedră au slujit generații de preoți și dascăli formați 
în cultul luminării poporului și promovării spiritualității 
românești. De aceea, chiar și o succintă prezentare 
reprezintă un binemeritat gest de prețuire și recunoștință.

Prof. dr. DUMITRU TOMONI 
Prof. IOAN CIPU
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Mare reprezentant al culturii româneşti din secolul 
XVII. Miron Costin (născut în 30 martie 1633 și dece-
dat în octombrie sau decembrie 1691) a fost fiul hat-
manului Iancu Costin şi al Saftei 
din cunoscuta familie de boieri a 
Movileştilor din Moldova. Deja în 
1634 Iancu Costin cu întreaga sa fa-
milie a fost nevoit să se refugieze în 
Polonia, salvîndu-şi viaţa de mînia 
turcilor. Aici ei au obţinut cetăţenia 
(indigenatul) polonez şi includerea 
în şleahta poloneză. 

 În timpul aflării în Polonia, vii-
torul cronicar, îşi face studiile la co-
legiul iezuit din oraşul Bar. Ajuns la 
maturitate, Miron Costin devine un 
om de o aleasă cultură, un adevărat 
politolog, posedînd în aceeaşi mă-
sură limbile română, polonă, ucrai-
neană, slavă veche şi latină.

Se întoarce în patrie abia la în-
ceputul anilor ‘50, unde în scurtă 
vreme urcă virtiginos pe scara unor 
înalte dregătorii boiereşti pînă la 
cea de logofăt, pe care a ocupat-o din 1675 pînă la sfîr-
şitul anului 1683, cînd se retrage din activitatea de stat.

Îndeplinind multe funcţii pe lîngă domnii moldo-
veni, M. Costin a fost martor şi în acelaşi timp partici-
pant la multe evenimente din istoria Ţării Moldovei, pe 
care în mare parte le-a reflectat în cronica sa. În 1683, 
după înfrîngerea oastei otomane, M. Costin, ca partici-
pant la asediul Vienei (în tabăra otomană) a fost făcut 
prizonier de către regele Poloniei Ian Sobieţki, care însă 
l-a miluit, punîndu-i la dispoziţie unul din castelele sale 
de lîngă oraşul Stryi, unde cronicarul a desfăşurat o acti-
vitate cărturărească timp de aproape doi ani.

 După ce i s-a permis repatrierea, M. Costin nu a mai 
reuşit să capete încrederea domnului Constantin Cante-
mir, tatăl lui Dimitrie Cantemir, care printr-o învinuire 
neîntemeiată l-a condamnat la moarte în 1691.

M. Costin a lăsat posterităţii o bogată moştenire 
spirituală cărturărească. Principala sa operă este Le-
topiseţul Ţării Moldovei de la Aron-Vodă încoace …. 
Letopiseţul este împărţit în 22 de capitole neintitulate, 
iar acestea în paragrafe, numite,,zaciale”, şi cuprinde 
o descriere desfăşurată a istoriei ţării între anii 1595-
1661, încheindu-se cu relatarea morţii lui Ştefăniţă vodă 
Lupu şi înmormîntarea sa. Înzestrat cu o înaltă măies-
trie de povestitor, Miron Costin a rămas în primul rînd 
istoric, căutînd să-şi întemeieze opera sa istorică pe o 
largă bază documentară. La elaborarea cronicii sale căr-

turarul a apelat pe larg la un şir de lucrări ale istoricilor 
transilvăneni şi polonezi: L. Topeltin, Despre originea 
şi căderea transilvănenilor, P. Piaseţki, Cronica celor 

mai mai însemnate evenimente din 
Europa (1568-1638), A. Guagnini, 
Descrierea Sarmaţiei europene 
etc. Începînd cu evenimentele 
din 1633, Miron Costin apelează 
frecvent la amintirile şi impresi-
ile proprii, letopiseţul căpătînd 
într-o măsură oarecare un aspect 
de memorii, mai cu seamă cînd 
este vorba de domniile lui Vasile 
Lupu şi Gheorghe Ştefan.

O altă operă costiniană este 
Cronica Moldovei şi a Munteni-
ei, scrisă în 1677. În cîteva mici 
capitole autorul descrie cuceririle 
romane în Dacia, precum şi un şir 
de vestigii ale culturii materiale 
ce atestă dominaţia romană în Ba-
zinul carpato-dunărean; prezintă 
date convingătoare cu privire la 
originea latino-romanică a limbii 

materne, se opreşte succint la legenda despre Dragoş, 
la credinţele şi superstiţiile moldovenilor, înşiruie ţinu-
turile, rîurile şi oraşele Ţării Moldovei. În timpul prizo-
nieratului în Polonia, M. Costin scrie ,,Poiema polonă” 
în versuri (limba poloneză), în care proslăveşte originea 
romană a poporului său, deplînge soarta grea a contem-
poranilor săi sub dominaţie turcilor, exprimîndu-şi în-
crederea că vor fi în stare să izbîndească în lupta pentru 
libertate cu ajutorul regelui polon.

În ultimii ani de viaţă, Miron Costin a lucrat asupra 
unei alte opere de largă rezonanţă şi înaltă ţinută ştiin-
ţifică, intitulată De neamul moldovenilor, din ce ţară au 
ieşit strămoşii lor. Opera contstă din 17 capitole, în care 
autorul vorbeşte despre Imperiul Roman, despre Dacia 
şi cucerirea acesteia de către Traian, despre strămutarea 
populaţiei româneşti din Maramureş în Moldova, des-
pre cetăţile moldovene, despre îmbrăcămintea, obiceiu-
rile şi datinile moldovenilor etc. Scopul urmărit de autor 
constă în a artăta originea nobilă romană a poporului 
său, precum şi originea comună latină a tuturor români-
lor, comunitatea limbii lor numită limba română, care de 
asemenea este de origine latină. Drept argumente, Mi-
ron Costin aduce nu numai izvoare scrise, ci şi mostre 
arheologice, epigrafice, numismatice şi etnografice.

Miron Costin a continuat cronologic nu numai leto-
piseţul lui Grigore Ureche, ci şi unele dintre ideile de 
bază ale precursorului său. Dintre acestea face parte şi 

DESPRE MIRON COSTIN LA 330 DE ANI 
DE LA TRECEREA SA LA CELE VEȘNICE
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ideea originii romano-latine a comunităţii şi unităţii de 
neam a poporului său. Miron Costin a dezvoltat această 
concepţie în primul rînd în cunoscuta sa operă De nea-
mul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor, scri-
să prin anii 70-80 ai secolului XVII, precum şi două 
lucrări mai mici de limbă poloneză: Cronica Ţării 
Moldovei şi a Munteniei şi Istoria în versuri polone des-
pre Moldova şi Ţara Românească. Subiectul acestor din 
urmă două luări este acelaşi ca şi în lucrarea De neamul 
moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor. Autorul 
încearcă să-i edifice pe vecinii noştri din partea de nord, 
polonezii, asupra originii moldovenilor şi a tuturor ro-
mânilor, indiferent de ţara în care locuiesc. Scopul prin-
cipal pe care l-a urmărit Miron Costin în aceste lucrări, 
dar mai cu seamă în lucrarea monografică De neamul 
moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor, era acela 
de a combate basna interpolatorului Cronicii lui Grigore 
Ureche, Simion Dascălul, şi de a arăta originea moldo-
venilor şi tuturor românilor din coloniştii aduşi de împă-
ratul Traian în străvechea Dacie.

De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămo-
şii lor, reprezintă un adevărat simbol al conştiinţei latine 
şi al mîndriei originii romane de neam a poporului nos-

tru. Spiritul şi ideile din această operă au fost dezvoltate, 
căpătînd dimensiuni cu adevărat monumentale în opere-
le lui Dimitrie Cantemir şi prin intemediul acestuia, în 
lucrările cărturarilor Şcolii Ardelene de la hotarul seco-
lelor XVIII-XIX. Miron Costin este considerat în ace-
laşi timp drept unul din întemeietorii poeziei româneşti 
din Moldova. Lui îi aparţin asemenea opere poetice ca 
Viaţa lumii, Stihuri de descălecatul Ţării Moldovei, etc. 
Miron Costin prin întreaga sa operă a adus o mare con-
tribuţie la dezvoltarea culturii, istoriografiei, limbii, şi 
literaturii româneşti. 

Majoritatea operelor sale au văzut lumina tiparului 
şi la Chişinău. Dintre acestea fac parte Letopiseţul Ţă-
rii Moldovei, De neamul moldovenilor, din ce ţară au 
ieşit strămoşii lor, Viaţa lumii, fiind accesibile tuturor 
cititorilor.

Erudit, cunoscător de limbi străine și conștient de ro-
lul culturii în evoluția statelor, Miron Costin a trecut în 
eternitate lăsând posterității o operă valoroasă atât din 
perspectivă istorică, documentară, cât și din punct de 
vedere literar.

Activitatea dregătorului, a diplomatului care se re-
marcă prin patriotism și ură împotriva asupritorilor 
nației sale, cunoașterea tuturor aspectelor politicii din 
vremea sa, experiența luptătorului s-au împletit cu preo-
cupările cărturarului, ale istoricului devotat pământului 
strămoșesc și ale scriitorului deschizător de drumuri în 
literatura română.

Prof. ALINA DOINIȚA ȘUȘOI
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 Anul acesta (mai precis pe 1 ianuarie) s-au împlinit 
200 de ani de la nașterea lui Vincențiu Babeș, valoros 
om politic și de cultură român, originar din Banat, care 
a contribuit și el (ce-i drept într-o măsură mai mică, 
dar esențială) la cunoașterea istoriei ținutului său natal. 
Aniversarea acestui vrednic fiu al plaiurilor bănățene, 
îmi oferă ocazia de a-i dedica studiul de față, întocmit 
în scopul păstrării treze în conștiința colectivă a uriașei 
sale personalități. 

Prezentare biobibliografică. Vincențiu Babeș s-a 
născut la 1 ianuarie 1821, în Hodoni, judeţul Timiş. A 
început să urmeze şcoala din satul natal, în anul 1826. În 
anii 1830-1831 a învăţat la o şcoală sârbească din Timi-
şoara și tot în acest oraş, în perioada 1831-1833, a făcut 
două clase „normale” la o şcoală germană, iar între anii 
1833-1839 a urmat şase clase de gimnaziu la Timişoara 
şi Karlowitz. Studiile medii cu cele două clase de liceu, 
denumite în acea vreme „ştiinţifice”, le-a frecventat la 
Seghedin, între anii 1839-1841. În perioada 1841-1843 
a urmat cursuri „pedagogice-teologice” la Seminarul-
preparandie de pe lângă Episcopia Aradului1. În afară de 
aceste cursuri pentru învăţători, a mai urmat la Arad cur-
suri teologice. A studiat dreptul, timp de doi ani (între 
1843-1845) la Universitatea din Pesta, după a căror ab-
solvire a făcut un an de practică, până în 1846, la Tabla 
Regească2 din Pesta. La sfârşitul acestei practici a fost 
numit „jurat-notar” la Tabla Regească din Arad, unde 
şi-a îndeplinit cu mare conştiinciozitate îndatoririle sluj-
bei. La Tabla Regească a lucrat între 16 septembrie 1846 
şi sfârşitul anului 1848. Judecătorul Constantin Ioano-
vici, al cărui asistent a fost Vincențiu Babeş, s-a arătat a 
fi foarte impresionat de tenacitatea şi inteligenţa acestu-
ia, de dorinţa lui de a se cultiva continuu (George Cipă-

ianu, Vincenţiu Babeş, Editura Facla, Timişoara, 1980, 
p. 14). În iulie 1848, el a trecut „rigurosul” – un fel de 
examen de capacitate care proba competenţa profesio-
nală a tinerilor jurişti. Paralel cu activitatea juridică, la 
Arad a desfăşurat şi una didactică, la Preparandia de 
aici, fără a fi plătit, afirmându-se şi în acest domeniu 
prin rezultate foarte bune. În 23 mai 1849, Vincențiu 
Babeș a fost numit inspector al şcolilor româneşti de 
confesiune ortodoxă din comitatul Caraş şi din Graniţa 
militară românească din Banat3, post în care a funcţio-
nat, la Lugoj, până la sfârşitul Revoluţiei de la 1848-
1849. În scurtul interval de timp cât a activat şi în aceas-
tă funcţie, el a încercat să ia o serie de măsuri pentru 
îmbunătăţirea procesului de învăţământ în şcolile româ-
neşti din comitatul Caraş şi i-a îndemnat pe dascăli „să 
lupte împotriva tutelei culturale slavizante, impuse în 
ultimele două secole de supremaţie spirituală a ierarhiei 
clericale sârbeşti” (Ibidem, p. 18). Babeș le mai cerea 
învăţătorilor să deştepte în copii „iubirea învăpăiată că-
tră neam, cătră patrie şi cătră libertate şi cătră omenie şi 
cătră dreptate” (G. Joandră, Vincenţiu Babeş ca director 
districtual de şcoli, Lugoj, 1903, p. 20). Potrivit atestă-
rilor documentare, în 29 noiembrie/17 decembrie 1849, 
Vincenţiu Babeş era stabilit în Viena. Acolo, de-a lungul 
timpului, va ocupa posturi înalte în Justiţie. Astfel, în 
luna februarie 1851, el a fost numit în postul de secretar 
la Curtea Supremă de Justiţie şi Casaţie din Viena; în 
anul 1859 a fost promovat în funcţia de secretar aulic 
imperial; după trei ani (în 1862) a fost numit (împotriva 
voinţei sale) referent pentru cauzele criminale la Cance-
laria aulică a Ungariei din Viena, iar în august 1863 a 
fost transferat la Tabla Regească din Pesta în funcţia de 
jude (judecător) suprem (George Cipăianu, op. cit., p. 

VINCENȚIU BABEȘ   
- 200 DE ANI DE LA NAȘTERE -
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19). Vincenţiu Babeş s-a afirmat, în primul rând, în viaţa 
politică a românilor din Transilvania şi Banat. În anul 
1860 s-a încadrat efectiv în rândurile oamenilor politici 
care s-au împotrivit primejdiei tendinţelor dualiste. Un 
rol hotărâtor în consacrarea sa politică, în prima parte a 
acelui an, l-a avut publicarea (la Viena) lucrării sale Die 
Sprach-und Nationalitätenfrage in Österreich bei einem 
Rumänen, lucare care a fost republicată (tot în capitala 
imperială austriacă), în luna august a aceluiași an, şi în 
limba română (Cauza limbelor şi a naţionalităţilor în 
Austria pertractată de un român). În paginile acesteia 
este prezentat un temerar program politic pentru româ-
nii din Imperiu, ale cărui idei au avut o influenţă benefi-
că asupra luptătorilor naţionali Andrei Mocioni (1812-
1880), Alexandru Mocioni (1841-1909) ş.a. Foarte 
plastic se exprimă Vincențiu Babeș, în lucarea sa, în 
privinţa absurdităţii tendinţelor dualiste: „Fie cum va fi, 
nouă o suveranitate ungurească, în Austria, adică un stat 
unguresc în statul Austriei ni se pare un lucru atâta de 
absurd ca şi credinţa în doi Dumnezei; dar nu mai puţin 
nepotrivit ni se pare şi un semi, adică jumătate suverani-
tate ungurească, un fel de jumătate stat în stat, cam ca şi 
un semizeu din cei păgâneşti care fiindcă nu erau decât 
nălucire, ameţitoare şi înşelătoare, nici că puteau decât 
în acei timpi întunecaţi prin amăgire şi înşelăciune” 
(Cauza limbelor şi a naţionalităţilor în Austria pertrac-
tată de un român, p. 56-57). În ansamblu, lucrarea se 
constituie într-o pledoarie pentru egalitatea în drepturi a 
tuturor naţionalităţilor din Imperiu, unirea românilor de 
aici într-un singur bloc naţional. În anii 1860-1861 a 
participat, la Viena, la întrunirea reprezentanţilor tuturor 
românilor din Monarhia Habsburgică şi a redactat supli-
ca (petiția, cererea) doleanţelor acestora pe care a înain-
tat-o împăratului Franz Ioseph I (1848-1916) la 10 de-
cembrie 1860. În februarie 1861 a adresat opiniei 
publice apusene o informare prin care arăta necesitatea 
emancipării naţionale a românilor din Imperiul Austri-
ac, argumentând cu situaţia demografică (numărul mare 
al românilor) şi atrăgând atenţia asupra greutăţilor îndu-
rate de aceştia, precum şi dorinţa lor de libertate, având 
un grad înalt de conştiinţă naţională. Materialul, în lim-
ba franceză, a apărut în ziarele „La Patrie”, „La Presse” 
din Franţa, în „Le Nord” din Belgia şi în alte publicaţii 
din Europa. În perioada 1861-1867, Vincenţiu Babeş a 
avut o bogată activitate parlamentară, fiind deputat în 
Cercul electoral român din Sasca Montană, comitatul 
Caraş. În această calitate s-a implicat în lupta pentru se-
pararea ierarhiei bisericeşti a românilor. De asemenea, 
el s-a implicat în acţiuni culturale şi a desfăşurat o sem-
nificativă prestaţie publicistică, îndeosebi la „Albina” 
(Viena), gazetă al cărei fondator a fost în anul 1866. Sub 
presiunea autorităţilor austriece, redacţia „Albinei” a 
fost nevoită să se mute, în anul 1869, la Pesta, cea de-a 
doua capitală a Monarhiei Austro-Ungare. În această 
publicaţie, condusă efectiv de Vincențiu Babeş, au fost 
abordate aspecte culturale şi economice ale naţiunii ro-

mâne, se pleda pentru unitatea spirituală a tuturor româ-
nilor şi, condamnându-se dualismul austro-ungar, se 
milita pentru autonomia Transilvaniei. Nemaiputând 
face faţă presiunilor politice la care a fost supusă din 
partea autorităţilor habsburgice, „Albina” şi-a încetat 
apariţia, în anul 1876. În ultimul număr al publicaţiei se 
arată că, prin „Albina”, „nu se poate să nu fi pătruns şi 
să nu fi încolţit rădăcini în piepturile române şi ele vor 
răsări şi vor dezvolta ramuri puternice şi vor arăta calea 
vieţii, calea din robia Vavilonului (Babilonului – n.n. 
T.C.) spre pământul făgăduinţei, spre România şi 
împărăţia ginţii lui Traian” („Albina”, XI, nr. 117-118, 
din 31 decembrie 1875/12 ianuarie 1876). Vincenţiu 
Babeș a contribuit substanțial la crearea Partidului Naţi-
onal al Românilor din Banat şi Ungaria, înfiinţat la Ti-
mişoara, în 22 ianuarie 1869. Implicarea lui în această 
acţiune, cuvântarea ţinută de el la conferinţa de constitu-
ire a partidului – considerată a fi ostilă guvernului – au 
avut consecinţe grave asupra carierei juridice a lui Vin-
cenţiu Babeş şi, implicit, asupra situaţiei sale materiale. 
A fost destituit din postul avut la Tabla Regească ridi-
cându-i-se, totodată, şi dreptul la pensie. Însă, în iulie 
1870, a preluat administraţia ziarului „Albina”, subven-
ţionat de familia Mocioni, rezolvându-i-se, astfel, trebu-
inţele traiului. În anul 1881, prin unirea celor două par-
tide ale românilor, din Transilvania şi din Banat, s-a 
constituit Partidul Naţional Român, împrejurare în care 
Vincenţiu Babeş a fost ales membru al Comitetului Cen-
tral Electoral și, după aproape un deceniu, va fi ales pre-
şedinte al Comitetului Central al Partidului Naţional 
Român. Din cauza unor dispute privitoare la întocmirea 
Memorandum-ului4 şi înaintarea acestuia autorităţilor, 
Vincenţiu Babeş a intrat în conflict cu majoritatea con-
ducătorilor partidului şi, în anul 1892, a fost nevoit să se 
retragă din comitet, aceasta însemnând, de altfel, sfârşi-
tul îndelungatei şi fructuoasei sale activităţi politice, 
care i-a ocupat tot timpul, încât nu s-a putut dedica cer-
cetărilor istorice, aşa cum năzuia în permanenţă. Zadar-
nică i-a mai fost încercarea, în ultimul deceniu al vieţii 
lui, de a mai recupera pentru scris, multul timp consu-
mat în cadrul frământărilor politice şi sociale, străduin-
du-se să contribuie la propăşirea spirituală şi materială a 
neamului său. Cu adâncul regret că nu şi-a împlinit o 
operă pe măsura capacităţii lui şi a bogatelor sale cunoş-
tinţe, acumulate cu o pasiune rar întâlnită, Vincenţiu Ba-
beş s-a stins din viaţă în 3 februarie 1907, la Budapesta. 
În plan cultural a lăsat urme ale complexei sale persona-
lităţi în Academia Română (membru fondator al Socie-
tăţii Academice Române), în Asociaţia „ASTRA”5 (din 
anul 1862 a fost membru de onoare al Asociaţiunii pen-
tru limba şi cultura poporului român din Bucovina), 
membru onorific în Consistoriul Mitropolitan Şcolar ş.a. 
Nicolae Iorga (1871-1940), care l-a cunoscut destul de 
bine (îndeosebi de la întrunirile de la Academie), scria 
despre Vincenţiu Babeş că „prin cunoştinţele sale de 
drept, de istorie, prin elasticitatea sa de spirit, prin uşu-
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rinţa sa de vorbă şi prin talentul de a umbla cu oamenii 
mari, el a reprezentat bine pe românii de confesia şi din 
ţinutul lor şi, astfel, a adus servicii neamului” (Nicolae 
Iorga, Oameni care au fost, Bucureşti, 1934, p. 251). 
Opera: Die Sprach-und Nationalitätenfrage in 
Österreich bei einem Rumänen, Viena, 1860 (aceeaşi lu-
crare în versiunea română: Cauza limbilor şi a naţiona-
lităţilor în Austria pertractată de un român, Viena, 
1860); Notiţe biografice asupra vieţii şi activităţii dece-
datului membru al Academiei Române Andrei Mocioni 
(Mociony), în „Analele Academiei Române”, seria II, 
tom V/1883, secţiunea II, p. 353-395. Referinţe (selec-
tiv): Enciclopedia Română, vol. I, Sibiu, 1898; D. Ro-
sett, Dicţionarul contimporanilor din România, 1800-
1898, Bucureşti, 1893; Aurel Cosma jr., Istoria presei 
române din Banat, Timişoara, 1932; Ilie Gropşianu, Vin-
cenţiu Babeş. Amintiri. Biografia lui, Timișoara, 1938; 
Ocavian Metea, Contribuţii privind biografia lui Vin-
cenţiu Babeş, în „Orizont”, nr. 10, Timișoara, 1971; 
Gheorghe Cipăianu, Vincenţiu Babeş, Timişoara, Editu-
ra Facla, 1980; Sabin Ionel, Vincenţiu Babeş, omul, în 
„Coloana Infinitului”, an IX, nr. 57 (aprilie-iunie), 
Timișoara, Editura Eurostampa, 2006; Radu Ardelean, 
Vincenţiu Babeş (1821-1907). Implicarea lui Vincenţiu 
Babeş în activitatea Academiei Române, în volumul 
Viaţa academică din Banat (1866-2006), Timişoara, 
Editura Orizonturi Universitare, 2006, p. 47-60; Tiberiu 
Ciobanu, Vincenţiu Babeş, în Istoriografia românească 
de la începutul secolului al XIX-lea până la Marea Uni-
re privitoare la Evul Mediu bănăţean, Timişoara, Editu-
ra Eurostampa, 2008, p. 113-122, 294-300; Idem, 
Vincențiu Babeș (1821-1907), în Cărturari români cu 
preocupări referitoare la istoria medievală a Banatului. 
Cuprinderi biobibliografice, Timișoara, Editura Euros-
tampa, 2010, p. 38-45, 157-159; Idem, Vincențiu Babeș, 
în Istoriografia românească din secolul al XIX-lea și 
pruima jumătate a secolului al XX-lea referitoare la Ba-
natul medieval, vol. I-II, Timișoara, Editura Eurostam-
pa, 2010, p. 139-146 (vol. I), p. 212-217 (vol. II); Idem, 
Aniversare 190. Vincențiu Babeș (1821-1907), în „Co-
lumna 2000”, Serie nouă, Anul XII, nr. 45-46 (ianuarie-
iunie), Timișoara, Editura Eurostampa, 2011, p. 82-84; 
Ionel Cionchin, Comemorare 105. Vincențiu Babeș - re-
marcabil om de cultură al secolului al XIX-lea, în „Co-
lumna 2000”, Serie nouă, Anul XII, nr. 49-50 (ianuarie-
iunie), Timișoara, Editura Eurostampa, 2012, p. 62-65. 

Istoria medievală a Banatului reflectată în opera 
lui Vincenţiu Babeş. Chiar dacă nu este revendicat de 
istoriografia românească6, pe Vincenţiu Babeş – com-
plexă personalitate politică şi culturală a vremii sale – 
trebuie să-l avem în vedere și pentru interesul pe care 
l-a manifestat, totdeauna, pentru istoria Banatului, în 
general, pentru perioada Evului Mediu a acestui ţinut, în 
special, precum și pentru iniţiativele sale, la Academia 
Română, destinate cercetării „districtelor autonome ro-
mâneşti din Banatul Timişan”7. 

Fără să aibă operă ştiinţifică sau literară, Vincenţiu 
Babeş a fost desemnat, în 1866, membru fondator al 
Societăţii Literare Române, numită, curând, „Societatea 
Academică Română” care, în anul 1879, s-a transformat 
în Academia Română. I se recunoştea lui Vincențiu Ba-
beş – precum şi lui Andrei Mocioni, care era în aceeaşi 
situaţie ca și el – meritul de a fi un lider politic al româ-
nilor bănăţeni, având o inteligenţă sclipitoare, rafinată 
printr-o largă cultură. Statornica lui preocupare pentru 
studierea istoriei, bogatele lui cunoştinţe din acest do-
meniu au fost remarcate şi apreciate de colegii săi din 
Academie, astfel că era considerat un membru de bază 
al Secţiei de istorie al înaltului for ştiinţific al României, 
dându-i-se atribuţii însemnate în cadrul acesteia, între 
care era aceea de referent al lucrărilor înaintate comisiei 
de premiere, din care a făcut parte. La aceasta se mai 
adaugă sarcina din partea Academiei de a se ocupa cu 
colectarea, pe seama institutiei, a documentelor referi-
toare la istoria românilor. 

Timp de un an (1898-1899), Vincenţiu Babeş a deţi-
nut funcţia de preşedinte al Secţiei istorice a Academiei 
Române. Biograful său, cercetătorul Gheorghe Cipăianu 
(născut în 1942), ţine, totuși, să remarce că „meritele 
ştiinţifice ale lui Vincenţiu Babeş nu pot aspira la o com-
paraţie cu colegii săi de Academie, Alexandru Odobescu 
[1834-1895], George Bariţ [1812-1893], A. D. Xenopol 
[1847-1920], el [fiind] mai mult un om cu vaste cunoş-
tinţe, cu spirit de pătrundere şi discernământ, cu idei şi 
cu opinii utile, mijlocind de multe ori influenţa Acade-
miei, ajutorul ei spiritual şi material pentru românii din 
Austro-Ungaria şi nevoile lor culturale”8. Ca bănăţean 
era foarte interesat să se elaboreze o istorie a provinciei 
sale. El însuşi se documenta şi aduna material în acest 
scop, nădăjduind că va avea răgaz să scrie o asemenea 
lucrare. Scopul suprem al acesteia era – conform pro-
priei opinii – demonstrarea autohtoniei şi continuităţii 
românilor, adevăruri contestate de unii istorici străini în 
secolul al XIX-lea. Ştia foarte bine că pentru o atare de-
monstraţie, alături de izvoarele scrise, de o importanţă 
primordială sunt mărturiile arheologice. De aceea, fără 
să fie specialist în arheologie, a îndrăznit să întreprin-
dă săpături arheologice în Banat, în aşezarea romană de 
la Berzovia9, descoperită în perimetrul acestei localități 
(astăzi comună în județul Caraș-Severin). Acestea s-au 
efectuat cu sprijinul financiar al Academiei Române10 şi 
în colaborare cu cunoscutul arheolog maghiar (originar 
din Transilvania) Torma Károly (1829-1897). 

Într-o scrisoare, din luna februarie 1884, a lui Vin-
cenţiu Babeş către George Bariţ, acesta din urmă era 
informat că, în vara precedentă, la Berzovia se des-
coperiseră „vestigii romane făcând săpături”11, datele 
ştiinţifice asupra lor urmând să fie prezentate la Acade-
mie. Peste un an (în martie 1885), într-un raport predat 
Academiei Române, Babeş menţiona că la Brezovia a 
găsit şi vestigii dacice. Propunea continuarea cercetări-
lor arheologice acolo şi solicita fonduri pentru efectua-
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rea lor12. În şedinţa din 2 martie 1885 a Secţiunii istorice 
a Academiei se consemnează că „dl. Babeş espune ver-
bal raportul său despre cercetările arheologice cu cari 
a fost însărcinat, arată dificultăţile întâmpinate la intre-
prinderea săpăturilor; explică modul său de procedare 
întru înlăturarea greutăţilor prin înfiinţarea unei societăţi 
arheologice, de se va putea, cu concursul d-lui Torma, 
membru onorar al Academiei noastre; acest mijloc asi-
gurându-i o neîndoioasă reuşită în esploraţiuni, speră că 
în anul viitor va fi pus în poziţiune a prezenta un raport 
bogat în rezultatele intreprinderii”13. 

Abia în 21 martie 1891 şi-a prezentat Vincențiu 
Babeș raportul de cercetări arheologice la Berzovia, în 
şedinţa publică a Academiei, susţinând că a descoperit 
mărturii însemnate care dovedesc „originea şi conti-
nuitatea locuinţelor poporului român din acea parte a 
Daciei Traiane”14. Din ceea ce se consemnează în acea 
şedinţă publică a Academiei, raportorul şi-a prezentat 
într-o viziune – am spune – a unui istoriograf medie-
val câteva concluzii, privind rezultatele investigaţiilor 
sale. Astfel, arată că legiunea romană, după lupta grea 
cu invadatorii barbari, s-a adăpostit în „strâmtorile mun-
ţilor”. Consemnează şi că „Berzobis, această localitate 
fortificată romană, a fost în Dacia Traiană castrul cel 
mai expus invasiunilor barbare spre apus; că la anii 272-
3, 4 (adică 272-273, 274 – n.n. T.C.) acest castru prin 
Goţi mai întâi a fost atacat, distrus şi dat pradă focului; 
că pe acel timp garnisona acolo legiunea a III-a F. F. 
(Flavia Felix), care nu la mandatu împărătesc, ci după 
luptă grea constrânsă, a părăsit acea localitate, retrăgân-
du-se în strâmtorile munţilor, ascunzându-şi tesaurele la 
locuri sigure în pământ învederat cu scopul de a returna 
şi a le şi ridica; că mai multe particularităţi caracteristice 
în limba poporului român merită, din punct de vedere 
etnografic, cea mai mare atenţiune”15.

Dacă în privinţa epocilor romane şi daco-roma-
ne, Vincențiu Babeş aproxima destul de evident, nea-
vând suportul ştiinţei arheologice, aşa cum se consta-
tă în citatul de mai sus, altfel sta situaţia când e vorba 
de pregătirea lui (ca autodidact) în domeniul Evului 
Mediu românesc, cu deosebire a celui din Banat. Atât 
Gheorghe Cipăianu, cât şi istoricul timişorean Radu Ar-
delean (1953-2012)16 susţin, pe bună dreptate, că Vin-
cenţiu Babeş era mult mai familiarizat cu istoria medie 
şi modernă. În lucrarea lui Ilie Gropşianu (1880-1942), 
intitulată Vincenţiu Babeş. Amintiri, se arată că locuinţa 
lui Babeş din Budapesta „era un adevărat laborator de 
istorie”17. Un martor ocular îşi amintea că, în vederea 
pregătirii sale pentru a putea argumenta istoric despărţi-
rea ierarhică a românilor bănăţeni, studiase, între altele, 
lucrările lui „A. Theiner, F. Pesty şi E. Szentklaray, apoi 
(...) o mulţime de scriitori slavi, opuri scrise în limba 
paleoslovenă”18.

În lucrarea lui Ilie Gropşianu aveam şi o informaţie 
foarte importantă privind faptul că pe Vincențiu Babeş îl 
preocupa mereu Evul Mediu din Banat şi suferea că nu 

existau specialişti slavişti care să cerceteze documentele 
în „limba paleosloveană” despre acea perioadă a acestui 
ţinut. El „se plângea adesea că nu avem slavişti şi că e 
mare pagubă aceasta, căci în limba paleosloveană sunt 
scrise multe date importante ale trecutului nostru, mai cu 
seamă despre «Chinezate»”19, adică despre „cnezate”20. 
De fapt, Vincențiu Babeș folosea denumirea de „chine-
zate” pentru districtele autonome din Banat. Considera 
că termenul „chinezat” este autohton, românesc, fiind 
mai potrivit decât sinonimul său „district”, care este mai 
mult un termen de cancelarie21. 

În anul 1876, apăruse la Budapesta lucrarea lui 
Frigyes Pesty, A Szörény vármegyei hajdani oláh kerüle-
tek (Districtele româneşti ale comitatului Severin) care 
a avut, în timp, un impact extraordinar asupra tuturor is-
toricilor ce s-au ocupat de Banatul medieval. Ei au apre-
ciat bogăţia de date din lucrarea marelui istoric maghiar, 
dar l-au acuzat drastic pentru că a încercat să demon-
streze prioritatea locuirii maghiare în Banat, făcându-
se astfel purtător de cuvânt, pe tărâmul istoriografic, al 
politicii maghiare din vremea sa. Vincenţiu Babeş (care 
– după cum s-a văzut anterior – era în bune relaţii cu ar-
heologul ungur mai obiectiv, Károly Torma) a fost sen-
sibil la valoarea documentară a lucrării lui Frigyes, dar 
l-a condamnat pe autor pentru „tendenţiozitate”. Omul 
de cultură Vincenţiu Babeş a fost atât de preocupat de 
importanţa temei istorice a districtelor româneşti privi-
legiate, încât dorea din răsputeri să se elaboreze şi să se 
publice un studiu exhaustiv al unui istoric român având 
acest subiect. 

Pentru a se alcătui o „istorie adevărată” pe aceată 
temă, Vincențiu Babeş a propus ca o asemenea lucra-
re să fie premiată de către Academia Română cu Pre-
miul „Eliade Rădulescu“. În procesul verbal al şedinţei 
Secţiunii istorice din 29 martie 1894, în care el a făcut 
propunerea promovării de către Academie a unei cerce-
tări despre districtele româneşti, a fost consemnată pă-
rerea lui despre aceste instituţii medievale: „Dl. Babeş 
zice că d-sa cunoaşte o parte din istoria românilor de 
mare însemnătate, care a fost acum dată mai cu totul 
uitarei; acea însemnată parte din istoria naţională este 
autonomia naţională a celor 8 districte şi, respective, 
12 districte bănăţene independente aşa-numite «Chi-
nezatele Valachorum», împănate cu cetăţi, având ca 
centruri: Lugojul, Caransebeşul, Lipova, Timişoara, 
Meedia [Mehadia – n.n. T.C.], Almăşul [Almăjul], Co-
miatul etc. Aceste judeţe, bucurându-se de o perfectă 
autonomie naţională română, ca nici o altă ţară de sub 
Coroana Sf. Ştefan, n-au fost deloc sau foarte puţin adu-
se la cunoştinţa lumei române şi înfăţişate sub acel ra-
port de absolută autonomie naţională D-l Pesty Frigyes, 
scriind istoria destrictelor autonome bănăţene mai mult 
în scop tendenţios, dorind şi silindu-se a da o existenţă 
mai veche maghiarilor în ţara Banatului temeşian, a fost 
surprins de descoperirile făcute asupra autonomiei naţi-
onale, de care s-au bucurat românii autochtoni din acele 
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districte. Această parte din istoria românilor, zice D-l 
Babeş, ar merita să fie studiată cu preferinţă, adunându-
se toate documentele răspândite până şi prin bibliotecile 
şi arhivele din Bavaria, despre cari s-a făcut menţiune de 
către colegul nostru D-l Maniu mai an-ţărţ22 în una din 
şedinţele noastre plenare, pe temeiul informaţiunilor cu-
lese de D-l coleg membru corespondent Broşteanu23 şi 
comunicate Academiei prin D-l [Vasile] Maniu [1824-
1901]. Conchizând, recomandă Secţiunei importanţa 
studiului propus de d-sa”24. 

Din păcate, Academia Română nu a aprobat finan-
ţarea cercetărilor sub genericul Studiu istorico-critic 
asupra districtelor autonome româneşti din Banatul Ti-
mişan25. Aceasta, cu toate că, în şedinţa din 29 martie 
1894, punctul de vedere al lui Vincențiu Babeş a fost 
susţinut, cu înflăcărare şi cu argumente convingătoare, 
de Vasile Maniu, acesta, fiind, probabil, chiar mai docu-
mentat decât colegul său de academie, în privinţa situ-
aţiei districtelor româneşti din Banat. Vincenţiu Babeş 
a revenit cu propunerea lui la Academia Română să se 
acorde Premiul „Alexandru Ioan Cuza”, pentru „o lu-
crare istorico-critică asupra chinezatelor şi districtelor 
autonome româneşti din Transilvania, Ungaria şi Ba-
nat, însoţită de o anexă de documente”, ceea ce se va 
aproba în Secţiunea istorică din 5 martie 1895, însă, a 
doua zi, în şedinţa în plen a întregii instituţii, în privin-
ţa acestei probleme s-au declanşat „obiecţiuni”, cum că 
tema a fost limitată teritorial, astfel greşindu-se, întrucât 
«cnezatul» este o instituţie extinsă în întreg spaţiul ro-
mânesc. Faţă de această opini, Vasile Maniu va susţine, 
în replică, individualitatea Banatului unde, după părerea 
sa, „chinezatul” era identic cu districtul autonom. Repli-
ca lui Babeş, dată oponenţilor săi, a constat în precizarea 
că „este mare deosebire între chinezatele din alte părţi 
şi cele din Banat, unde s-au dezvoltat ca individualităţi 
independente şi naţionale”26.

Nici de data aceasta propunerea lui Vincențiu Babeş 
nu a avut sorţi de izbândă. A fost aprobată de Academia 
Română tema de concurs propusă, în 4 aprilie 1895, de 
Ion Kalinderu27: Studiu istorico-etnografic asupra Ba-
sarabiei începând de la 1812 încoace. În dezbaterea 
privind tema respectivă, Vincențiu Babeş, conştient de 
importanţa Evului Mediu în istoria poporului român, 
a fost de părere că „ar fi mai indicat să se tracteze su-
biectul propus de la o epocă mult superioară (adică mai 
veche – n.n. T.C.) celei din 1812, scopul fiindu-ne să 
probăm cu date istorice irecusabile (care nu pot fi con-
testate sau puse la îndoială – n.n. T.C,) că zisa Basarabie 
făcea parte din ţara Moldovei, era locuită de Români 
din timpurile cele mai vechi, încă de la prima descăleca-
re”28. În felul acesta – îşi continua Babeş argumentarea 
opiniei sale –, „relevându-se aceste şi încă multe ase-
menea fapte istorice, s-ar da detractorilor noştri cel mai 
convingător document despre vechimea şi persistenţa 
românilor în aceste regiuni şi s-ar înfrânge cu succes, 
în mod autentic, contestaţiile măiestrite şi tendenţioase 

în detrimentul verităţei (realității – n.n. T.C.) istorice”29. 
Larga viziune istorică a lui Vincenţiu Babeş, asupra 

întregii românităţi a fost învederată adeseori în dezba-
terile din cadrul Secţiei istorice a Academiei Române 
sau în şedinţele în plen, precum şi în rapoartele pe care 
le prezenta în această instituţie, ca referent în comisia 
de premiere. Elocventă, în acest sens, este mai ales in-
tervenţia sa pe marginea impunătoarei lucrări a lui A. 
D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, I-V, 
Iaşi, 1889-1891. Vincenţiu Babeş apreciază că Xenopol, 
în lucrarea sa, a evidenţiat în mod strălucit autohtonia 
şi continuitatea românilor, vitalitatea lor istorică, o su-
medenie de „fapte pozitive” din trecutul lor, ceea ce 
„poate să ofere sufletului nostru românesc o mai mare 
mângăiere şi inimei noastre o mai întemeiată speranţă 
pentru un viitor mai mare şi mai frumos”30. Din prespec-
tiva aceasta, vorbind despre capitolul consacrat domni-
ei lui Mihai Viteazul, susţine că „această parte a opului 
(lucrării – n.n. T.C.) se poate zice cu drept cuvânt [că 
este] cea mai strălucită”31. După ce se întrece în elogi-
erea Istoriei Românilor din Dacia Traiană, Babeş sesi-
zează „şi câte-o parte mai slabă”32 a acesteia, îndeosebi 
cea în care se vede „modul sau metodul cu care d-l autor 
tractează istoria Românilor de peste Carpaţi, din Tran-
silvania, Banat şi părţile Ungariei propriu-zise”33, căci 
„această istorie – semnalează Babeş – nu este scrisă ca 
un ce legat, întreg şi continu, după o sistemă proprie, 
după perioade şi epoci, acomodată în ordine cronologi-
că împrejurărilor şi evenimentelor, cum se succed ele, 
ci ea se espune în mod mai mult sporadic, incidental şi 
ocazional, formând în fapt un adaus la istoria ţărilor de 
dincoace, un adaus, ce e drept, destul de important”34. 
Totuşi, chiar şi atât cât a scris A. D. Xenopol despre is-
toria românilor din „ţările” numite înainte depăşea ceea 
ce apăruse în alte lucrări elaborate de autori din Româ-
nia, fapt subliniat de Vincențiu Babeş, care, totodată, 
justifică carenţele arătate, prin împrejurarea că doar de 
curând fuseseră publicate o seamă de scrieri istorice de 
sinteză, care nu au avut cum să fie consultate de Xe-
nopol. Dacă în lucrarea lui ar fi fost informaţii şi din 
acele scrieri, crede Babeş, autorul ar fi putut prezenta şi 
„epoca «Chinezatelor române – Districtus valachici jure 
nobilitario»”35, ceea ce, după cum este evident, revenea 
obsedant în activitatea istorică a lui Vincenţiu Babeş. 
Notăm o ultimă mărturie privind această insistenţă, măr-
turie prezentă într-o scrisoare adresată în 7 noiembrie 
1898 profesorului Enea Hodoş (1858-1945), de la In-
stitutul Teologic-Pedagogic din Caransebeş, remarcabil 
folclorist și membru corespondent al Academiei Româ-
ne (din anul 1904). În epistola sa, Vincenţiu Babeş se 
referă la nişte acte provenite de la regii Ludovic I de 
Anjou36 şi Sigismund de Luxemburg37, în care sunt po-
menite districte româneşti, menționând și faptul că „în 
toate aceste documente valahii figurează ca factori de 
drept public”38. De asemenea, în continuare, el atrage 
atenţia asupra interesului naţional pe care îl au lămuri-
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rea acelui aspect istoric, precum şi întinderea districtelor 
menţionate în actele celor doi regi39.

Deși destul de modestă, contribuția lui Vincențiu 
Babeș la cunoașterea trecutului medieval al Banatului 
rămâne, totuși, una meritorie și indispensabilă scrie-
rii unei istorii complete a acestei străvechi provincii 
românești.

 
Conf. univ. dr. TIBERIU CIOBANU

Note
1 Este vorba despre „Preparandia Română”, care a fost prima 

școală pedagogică românească, înființată la Arad, în anul 1812 
(ro.wikipedia.org/wiki/Preparandia_Română). Preparandie 
= termen învechit și regional, care facea referire la o școală 
pentru pregătirea învățătorilor; școală normală; seminar 
teologic; (prin generalizare) școală de diverse feluri; (prin 
exensiune) proces de învățământ desfășurat într-o preparandie; 
termenul provine din cuvântul german „Präparandenschule” 
(compus din „Präparandie”, adică „pregătire”, și „schule”, 
adică „școală”) și din latinescul „praeparandia”, derivat din 
cuvântul „praeparanda”, care are înțelesul de „lucruri care 
trebuie pregătite, învățate și știute” (dexonline.ro/definiție/
preparandie). 

2 Numită și „Tabla de judecată crăiască” sau „Tabla 
judecătorească”, aceasta se referea, în trecut, la o „Curte 
de apel”. Termenul provine din latinescul „tabula”, care 
înseamnă „masă” și are semnificația de „loc unde se desfășurau 
acele medieri de judecată privind faptele din comunitate” 
(dexonline.ro/definiție/tablă). Curte de apel = instanță 
judecătorească, superioară tribunalului, care are competența 
de a judeca recursul cuiva împotriva sentinței tribunalului; 
instanță judecătorească superioară tribunalului care judecă, în 
a doua instanță sau în recurs, litigii soluționate de o instanță 
inferioară (dexonline.ro/definiție/apel).

3  Structură administrativă și militară a Imperiului 
Habsburgic, la frontiera sudică și sud–estică a Banatului, 
creată treptat, între anii 1768-1774, cu scop de apărare în fața 
amenințării otomane. Granița militară bănățeană a rămas sub 
administrație militară imperială (austriacă) chiar și după ceda
rea Banatului către Ungaria, până la desființarea sa, în 1872. 
În 1783 a fost inclus în granița militară și orașul Caransebeș, 
împreună cu 12 sate din apropiere (ro.wikipedia.org/wiki/
Granița_militară_bănățeană). Graniță militară = un adevărat 
„cordon sanitar” instituit de autoritățile imperiale la frontiera 
țărilor coroanei habsburgice cu Imperiul Otoman și cu 
principatele tributare ale Moldovei și Țării Românești. 
În Banat au făcut parte din acest teritoriu satele care au 
format regimentele sârbești și românești. În Transilvania au 
făcut parte din Granița Militară regimentele secuiești și cele 
românești din Năsăud și Orlat, toate incluse în Granița Militară 
Transilvăneană (ro.wikipedia.org/wiki/Granița_Militară).

4  Petiție prezentată, în 28 mai 1892, de către liderii românilor 
din Transilvania împăratului Austro-Ungariei, Franz 
Josef, prin care erau solicitate pentru populația română 
drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și 
încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare. Erau 
solicitate drepturi politice pentru români și erau denunțate 
politicile de intoleranță față de români existente în Regatul 
Ungar. Memorandumul a fost dus la Viena de către o delegație 

compusă din 237 de persoane și înaintată monarhului austro-
ungar, dar acesta l-a trimis mai departe, necitit, Parlamentului 
de la Budapesta, de unde, de asemenea necitit, a fost restituit 
conducătorului delegației. Avându-se în vedere că documentul 
a fost tipărit și răspândit, autorii au fost dați în judecată în 
luna mai a anului 1894, fiind acuzați de instigare prin presă. 
Majoritatea inculpaților au fost condamnați la termene de 
închisoare de la două luni la cinci ani și, deși au fost eliberați 
din detenție prin amnistie regală în anul următor, rezultatul 
procesului a diminuat încrederea românilor în Casa de 
Habsburg și a contribuit la creșterea numărului susținătorilor 
unirii Transilvaniei cu Regatul României drept singura 
posibilitate de soluționare a situației lor (ro.wikipedia.org/
wiki/Memorandumul_Transilvaniei)

5  Adică „Asociația Transilvană pentru Literatura Română și 
Cultura Poporului Român”, care a fost înființată la Sibiu, între 
23 octombrie și 4 noiembrie 1861, de către fruntașii 
intelectualității românești din Transilvania, asociație care a 
avut, de-a lungul timpului, un rol însemnat în emanciparea 
culturală și politică a românilor ardeleni (ro.wikipedia.org/
wiki/Asociația_Transilvană_ pentru_Literatura_Română_și_
Cultura_Poporului_Român).

6  N-a fost inclus în Enciclopedia istoriografiei româneşti 
(Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978) și nici în 
alte lucrări cu profil istoriografic.

 7 „Analele Academiei Române”, seria II, tom. XVIII 
(1895-1896), București, 1896, p.168. Districtele românești 
bănățene au reprezentat o formă specifică și tradițională de 
organizare administrativă, politică și militară a populației 
autohtone românești în evul mediu. Dintre toate provinciile 
istorice românești, cea mai mare densitate de districte 
medievale a fost consemnată în Banat. Perioada de maximă 
concentrare a consemnărilor documentare pentru districtele 
românești bănățene a fost între mijlocul secolului al XIV-lea și 
mijlocul secolului al XV-lea. Unele dintre aceste districte 
românești au obținut, individual sau în grup, din partea 
regalității maghiare, o serie de privilegii. Un număr de opt 
districte s-au detașat prin calitatea și unicitatea privilegiilor 
obținute, comparabile doar cu cele ale scaunelor secuiești 
sau săsești. Regii maghiari din secolele XV-XVI au emis 
periodic o serie de diplome prin care au reînnoit, la cererea 
adunării tuturor nobililor, cnezilor și a altor români din cele 
opt districte, vechile privilegii acordate lor de către înaintașii 
lor. Aceste însemnate privilegii au fost reconfirmate de către 
principele Transilvaniei, Gabriel Báthory (1608-1613 [Istoria 
lumii în date, București, Editura Enciclopedică Română, 
1972, p. 570]), printr-un document emis de cancelaria sa 
în 3 aprilie 1609. Districtele românești privilegiate aveau 
scaune de judecată proprii, prezidate de către un cnez sau 
de către un voievod. Scaune de judecată ale mai multor 
districte erau conduse de către un castelan sau chiar de către 
banul Severinului. La judecarea cauzelor era aplicat vechiul 
drept românesc (ro.wikipedia.org/wiki/Districtele_românești_
bănățene; Adrian Bejan, Banatul în secolele IV-XII, Editura 
de Vest, Timișoara, 1995; Ioan Hațegan, Habitat și populație 
în Banat (secolele XI-XX), Timișoara, Editura Mirton, 2003). 

8 Gheorghe Cipăianu, Vincenţiu Babeş (1821-1907), 
Timişoara, Editura Facla, 1980, p. 157.

9  Ibidem, p.147.
10 În 27 februarie 1882, la şedinţa Secţiunii Istorice, 

Vincenţiu Babeş solicita „fonduri pentru misiuni şi cercetări 
archeologice”; vezi „Analele Academiei Române”, seria II, 
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tom. IV, p. 168. I s-a aprobat suma de 1000 de lei.
11 Corespondenţa lui Vincenţiu Babeş, vol. II, Scrisori 

trimise (ediţie de Gheorghe Cipăianu şi Ana Maria Cipăianu), 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1983, p. 25.

12 „Analele Academiei Române”, seria II, tom. II, p. 131-
132. 

13 Ibidem, tom. VII, p. 158.
14 Ibidem, tom. XIII, p. 101. 
15 Ibidem. Informații cu privire la următorii termeni: Castru 

= la romani, lagăr militar fortificat, construit din pământ 
sau din piatră, servind de cantonament stabil sau vremelnic 
trupelor, fiind ridicat de-a lungul căilor de comunicație sau 
în punctele strategice importante; tabără întărită (fortificată) 
a unei unități din armata romană; termenul provine din 
latinescul „castrum” (dexonline.ro/definiție/castru). Goții = 
neam germanic, originar din Scandinavia, care prin secolul II 
d.Hr. a început să migreze spre sud, stabilindu-se în secolul 
următor în spațiul dintre Carpați și Don, fiind semnalat în 
acest veac și pe teritoriul țării noastre (dexonline.ro/definiție/
got). Legiune = mare unitate militară romană (din componența 
armatei permanente), tactică și strategică, recrutată doar 
dintre cetățenii romani, efectivele ei variind de-a lungul 
timpului de la 3000 (în perioada Regalității [753509 î.Hr.]) 
la 4200-6000 de soldați (în vremea Republicii [50927 î.Hr.]), 
ea ajungând să numere peste 7000 de militari în Epoca 
Imperială antică a statului roman [27 î.Hr.-secolul V d.Hr.]; 
majoritatea legionarilor erau pedestrași, numărul călăreților 
din componența unei legiuni oscilând de la epocă la epocă 
(între 120 și cca. 700); de asemenea, legiunea era organizată 
în unități și subunității militare numite cohorte (alcătuite din 
500-1.000 de soldați), manipule (constituite fiecare din 200 de 
oșteni) și centurii (formate din aproximativ 100 de luptători), 
în secolul IV d.Hr. (adică în vremea Dominatului [284-
476/1453]), efectivele unei legiuni scad la 1000 de soldați; 
termenul provine din latinescul „legio” (ro.wikipedia.org/
wiki/Legiune; dexonline.ro/definiție/legiune).

16 Radu Ardelean, Vincenţiu Babeş (1821-1907). 
Implicarea lui în activitatea Academiei Române, în volumul 
Viaţa academică din Banat (1866-2006), Timişoara, Editura 
„Orizonturi Universitare”, 2006, p. 52.

17  Ilie Gropşianu, Vincenţiu Babeş. Amintiri.  Biografia lui, 
Timişoara, 1938, p. 14.

18 Ibidem. Informații cu privire la cei trei istorici străini 
amintiți mai sus: Augustin Theiner = teolog și istoric german, 
născut la Breslau (astăzi numit Wroclaw, mare oraș în Silezia* 
și capitală a voievodatului [regiunii] Silezia Inferioară din sud-
vestul Poloniei), în 11 aprilie 1804, și decedat la Civitavecchia 
(astăzi oraș-port în regiunea Lazio din partea central-vestică a 
Italiei), în 8 august 1874 (en.m.wikipedia.org/wiki/Augustin_
Theiner); Frigyes Pesty = istoric și om politic maghiar, născut 
la Timișoara, în 23 martie 1823, și decedat la Budapesta, în 
23 noiembrie 1889 (hu.m.wikipedia.org/wiki/Pesty_Frigyes); 
Jenö (Eugene) Szentkláray = preot romano-catolic, doctor în 
teologie și filosofie, arheolog, istoric literar și de artă maghiar, 
născut în 21 ianuarie 1843, la Törökbecse (azi Novi Bečej, oraș 
în centrul Provinciei Autonome Voivodina din nordul Serbiei), 
și decedat în 12 octombrie 1925, la Timișoara (hu.m.wikipedia.
org/wiki/Szentkláray_Jenő). *Regiune geografico-istorică și 
culturală din centrul Europei, în prezent divizată între Polonia
, Cehia și Germania (ro.wikipedia.org/wiki/Silezia).

19  Ilie Gropşianu, op. cit., p. 12.
20 «Cnezatul» a fost o formă de organizare politică de 

tip cvazistatal și statal, la slavi (ruși, ucraineni, polonezi, 
lituanieni, cehi, slovaci, sârbi, croați, sloveni, bulgari) și la 
români, în Evul Mediu, un teritoriu aflat sub jurisdicția unui 
«cneaz» sau «mare cneaz»*, în funcție de întinderea și forța 
politico-militară a cnezatului (principatului) respectiv. Acest 
termen a fost folosit și la noi pentru a desemna o serie de 
formațiuni prestatale românești, în Banat mai fiind numit și 
„chinezat”, iar conducătorul său „chinez”, de unde și forma 
utilizată de Vincențiu Babeș în scrierea sa (ro.wikipedia.org/
wiki/Cnezat; dexonline.ro/definiție/cnezat). *Titlu purtat de 
conducătorii unor state medievale slave numite «cnezate» sau 
«mari cnezate» (cum ar fi: Marele Cnezat al Kievului [Rusia 
Kieveană], Marele Cnezat al Moscovei, Marele Cnezat al 
Lituaniei etc.). La români, mai apare și sub forma „chinez, 
cnez” și face face trimitere (într-o anumită epocă istorică) la 
un cârmuitor al unui sat sau grup de sate libere. De asemenea, 
cnezii formau o categorie socială constituită înainte de 
formarea statelor medievale printr-un proces de dezvoltare 
social-economică și alcătuită din stăpâni de pământ și sateni. 
Cu timpul, cnezii români au cunoscut un proces de diferențiere 
socială, o parte dintre ei intrând în rândul stărilor privilegiate, 
iar alții, majoritatea, rămânând oameni liberi, fără privilegii, 
intermediind între stăpânii feudali și țărănimea săracă sau 
dependentă. După cum se știe, cnezii din Transilvania și Banat 
au avut un important rol militar în lupta dusă împotriva turcilor. 
Termenul «cneaz» provine din slavonă, limbă în care înseamnă 
„conducător, cârmuitor, căpetenie”, şi are semnificația de 
„domn, prinţ, duce” (ro.wikipedia.org/wiki/Cneaz; dexonline.
ro/definiție/cneaz).

21 Radu Ardelean, op. cit., p. 53.
22 De obicei precedat de «mai», acest termen («anțărț») este 

unul regional, învechit și ieșit din uz, având înțelesul de „acum 
doi ani” sau „cam cu doi ani în urmă” ori „acum câțiva ani”. 
El provine din latinescul „anno tertio”, care înseamnă „în anul 
al treilea” și are semnificația de „acum doi ani”, cum ar fi, de 
exemplu, 1913 față de 1915 (dexonline.ro/definiție/anţărţ).

23 Petru Broşteanu (1838-1920), tot bănăţean ca și Vincenţiu 
Babeş şi Vasile Maniu, s-a născut în localitatea Seleuş, din 
Serbia, și s-a remarcat prin traducerea în limba germană a 
lucrării lui Vasile Maniu, Cu privire la cercetarea istorică 
a românilor. Studii istorico-critice şi etnografice, Reşiţa, 
1884 (apărută la Leipzig în 1885), prin traducerea lucrării 
Istoria Împăratului Traian şi a contemporanilor săi, scrisă de 
Heinrich Francke (traducere autorizată de Petru Broşteanu, 
membru corespondent al Academiei Române, Editura Petru 
Broşteanu, Braşov-Timişoara, 1897, XVII, 582 pag.+10 
planşe), prin întocmirea volumului Traista cu poveşti istorice, 
Braşov, 1996, la care se adaugă numeroase traduceri de basme 
româneşti publicate în revista „Rumänische Revue” (Reşiţa-
Budapesta-Viena, 1885-1891). Vezi studiul lui Aurel Turcuş 
(1943-2012), Petru Broşteanu (1833-1920), Cuprindere 
bibliografică, apărut în volumul Viaţa Academică din Banat, 
1866-2006, Timişoara, Editura „Orizonturi Universitare”, 
2006, p. 113-120.

24 „Analele Academiei Române”, seria II, tom. XVI, p. 
285-286; Gheorghe Cipăianu, op. cit., p. 148; Radu Ardeleanu, 
op. cit., p. 54.

25 Formularea aceasta este asemănătoare cu denumirea 
proiectului lui Vasile Maniu, Programa pentru istoria critică 
a Banatului Temişan, care cuprinde termenul „critic” şi în 
titlul lucrării sale, Dizertaţiune istorico-critică şi literară, 
1857, ca, apoi, peste un deceniu şi jumătate, vocabula să fie 
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preluată în titlul lucrării lui Bogdan P. Hasdeu, Istoria critică 
a românilor, 1873-1875.

26 „Analele Academiei Române”, seria II, tom. XVIII, 
partea 2, p.167-168; Radu Ardeleanu, op. cit., p.54.

27 Jurist, silvicultor, publicist și academician român, care a 
trăit între 1840-1913 și a fost confident al lui Carol I (principe 
[1866-1881] și, apoi, rege [1881-1914] al României), el 
slujind timp de treizeci de ani ca administrator al Domeniilor 
Coroanei și îndeplinind vreme de trei ani (1904-1907) înalta 
funcție de președinte al Academiei Române (ro.wikipedia.org/
wiki/Ioan_Kalinderu).

28 „Analele Academiei Române”, seria II, tom. XVI, p. 
289; Radu Ardeleanu, op. cit., p. 55.

29 Ibidem.
30 Şedinţa Secţiunii Istorice din 4 martie 1896, în „Analele 

Academiei Române”, tom. XVIII, p. 223.
31 Ibidem, p. 324.
32  Ibidem, p. 327.
33  Ibidem, p. 328.
34  Ibidem.
35  Ibidem.

36  Fiu al lui Carol Robert de Anjou (regele Ungariei 
între 1308-1342), Ludovic I de Anjou (supranumit „Ludovic 
Maghiarul”, „Ludovic Angevinul” și „Ludovic cel Mare”) a 
trăit între 1326-1382 și a fost rege al Ungariei, între 1342-
1382, precum și al Poloniei, începând din anul 1370 și până la 
decesul său petrecut la 10 septembrie 1382 (ro.wikipedia.org/
wiki/Ludovic_I_al_Ungariei).

37 Sigismund de Luxemburg a trăit între 1368-1437 și 
a fost principe elector de Brandenburg (între 1378-1388 și 
1411-1415), rege al Ungariei și Croației (din 1387), rege 
al Boemiei (din 1419), rege al Germaniei (cu titlul de „Rege al 
Romanilor”), din 1410, și împărat al Sfântului Imperiu Roman 
de Neam German, din 1433 și până la moartea sa, petrecută 
în 9 decembrie 1437 (ro.wikipedia.org/wiki/Sigismund_de_
Luxemburg).

38 Enea Hodoş, Scrisori cu mai multe figuri şi un adaos, 
Sibiu, Tipografia Vestemean, 1940, p. 86; Gheorghe Cipăianu, 
op. cit., p. 148.

39 Ibidem; Enea Hodoş, op. cit., p. 86.
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Activitatea Reuniunii învățătorilor 
din diecesa Caransebeșului

 
Caracteristica de bază a întregii activități a Reuniunii 

o constituie preocuparea de a informa pe învățători des-
pre problemele pedagogice pe care le punea învățământul 
timpului și pentru creșterea prestigiului învățătorilor în 
fața organelor bisericești și civile. În adunările genera-
le, iar după 1880 ale despărțămintelor, ținute în diferi-
te localităță ale eparhiei, s-a discutat o largă paletă de 
probleme ce priveau școala românească și pe locuitorii 
satelor. Așa sunt temele privind învățământul, susținerea 
de lecții practice, recenzarea de manuale școlare, propu-
neri pentru îmbunătățirea planurilor de învățământ și a 
programelor, teme despre agricultură.

Întreaga activitate a Reuniunii o putem împărți în 
două etape: intre 1869-1880 când Reuniunea s-a con-
dus după statutele din 1869 și între 1880-1918. În prima 
etapă adunările generale se țineau o dată pe an, discuțiile 
purtându-se în special asupra problemelor care interesau 
situația lor socio-profesională cât si pregătirea lor profe-
sională. Prin modificarea statutelor din 1880 activitatea 
Reuniunii se desfășoară atât în adunările generale cât și 
în adunările despărțămintelor.

Din însemnările luate din documente și presa vre-
mii constatăm că la activitatea didactica desfășurată de 
învățători se adaugă o neîntrecută activitate extrașcolară, 
concretizată în numărul mare de dizertații, conferințe, 
studii, recenzii care, prezentate în fața învățătorilor, 
au contribuit la realizarea dezideratelor și preocu-
părilor ce stăteau în atenția învățătorilor din dieceza 
Caransebeșului.

Anii 1869-1877, în istoria Reuniunii trebuie 
asimilați perioadei de șovăire și neîmpliniri, de o anu-
me rezistență la spiritul de asociere și chiar de o “criză 
păgubitoare” cum o definea învățătorul Pavel Jumanca. 
Nu se poate nega pentru acești ani rolul asociației în 
planul pregătirii profesionale. Împreuna cu conferințele 
învățătorești, Reuniunea învățătorilor a reușit să remo-
deleze un învățător nou, capabil la un efort intelectual 
sporit, sensibil la inovație și mult mai atașat școlii con-
fesionale, ca instituție de conservare a limbii și culturii 
românești1. Nu s-a neglijat în această perioadă nici cela-
lalt scop al reuniunii, apărarea prestigiul învățătorilor în 
plan material și în relațiile cu autoritățile de stat și chiar 
cu cele bisericești2.

După primul an de activitate, Ioan Popasu, era 
nemulțumit de reticiența cu care unii învățători priveau 
reuniunea. La 9 iulie 1870, făcea cunoscut autorităților 
bisericești și școlare de pe raza eparhiei că cea de-a doua 
adunare generală a fost programată să aibe loc la Oravița 

în zilele de 9-11 august și cerea ca învățătorii să partici-
pe în număr cât mai mare și să li se explice acestora că 
Reuniunea înființată este un “institut bine-făcătoriu și 
chemat în viață numai 

pentru folosul spiritual și material al învățătorilor di-
ecesei noastre...”3. 

Pentru anii începutului nu se se poate minimaliza 
aportul deobit al episcopului Ioan Popasu care a parti-
cipat la adunările generale ale Reuniunii desfășurate la 
Caransebeș în 1871 și Bocșa Montană în 1872. Despre 
prezența sa la aceste adunări învățătorești, George Joan-
drea remarca faptul că “lua parte activă în toate afacerile 
adunării și prin sfaturile sale părintești dădu directivă în 
toate chestiunile mai însemnate”4. Desigur, că George 
Joandrea a dorit să accentueze atât dorința vlădicăi de 
a-i canaliza pe învățători în direcția accealerării pregăti-
rii profesionale cât și în apărarea unor interese de ordin 
material care se tărăgănau încă5.

Un moment foarte important în activitatea Reuniunii 
l-a constituit adunarea generală desfășurată, la Reșița în 
zilele de 2-3/14-15 august 1877, în prezența unui nume-
ros public din Reșița, Bocșa si localitățile învecinate. Cu 
acest prilej s-au dezbătut noile statute. Abia la 9 septem-
brie 1880 noile statute au fost aprobate de către ministe-
rul de resort prin rezoluția nr.250256.

Titulatura oficială a Reuniunii este acum Reuniunea 
învățătorilor de la școalele confesionale greco-ortodo-
xe din diecesa Caransebeșului. Scopul Reuniunii este 
mult mai precis formulat în noile statute. În aceste se 
arată că Reuniunea va lupta pentru:

a. promovarea culturii și înmulțirea cunoștiinteler 
pedagogice, didactice între membrii;

b. perfecționarea metodelor de învățământ;
c. ridicarea sșcolii și a culturii poporului;
d. ameliorarea stării materiale a învățătorilor și 

învățătoarelor;
e. înființarea unui fond bănesc destinat atingerii 

scopului cultural și ajutorarea membrilor ordinari, a 
văduvelor și orfanilor lor. Articolul trei al noilor sta-
tute preciza mijloacele ce se vor întrebuința pentru re-
alizarea scopurilor mai sus amintite. Astfel se vor tine 
dizertații științifice, se vor discuta probleme didacti-
ce și pedagogice, probleme legate de dezvoltarea și 
perfecționarea învățământului elementar și se va înființa 
și susține o bibliotecă centrală precum și biblioteci ale 
despărțămintelor. Raza de activitate a Reuniunii se re-
strânge la diecesa Caransebeșului dat fiind că, între 
timp, se înființaseră reuniuni învățătorești și în celelalte 
diecese ortodoxe. Dacă în vechile statute, membrii or-
dinari puteau fi numai învățătorii români de la școlile 
confesionale, după noile statute, pot fi membrii ordinari 
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ai Reuniunii și profesorii de la școlile teologice, gimna-
ziale și reale greco-ortodoxe7. Acest fapt arată clar con-
centrarea într-un mănunchi a tuturor forțelor didactice 
din eparhie.

Cea mai de seamă modificare o constituie crea-
rea despărțămintelor. Fiecare protopopiat constituia 
un despărțământ. Articolul 35 din noile statute spunea 
“spre a face posibil membrilor reuniunii întrunirea lor în 
adunări mai dese și prin aceasta a stimula întrânșii din 
ce în ce mai multă activitate spre cultivare”. Reuniunea 
se subîmparte astfel în următoarele 12 despărțăminte: 
Bocșa, Oravița, Vârșet, Ciacova, Buziaș, Biserica-Alba, 
Lugoj, Caransebeș, Făget, Panciova, Mehadia, Bozo-
vici8.

Cei mai activi dintre membrii Reuniunii, unii având 
sarcina de a conduce conferințele învățătorești, au fost 
împurteniciți ca să organizeze despărțămintele Reu-
niunii. Printre aceștia a fost și învățătorul Ioan Marcu 
din Bocșa-Montană care a pus bazele despărțământului 
Buziaș, încă din luna noiembrie 1877. Structurată 
acum pe 12 despărțăminte, rapoartele anuale încheiate 
după anul 1877 vor sublinia neputința constitui-
rii despărțămintelor Mehadia și Bozovici. La aces-
tea trebuie să adaugăm o bună parte a protopopiatului 
Caransebeș care se suprapune fostului teritoriu con-
finiar. Pentru activitatea despărțămintelor Mehadia și 
Bozovici s-a ținut legătură cu învățătorii Traian Hențiu 
din Orșova și Bârșeanu din Bănia9. La sfârșitul anului 
1881 situația celor 12 despărțăminte se prezenta astfel: 
10 despărțăminte erau organizate, despărțământul Bo-
zovici avea înscriți numai trei membrii ordinari, fiind 
înființat dar neorganizat, despărțământul Mehadia nu s-a 
înființat10.

Dacă nu s-a reușit atragerea in corpore a învățătorilor 
români de la cele aproximativ 100 de școli comunale din 
satele românești ale fostului confiniu militar în regiunea 
aflată sub grija episcopului Ioan Popasu, acest lucru s-a 
datorat opoziției fățișe a autorităților școlare locale. În 
anul 1871, când adunarea generala anuală a Reuniunii 
s-a desfășurat la Caransebeș au fost prezenți și peste 20 
de învățători români din graniță, care au fost amenințați 
de directorul școlar Scherbauer și nevoiți să părăsească 
orașul ca săa nu participe la lucrările Reuniunii11.

După 1872, învățătorii confiniari au fost obligați 
să se înscrie într-o reuniune subordonata statului, în 
care limba oficială era cea maghiară. Se înțelege că 
se intenționa în mod fățiș deznaționalizarea forțată a 
populației românești din sudul Banatului, creându-se, 
încă din 1873, o zonă culturală tampon între România și 
restul Banatului. În aceste condiții, episcopul Ioan Po-
pasu a fost nevoit să apeleze din ce în ce mai mult la 
preoți și protopopi, pentru a menține treaz sentimentul 
national, îndrumându-i să-i învețe pe credincioși o dulce 
limbă românească. Meritul episcopului de Caransebeș 
este acela că a reușit să promoveze protopopi de mare 
ținută morală și intelectuală. Până în anul 1872 proto-

popul Nicolae Andreevici din Caransebeș a îndeplinit 
și funcția de director al școlilor naționale grănicerești, 
putând influența conduita învățătorilor români, insuflân-
du-le un mai mare respect pentru progresele făcute în 
învățământ. După moartea acestuia, va fi numit, în 1888 
ca protopop al Caransebeșului, un alt mare și înflăcărat 
apărător al drepturilor naționale ale românilor, preotul 
Andrei Ghidiu.

În protopopiatul Mehadiei, începând cu 1872, 
a funcționat ca protopop Mihail Popovici, paroh al 
Orșovei și membru marcant al P.N.R., în ultimele dece-
nii ale secolului al-XIX-lea. Cu asemenea oameni, cul-
tura națională a putut fi receptată din ce în ce mai mult 
în fosta graniță militară12.

Au fost și situații când unii dintre învățători, precum 
era și Traian Hențiu din Orșova, constatând utilitatea 
Reuniunii, s-au încorporat în rândurile acesteia și au 
desfășurat o activitate apreciată de către membrii Reu-
niunii. Acest fapt a făcut posibil ca cea de a-XV-a adu-
nare generală să se desfășoare, în anul 1885, în frumosul 
port dunărean. În acest oraș de margine al Banatului, 
învățătorii au fost întâmpinați de “corul mixt al grănice-
rilor români din Caransebeș sub conducerea cunoscutu-
lui artist Nicolau Popovici”13.

Adunările despartamintelor se țineau primăvara și 
toamna, cu ocazia examenelor școlare14.

Noile statute au deschis un câmp mai larg de activi-
tate în fața membrilor. Din întrega activitate a Reuniu-
nii, de la prima adunare cea din 1869 până la ultima cea 
din 1913, se vede foarte clar ca aceasta nu mai era doar 
o organizație pur profesională a slujitorilor școlii, ci o 
puternică tribună de afirmare a intereselor culturale și 
naționale românești.

Pentru a urmări modul de desfășurare al lucrărilor 
care trebuiau să respecte limitele stricte ale statutelor 
Reuniunii, erau delegați să participe an de an inspectorii 
școlari comnitatensi15.

Încă din anul 1870, pentru adunările generale anuale, 
învățătorii vor aborda teme de interes general precum: 
Instrucțiunea și educațiunea de I. Simu, Despre metodul 
instrucțiunei de Ferdinand Chiriță, studiu publicat și de 
gazeta Albina. în nr.170 din același an16.

Raporturile ce se statornicesc între învățători și elevi, 
situația învățătorului în comunitate, raporturile spe-
ciale cu comunitatea în care este nevoit să trăiască își 
găsesc rezolvarea în prelegeri precum: Despre dorința 
învățătorului de a se consacra misiunei sale de Ioan 
Marcu (1872)17, Cum să-și câștige învățătorul onoarea 
și respectul poporului și al elevilor săi de Ioan Marcu 
(1871)18, Despre unele fatalități ale învățătorului popo-
ral de Traian Hențiu (1885)19. În dizertația Chestiunea 
examenelor se arată că scopul examenului ”nu poate fi 
altul decât de a da față de susținătorii ei, respectabilii 
părinți o socoteala despre rezultatul dobândit în decurs 
de un an precum si de gradata înaintare”, examenul ”tre-
buie să stârnească în elevi, un interes mai mare și mai 
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general precum sprijinirea și iubirea școalei noastre.”20

Deși urma o curbă ascendentă starea învățământului 
era totuși precară. Funcționarii Reuniunii, Consisto-
riul diecesan fac cereri prin învățători și preoți pentru 
a ține regulat cursuri și să le predea după metode noi. 
Protopresbiterul Bocșei, în raportul scris cu privire 
la examenele de sfârșit de an școlar 1902/1903 cere 
îmbunătățirea activității în școli: edificiile școlare neco-
respunzătoare să fie puse în stare de folosință; în școli să 
fie introduse cunoștiinte de învățământ necesare; salari-
ile învățătorilor să se plătească regulat21.

Pe aceleași coordonate de îmbunătățire a nivelului 
învățământului se înscriu și o serie de disertații ținute de 
învățători. Un exemplu este Cum să îmbunătățim cerce-
tarea școlii publicat in Foaia diecesana. Cauzele pentru 
care școala merge rău sunt expuse foarte clar ”Școala 
care-și recrutează elevii cu birăii satului, cu pedepse 
dictate de autoritățile politice, bisericești sau școlare nu 
poate face mari progrese”. Autorul descoperă că una din 
cauzele nefrecventării școlii stă și în sărăcia poporului 
român, căci deși poporul prețuiește școala, din cauza 
sărăciei ocolește școala. “Legile, poruncile, ordinele 
ce privesc cercetarea școlii sună cam asa <<copiii de la 
atâția și până la atâția ani sunt siliți să cerceteze regulat 
școala, iar din contra părinții lor vor fi pedepsiți întâia 
oara cu atât, a doua oară cu atâta>>”. Articolul nu se 
limitează doar la o critică ci propune și soluții. Soluția 
pentru ca un copil să meargă la școală era:

a) să nu aibă probleme pentru a putea veni regulat 
la școala;

b) să fie bine hrănit și îmbrăcat;
c) să aibe cărți și rechizite de școală;
d) să aibe și timp liber; 
o) să nu fie pus la munci foarte obositoare.
Raportându-se la exemplele de școli din România 

și Bucovina, autorul pledează pentru înființarea de can-
tine, internate, acestea fiind o binefacere pentru copii, 
școala având o influență majora asupra generațiilor22.

Pe aceleași coordonate privind organizarea 
învățământului elementar, conținutul învățământului, 
se înscrie și disertația învățătorului Ioan Simu, ținută la 
Făget, în 1879, Despre școala populară și învățători. 
În aceasta erau dezvoltate probleme importante privind 
școala românească. Propunea ca în fiecare protopopiat 
să se înființeze cel puțin trei școli superioare, iar pentru 
pregătirea mai bună a învățătorilor în institutele pedago-
gice, să se studieze și antropologia, psihologia și econo-
mia națională23.

Altele aveau ca scop informarea învățătorilor 
despre ceea ce se făcea în alte țări pentru educația și 
învățământul populației. În acest sens în adunarea ge-
nerala a Reuniunii ținută la Oravița, între 9-11 august 
1870, s-a hotărât ca reuniunea să-i acorde suma de 20 
de florini învățătorului Ferdinand Chiriță, trimițându-l 
la Altenburg, timp de o lună, pentru a participa la prele-
gerile și lucrările practice organizate la școala de agri-

cultura de acolo. I s a cerut acestuia ca într-o viitoare 
adunare generală a Reuniunii să prezinte în fața colegi-
lor săi o disertație despre economie în care să expună ce 
a văzut la Altenburg24. 

Calitatea unor manuale școlare a căror utilizare era 
dorită în învățământul primar a constituit o preocupare 
constantă învățătorilor și profesorilor înscriși în Reuniu-
nea învățătorilor din diecesa Caransebeșului.

În anul 1871 senatul școlar al consistoriului diecesan 
a solicitat comitetului Reuniunii învățătorilor să se dez-
bată și să se opinieze asupra unor manuale școlare: Întâia 
carte de lectură și învățătură de Ioan Popescu, Istoria 
naturii de preotul Drăghici și Abecedarul de perete tipă-
rit în Lăpușnicul-Unguresc25. Dezbateri aprinse au atras 
abecedarele concepute de Vasile Petri (1879)26, Ștefan 
Velovan (1889)27, și Demetriu Grama28 sau Cartea co-
piilor ilustrată pentru clasa a-II-a (1902) de învățătorul 
Ștefan C. Alexandru din localitatea Srediștea-Mică (as-
tăzi Serbia). Manualul din urma a fost recenzat de repu-
tatul profesor și folclorist Enea Hodoș29.

Introducerea de către Ștefan Velovan a lecțiilor prac-
tice la diferite obiecte de învățământ cu ocazia adunărilor 
generale ale Reuniunii dar mai ales a despărțămintelor 
sale au suscitat dezbateri aprinse, au avut o influență be-
nefică asupra învățătorilor confesionali. S-au ținut lecții 
practice de istorie universală, de istoria Ungariei, gra-
matică, botanică, aritmetică ș.a. Am aminti dintre aces-
tea: Despre însușirile corpurilor lichide de Ioan Marcu 
(1884), Invazia turcilor în Transilvania de George Pe-
troviciu (1887), Căderea Ungariei la Mohacs de Matei 
Milencovici (1888), Lecție practica din religie de de Ion 
5imu, Lupta din Câmpia Pâinii de loan Marcu ș.a.30

Începând cu anul 1889, când în fruntea Reuniunii se 
află Ștefan Velovan, membrii acesteia sunt îndrumați să-
și aduca aportul la întocmirea și dezbaterea unor planuri 
de învățământ differentiate pentru munca cu elevii unei 
singure clase sau cu două clase, cu scopul de a-i solicita 
pe elevi, pe tot parcursul orei31. S-a impus această măsură 
deoarece examenele desfășurate la școlile confesionale, 
în anii anteriori, cât și opiniile învățătorilor dezvăluiau 
existenta unor abordări unitare a problemei, cu repercur-
siuni asupra nivelului de cunoștiințe însușite de elevi. În 
anii 1901-1902, comitetul de conducere al Reuniunii a 
canalizat activitatea despărțămintelor în direcția dezba-
terii planului de învățământ care urma să fie analizat și în 
ședințele congresului național bisericesc. Dezbaterile au 
avut ca punct de plecare planul de învățământ, aprobat 
de consistoriul diecesan din Caransebeș și care se aplică 
la școlile confesionale ortodoxe-române din diecesă, iar 
ca element de comparație planul de învățământ elaborat 
de comitetul de conducere al Reuniunii învățătorilor ro-
mâni greco-ortodocși din diecesa Aradului. Cu ocazia 
adunărilor generale ale despărțămintelor s-a dezbătut 
și proiectul de împărțire a orelor, conform planului de 
învățământ elaborat de George Cătană, plan în vigoa-
re pentru școlile primare32. Îmbunătățirea planului de 
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învățământ a constituit o preocupare majora îndeosebi 
a membrilor despărțământului Caransebeș, care, au ela-
borat planuri de învățământ noi la majoritatea obiectelor 
de învățământ. Profesorul Enea Hodoș a alcătuit planul 
de învățământ pentru limba maternă și limba maghia-
ră, dr. Petru Ionescu planul de învățământ pentru isto-
rie și constituție, învățătorul George Cătană planul de 
învățământ pentru geografie și gimnastică, învățătoarea 
Elena Baju pe cel de desen și pentru religie, învățătorul 
George Lipovan din Maciova planul de învățământ pen-
tru limba maghiară, fizică, și muzică, învățătorul Mihai 
Simu din Apadia planul de învățământ pentru aritmeti-
că33.

Pe baza unor aprofundate lecturi pedagogice din 
presa străină sau cea românească, în care excela Ștefan 
Velovan, unii dintre învățători s-au angajat ei înșiși la 
elaborarea unor studii psiho-pedegogice. Este și cazul 
învățătorului lugojan George Joandrea, care în anul 
1900 a redactat și prezentat două studii foarte apprecia-
te: Concentrația învățământului în școala Herbart-Zil-
leriană și Tretele cultural istorice în școala Herbart-Zil-
leriană, care au fost tipărite34.

Ca asociație profesională constituită din învățători 
români, Reuniunea învățătorilor de la școlile confesio-
nale greco-ortodoxe din diecesa Caransebeșului avea de 
apărat cu sfințenie limba cea dulce românească.

De-a lungul a peste patru decenii, în sfera de interes 
a Reuniunii din Caransebeș, au intrat toate discipline-
le care alcătuiau “limba maternă” în școlile românești: 
scrierea, citirea, gramatica, compunerile, precum și cele 
mai stringente probleme ridicate de munca zilnică a 
învățătoruluă, adică ortografia și manualele. Începutul 
s-a făcut la 15 septembrie (st.v.) 1872 când loan Marcu 
a citit disertația Despre necesitatea și datorința de a ne 
cultiva limba. “Noi românii de azi - spunea autorul - 
voind a fi mădulari și factori folositori ai poporului și 
națiunii noastre, ce interes, ce datorință sântă trebuie să 
nutrim în piepturile noastre, dacă nu a dezvolta toate pu-
terile spirituale și morale spre cultivarea limbei și (…) 
spre înflorirea și promovarea culturei”35.

În mediul cultural al Banatului din epoca dualistă 
conceptul de limbă era foarte clar înțeles. Și atunci ca și 
azi de fapt, limba era considerată un fenomen social, un 
produs al unor determinări obiective. Astfel în formu-
larea lui George Joandrea “Complexul de cuvinte năs-
cocite în creerul omenesc de o masă de oameni cari sub 
aceleași condiții, au aceleași doruri și dureri, constituie 
aceea ce numim limba acelei mase, limba acelui neam, 
sau popor”36.

În 1878, în adunarea generală a Reuniunii, citându-
l pe W. Hoffman, cărturarul Simeon Mangiuca făcea 
demonstrația că limba română este (sau poate fi) un in-
strument superior de cultura: ”Limba lui (n.n. a popo-
rului român) este așa de bine sunătoare și avută încât 
foarte bine s-ar însuși pentru cel mai cultivat popor din 
lume”37.

În 1900 învățătoarea Elena Baju din Caransebeș 
scria că “Limba este mijlocul de a-și exprima omul prin 
vorbe cugetele sale. Cugetarea și vorbirea sunt factori 
principali ai culturei spirituale. Cugetarea formează vor-
birea, vorbirea formează cugetarea”38.

În 1899 Reuniunea va iniția o amplă mișcare pen-
tru ’’ortografie fonetică” și apoi la 1902 la inițiativa lui 
Alexandru Mocioni, va redeschide discuția tot în favoa-
rea ortografiei fonetice. În această mișcare s-au impus 
direcțiile a doi membri ai reuniunii avocatul Ilia Trăilă 
din Oravița și învățătorul Gheoghe Jianu.

Prin faptul că a fost amplu dezbătut, între 1896 și 
1899 în adunările Reuniunii, sistemul ”pur fonetic” pro-
pus de Ilia Trăilă a avut, în anii nouăzeci ai secolului 
al XIX-lea un rol decisiv în neutralizarea (combaterea) 
recrudescențelor latinizante (și nu numai) ortografice 
din Banat. Învățătorii bănățeni n-au adoptat decât parțial 
sistemul lui Ilia Trăilă din rațiuni de solidaritate cultu-
rala cu toți românii. Singurele sisteme ortografice, în 
vigoare în Banat, au fost mereu sistemele academice39.

Același principiu a stat și la baza gândirii lui Gheor-
ghe Jianu. Gheorghe Jianu a fost consecvent principiu-
lui său ”pur fonetic” și după 1904 când Academia Ro-
mână a adoptat noile reguli ortografice. Gheorghe Jianu 
a fost combătut de colegii săi învățătorii, protestele cele 
mai energice fiind înregistrate la învățătorii din părțile 
Lugojului40.

Limba română (limba maternă) ca obiect de 
învățământ a ocupat locul principal în procesul de 
instrucție și educație în școlile românești din Banat. 
“Limba maternă formează în școala poporală centrul 
învățământului elementar” afirma în 1893 învățătorul 
Ioan Marcu41.

Ca obiect principal de învățământ în școlile confesi-
onale române, limba română era constituită din trei dis-
cipline: scrierea, citirea, gramatica.

“Scopul principal al instruirii in limba maternă este:
1. Școlarii să priceapă bine cugetele exprimate prin 

alții;
2. Ei să fie în stare a-și exprima, dar și în limba cura-

tă românească, cugetele proprii”42.
Scopul predării limbii române în școală este formu-

lat în patru puncte:
1. să înțeleagă (n.n. elevii) limba literară și să o știe 

vorbi:
2. să știe citi și să înțeleagă o carte care corespunde 

gradului lor de cultura, scrisă în limba literară;
3. să-și poată exprima gândurile corect și clar în 

sens, în limba literară;
4. să se facă cunoscuți (n.n. să se familiarizeze) cu un 

număr oarecare din cele mai bune producte literare ale 
limbii noastre”43.

Întrucât studiul limbii avea în școlile bănățene un 
scop de utilitate națională, generalizarea limbii române 
literare, învățătorul trebuia prețuit mai cu seama ca vor-
bitorul și cunoscătorul cel mai avizat al limbii naționale. 
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De aceea învățătorul trebuia să se conformeze unui anu-
mit “program” de comportament lingvistic. “Învățătorii 
să se folosească la propunere (n.n. la predare) de limba 
scrisă (n.n. li terară) exprimând corect vorbele”44. “Pre-
legerea în școala poporală, fiindcă se mijlocește numai 
prin vorbe, ea atîrnă în mare parte și de la modul cum 
vorbește învățătoriul”45.

Forma principală de afirmare a limbii române în 
școală a fost în principal lecția și munca cu manualul.

În predarea-învățarearea scrisului și cititului avem 
de-a face în Banat cu două metode, analitică și sinte-
tică46.

În 1893 învățătorul Ioan Marcu din Bocșa-Montană 
spunea referitor la acestea:’’Despre ambele aceste meto-
de și abecedare se poate abjuge scopul scrierii și cetirii 
în primii doi ani de școala (bienul I), dacă vom studia cu 
diligință și vom urma indegetările (n.n. recomandările) 
autorilor...”47.

În ceea ce privește programa (distribuția materiei), 
pentru exercițiile caligrafice au existat, de-a lungul ani-
lor, diferite încercări. Iață un punct de vedere exprimat 
în 1905:

1. la clasa I: “Scrierea se exerciază deodată cu cititul; 
ore deosebite pentru scriere nu avem”.

2. la clasa a II-a: “Se începe scrierea caligrafică cu 
condei și cu tină (n.n. cerneală). Alfabetul mic și mare. 
Cuvinte de treapta “sistemizării” de la învățământul 
limbii materne.”

3. la clasa a-III-a: “Alfabetul mic și mare. Grupe de 
cuvinte și ziceri (n.n. propoziții) scurte din învățământul 
limbii materne.”

4.la clasa a-IV-a: ’’Alfabetul mic și mare. Ziceri 
scurte și mai mari luate din treapta “sistemizării” a nu-
mărului unui obiect de învățământ”

5. la clasele V.-VI: “Alfabetul mic și mare, exerciere 
fără linii ajutătoare în caiet. Acte (chitanțe, obligațiuni, 
etc)”48.

Lecțiile de citire au contribuit intens la cultivarea 
limbii române în școală: “ele au de scop de-a face pre 
scolariu să cugete logic și să vorbească corect”49.

Confruntați în permanență, începând cu anul 1877, 
cu interzicerea unor manuale școlare, îndeosebi abece-
dare, confruntați cu falsificarea istoriei românilor din 
manualele oficiale, membrii reuniunii vor căuta prin 
toate mijloacele ca în adunările generale să se prezinte 
teme de mare interes privind istoria neamului românesc. 
Pentru o asemenea temă s-a apelat la cunoștiințele pro-
fesorului Patriciu Dragalina care, la adunarea genera-
lă deșfășurată la Orșova în anul 1885, a prezentat un 
studiu argumentat despre Datinile și moravurile Daciei 
preromane și colonizarea ei în care lasă să se strecoa-
re și concluzii despre lupta pentru existență a poporului 
român. Acesta conchidea astfel: “Călcați pe goți, huni, 
gepizi, avari, bulgari, turci și tătari, trebuiră străbuni-
cii noștri să se lupte neîncetat pentru limbă și țară, cari 
tezaure prețioase ni se lăsară nouă, urmașilor lor, drept 

moștenire” sau:”O națiune care a putut să-și conserve 
timp de 18 secli limba sa națională și țeara să nu poate 
mai mult să piară. Ea va înflori și prospera”50.

Câțiva ani mai târziu, la 13/25 decembrie 1890, 
învățătorul din satul Tincova, Arsenie Uoștinaru, a pre-
zentat în fața membrilor despărtământului Caransebeș o 
frumoasa lecție intitulata Luptele lui Traian cu dacii și 
colonizarea romanilor în Dacia51.

Din acest punct de vedere relevantă este și dizertația 
învățătorului Romul Ancușa din Ramna, intitulată Isto-
ria în școala poporală, prezentată la adunarea generala 
a Reuniunii care a avut loc la Lugoj, în 30/31 august 
1884, din care reproducem un fragment semnificativ 
prin ideile exprimate: “S-ar putea ca inima fragedă să 
rămână nemișcată învățând despre Mihai Viteazul sau 
despre Horea?... Nu se poate, căci parcă vezi cu ce mân-
drie îți spune micuțul că și el este român. Aici vezi pre 
elev dieprețuind viața de sclav și abnegându-se a primi 
moartea cu bucurie; dar libertate, dreptate și frățietate 
împreunate cu ea!”. Efectul unor asemenea idei însuși 
învățătorul Ancușa îl dezvăluia: “Se oțelește judecata 
elevului văzând dânsul ce folos rezultă din viața ca sclav 
și din viața ca om liber..., el învață a deosebi binele de 
rău … învață a judeca corect”52.

Cunoscător al istoriei românilor, la 5/17 martie 1898 
în adunarea despărțământului Lugoj, George Joandrea 
susține dizertația Istoria și importanța ei. Autorul acor-
da un spațiu corespunzător izvoarelor de care istoriogra-
ful are neapărată trebuințp la compunerea unei istorii. 
Tratând despre istorie dizertantul nu pierde din vedere 
nici științele auxiliare care servesc istoriografului “spre 
a dilucida, chiarifica, a îndrepta și completa faptele sin-
guratice.”

Cum era firesc, vorbind despre obiect, izvoare ei, sti-
lul uzitat in istorie dizertația se referă și la cum trebuie 
să fie un adevărat istoric. În legătură cu aceasta iată ce 
susține: ”Răspunsul e foarte clar și plastic: Iubirea calda 
și conscientioasă a adevărului - dice Rottekse fie direc-
tiva unui istoriograf. Nu fraze bombastice, ci espresiuni 
bazate pe adevăr să conțină un op istoric. El trebuie să 
privească tote lucrurile in forma lor genuină, neorbit de 
prejudiții parțialitate și considerațiuni, să simtă zel și de-
votament pentru binele si fericimea omenimei, pentru 
patrie si libertate, aprins de iubirea pentru tot ce e bun și 
frumos se aibe energia se răspândească sus și atre adevă-
rurile majestoase, ce le simte in inima lui”.”Abstrăgând 
de la împrejurări, timp și, istoricul trebuie să cumpă-
nească bine tote cauzele și urmările unui eveniment…
”Un istoriograf conșciu de chiemarea sa în cazuri de 
dubietate dator este se exploateze, combineze, se judece 
cu un cuvânt, se critice tote întâmplările, tote faptele și 
tote izvoarele adeseori mance (n.n. sărace) care îi stau la 
dispoziție și atunci se naște critica istorică”. ”Inchipuiți-
ve cu cîtă greutate scientifică istoriografii noștrii români 
dând de primele urme ale limbei noastre concepute în 
expresia unui soldat: ”torna, torna frate!”, după multe 
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scruntări și combinări, criticând împrejurările limbistice 
din veacul acela, au trebuie se concludă, ca romaneșci 
au fost acele vorbe. Și erăși pentru a resturna din teme-
iul năluca fantastiăa a odiosului Rossler că noi româ-
nii ca popor ne ivim în grupe nomade de păstori abia 
prin veacul al-XII-la o întreagă revoluție de idei, o bine 
închiegată asemănare de fapte etnotopografice, o dosă 
suficienta de comparare limbistică făurite au trebuit sa 
fie folosite de redesteptătorii gintei noastre romanice: 
Șincai, Petru Maior și Clein; or pentru sfârticarea defi-
nitivă a acestei idei greșite priviți «munca neobosita de 
o întregă viață a unui Hasdeu, Tocileceu, Densușan și 
a altora.” Interpretarea faptelor istorice, dar fără dena-
turarea lor cu scopul de a sublinia și extrage principiile 
morale din faptele narate, de asemenea, se desprinde 
din dizertația învățătorului George Joandrea “Cei mai 
mulți dintre istorici narează faptele așa, precum s-au 
întemplat, fără privire la acea că din evenimentul din 
chestiune se scotă principiul moral și etic care vivică pe 
om. Noi însă ca învețători datori suntem a urmări ambe 
direcțiunile, atât a istorisi fidel cele întâmplate, cât și a 
conta principiul etic pînă la cele mai mici nuanțe, pentru 
al transplanta apoi în sufletul elevului”53. 

Dar învățătorii confesionali sunt îndemnați de con-
ducerea Reuniunii să aibe și alte preocupări, la fel de 
importante ce vizau descoperirea unor ”antichități pre-
cum cărți, scule, arme, bani, inscripțiuni, table, pietri, 
etc” pe care să le prezinte comitetului Reuniunii. Cir-
culara care conținea acest îndemn datată 10 noiembrie 
1891 precizează că acesta campanie de prospectare a 
trecutului se înscrie într-o suită de acțiuni inițiate de cei 
nai distinși istorici români ai epocii ”privitoriu la istoria, 
limba și literatura noastra națională”54.

Nu este exceptată nici istoria instituțiilor de 
învățământ românești din Banat. În noiembrie 1908 li 
se cerea învățătorilor ”să nizuiască fiecare a aduna în 
comuna sa materialul menit pentru istoria școalelor 
noastre , care material azi-mâne va fi de o valoare netă-
găduită, și a-l depune ș păstra în condica școlară anuală 
cu cea mai mare conștiențiozitate”55.

Rostul sâu de asociație pusă în slujba îmbunățățirii 
pregătirii profesionale, la care s-a adăugat treptat latura 
de culturalizare nu se putea îndeplini fără crearea unei 
biblioteci a Reuniunii și mai apoi a despărțămintelor 
sale. Fondul de carte al acestora chiar dacă nu a ajuns 
la cifre foarte mari, dovedea preocuparea învățătorilor 
de-a ține pasul cu tot ceea ce înseamna știința și cul-
tura. Căile de îmbogățire a acestor biblioteci, care nu 
au avut un mediu stabil fiind adăpostite fie în locuințele 
învățătorilor fie în școlile unde funcționau aceștia pe 
perioada cât îndeplineau funcția de bibliotecari, sunt 
cele cunoscute: prin acordarea de fonduri din veniturile 
anuale ale Reuniunii, prin donații. Printre cei care au 
donat cărți pentru biblioteca Reuniunii trebuie amintiți: 
Vicențiu Babeș56, dr. Pavel Vasici, Ștefan Antonescu - 
jude cercual în Bocșa si președinte al Reuniunii între 

anii 1877-1881, Ioan Tuducescu- învățător în Lipova, 
Emeric Andreescu - învățător în Beregsău, Ioan Marcu 
- învățător în Bocșa, George Joandrea - învățător în Lu-
goj, dr. Ioan Lengheriu avocat în Brașov57.

Până în anul 1883 în biblioteca centrală a Reuniunii 
erau 153 de cărți, în valoare de 315,33 florini, frumoa-
se biblioteci având despărțămintele Bocșa cu 74 volu-
me și Ciacova cu 111 volume58. Conducătorii Reuniu-
nii considerau însă acest fond de carte nesatisfăcător, 
aceștia publicând apeluri în perioada 1894-1902 pentru 
îmbogățirea mai ales a bibliotecii centrale de la Lugoj 
prin donare de cărți subliniind că Reuniunea are drept 
scop “promovarea educațiunii și instrucțiunii școlare și 
prin acestea promovarea culturii la poporul roman”59.

În primele doua decenii ale secolului XX, bibliote-
ca centrală a Reuniunii ca și cele ale despărțămintelor 
se vor îmbogăți cu cărți de literatură, istorie și pedago-
gie. În anul 1902 biblioteca centrală avea înregistrate 
266 de cărți60, pentru ca în anul 1913 să ajungă la 389 
volume și 17 reviste în 45 volume61. Între anii 1909-
1913 biblioteca despărțământului Lugoj a crescut de 
la 125 cărți în 147 volume la 181 volume62. Biblioteca 
despărțământului Oravița ajunsese în anii 1912-1913 la 
119 volume, reușindu-se tipărirea catalogului acesteia63.

Această perioadă bună pentru Reuniune obligă co-
mitetul de conducere să hotărească îmbogățirea biblio-
tecilor sale mai ales cu cărți de pedagogie. Demn de re-
marcat este faptul că membrii despărțământului Vârșeț 
al Reuniunii întruniți la Ratișor (azi Banatul sârbesc), 
în 22 martie 1911, solicitau procurarea unor cărți a lui 
I.A.Comenius, J. Locke și I.H. Pestalozzi64.

Reuniunea a avut și rolul de difuzor și donator de 
carte românească în lumea satelor din Banat, cărți adre-
sate atât celor vârstnici cât și copiilor de vârstă școlară. 
În anul 1889 reuniunea a primit o donație de 120 de 
volume din cartea Merinde pentru scoală de dr. Geor-
ge Popa, apărută la Gherla în anul 1888, cu scopul de 
a fi donată preoților și învățătorilor sărăci din despărță 
mintele Bocșa, Oravița, Biserica Albă, Ciacova, Lugoj, 
Caransebeș, Făget, Mehadia și Panciova65.

În atenția Reuniunii a stat și înființarea și bunul mers 
al livezilor de pe lângă școli sau școlilor de pomărit cum 
li se mai zicea. Episcopul Nicolae Popea înștiințează, 
într-un act din 3 martie 1904, protopresbiterii să ia 
dispoziții ca școlile confesionale din cercul lor de acti-
vitate să fie înzestrate cu livezi și unelte pentru îngrijirea 
lor66.

Reuniunea s-a preocupat în întreaga ei activitate și 
de situația materială a învățătorilor confesionali. Astfel 
a oferit ajutoare materiale văduvelor învățătorilor, fără 
posibilități de trai, sau învățătorilor cu mulți copii pen-
tru susținerea acestora în școli. Eete cazul învățătorului 
George Roman din Potoc67, a învățătorului Romul 
Ancușa din Ramna pentru susținerea unui fiu elev in 
clasa a VII-a68, văduva Maria Bufan din Caransebeș69, 
Augustin Petcu învățător în Timișoara70, pentru a ne li-
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mita doar la căteva exemple.
Dacă la înființare reuniunea număra 197 de membri 

ordinari și 34 onorifici, la sfârșitul anului 1881 ajunge 
să aibe 358 de membri71, numărul acestora sporind la 
478 în anul 190272, 492 în 1903, pentru ca apoi aproape 
toți învățătorii din dieceză să devină membri ai acesteia.

Activitatea pedagogică și didactică a învățătorilor 
membri ai reuniunii are limitele sale, limite care poarta 
amprenta învățământului confessional, al condițiilor is-
torice date.

Adunările generale cât și cele ale despărțămintelor 
sale se încheiau în majoritatea cazurilor cu programe ar-
tistice pregătite de Reuniunile de cântări și muzică și de 
invatatori.

În acest sens, cu ocazia adunării generale a asociației 
din 26-28 septembrie 1871, desfășurată la Caransebeș73, 
corul, format din învățători ai diecezei Caransebeșului, 
a prezentat în fata unui numeros public lucrări corale 
cu caracter patriotic printre care și Deșteaptă-te româ-
ne și O Românie74. În anul următor cu ocazia adună-
rii generale a Reuniunii ținută la Bocșa învățătorii, cu 
ajutorul intelectualilor din localitate, au prezentat două 
piese de teatru și au reușit să aducă un venit de 142 de 
florini pentru Reuniune75. Cu ocazia adunării generale 
desfășurată la Oravița, în anul 1900, printre invitați se 
aflau și reprezentanți ai Reuniunii învățătorilor arădeni. 
Concertul coral prezentat în sala teatrului din Oravița a 
avut înscrise în repertoriu și Oșteanul român de G. Mu-
sicescu, fragmente din Crai Nou de Clprian Porumbescu 
și Ștefan și Dunărea de Ion Vidu76.

Cu ocazia lecțiilor deschise ținute în fața învățătorilor, 
oamenilor politici români, meseriași și țărani, care par-
ticipau în număr mare la adunările despărțămintelor, se 
alegeau subiecte în care erau utilizate texte cu un caracter 
national. Astfel, la întrunirea ce a avut loc la Caransebeș 
în anul 1908, învățătorul și folcloristul George Cătană 
din satul Valeadeni, a ținut o lecție de istorie despre Mi-
hai Viteazul, iar învățătorul Florea Ion din satul Brebu 
o lecție de limba română utilizând poezia Plugurile de 
Vasile Alecsandri77, din a cărui operă se recita frecvent 
la manifestările învățătorilor români din Banat. În pro-
gramul concertului susținut de Reuniunea de cântări și 
muzică din Caransebeș în onoarea participanților la adu-
narea generală a Reuniunii, din august 1908, a figurat 
printre altele și lucrarea corala Coasa a învățătorului și 
compozitorului Ion Vidu din Lugoj, care, în mod deghi-
zat, făcea referire la asuprirea națională și socială a ro-
mânilor din monarhia austro-ungară78.

Apogeul activității culturale a Reuniunii învățătorilor 
din dieceza Caransebeșului, a fost atins în luna noiem-
brie 1913. În acele zile de toamnă, între 7 și 10 noiem-
brie și-au dat întâlnire, membrii Reuniunii învățătorilor 
români din dieceza Caransebeșului, membrii Societății 
pentru fond de teatru român, cu invitații săi de la cele-
lalte Reuniunii din Banat, membrii unor societăți cultu-
rale din Vrani, Mercina și Caransebeș și vestita trupă de 

teatru a lui Victor Antonescu de la Teatrul Național din 
București79.

Prezențe de marcă ale culturii și vieții politice 
românești s-au strâns în Caransebeș. Sosiseră pentru 
a participa la amplele manifestări cultural-artistice și 
științifice poetul Octavian Goga, dr. Iuliu Maniu, dr. 
Horea Petru- Petrescu, Vasile Goldiș, dr. Iosif Blaga dr. 
Ioan Mihu și Virgil Onițiu, cei din urmă în calitatea lor 
de președinte, respectiv vicepreședinte ai Societății pen-
tru fondul de teatru român80.

În ambianța de sărbătoare națională, fanfara din Vrani 
și corul țărănesc din Mercina au executat piebe dintre 
care am aminti: Deșteaptă-te române, Marșul lui Mi-
hai Viteazul, Hora Unirii, Marșul Severinului, La arme, 
Pui de lei81. Protopopul Andrei Ghidin, președintele 
despărțământului ASTRA din localitate, sublinia: “Tăria 
de viață sau forța vitală a unei națiuni stă fără îndoială în 
forța educativă a fiilor ei. Cu cât o națiune îsi are fiii ei 
crescuți și educați în sentimente naționale cu atât pute-
rea ei e putere de uriaș”82.

Vorbind despre rosturile întrunirii atâtor oameni 
ce reprezentau cultura românească, profesorul Ilie Or-
zescu, primind oficial comitetul Reuniunii, conchidea: 
“Adunându-ne aici în aceste zile festive din toate părțile 
locuite de români, pentru a servi cultura românească 
dăm dovadă lumii întregi cât ne cunoaștem datoria, că 
știm ce vrem și că valurile vieții fie cât de grele n-au fost 
în stare să ne micșoreze iubirea de neam, ci veghem cu 
toții să nu ne poata lua nime ceea ce este al nostru și la 
ceea ce avem drept necontestabil în urma meritelor fără 
sfârșit ale glorioșilor strămosi”83.

Prin glasul profesorului Moise Ienciu de la Insti-
tutul pedagogic diocesan, școala confesională ortodo-
xă română era considerată “păzitoarea credincioasa a 
tradițiilor străbune; a iubirii de neam, lege și moșie, și 
dacă va fi mai presus de toate purtătoarea însuflețită și 
propagatoarea neînfricată a idealului nostru național”84.

Vasile Goldiș, vorbind în fața învățătorilor i-a evocat 
pe generalul Traian Doda, pe episcopul Ioan Popasu și 
pe marele pedagog Ștefan Velovan. Pe aceștia bănățeni 
ia legat “ca un arc laolaltă” “dragostea de neam cea mai 
presus de toate”85.

Prezent la evenimente Iuliu Maniu avea să declare: 
“Unde putem fi inspirați de calitățile și virtuțile româ-
nului mai mult decât aici în Banat? Când vâd aici atâtea 
fețe care exprimă mândria neamului ce1 poartă, vitejia 
strămoșilor și inteligența superioară a țăranilor noștri 
față de țăranii altor popoare, atunci liniștit duc cu mine 
în Ardeal nădejdia viitorului de aur al neamului”86.

Momentele de sărbătoare națională în care se putea 
sublinia sentimentul solidarității românești nu au fost 
puține.

Un asemenea prilej 1-a constituit și adunarea gene-
rala a învățătorilor din despărțământul Buziaș al Reu-
niunii, din 21 iunie 1893, cu participarea învățătorului 
Ioan Marcu, în calitate de comisar școlar și în prezența 

Patrimoniu



161COLUMNA 2000

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

unui număr mare de invitați “între care și doamna din 
România liberă”87. 

Foaia diecesană confirmă strânsele legături ale Reu-
niuni învățătorești din dieceza Caransebeșului mai ales 
cu Societatea corala “Doina”din Turnu-Severin. Ante-
rior anului 1902, sunt semnalate două vizite în orașul 
de la Dunăre, unde urmele vechiului castru Drobeta cât 
și cele ale cetății feudale aminteau de anii plini de glo-
rie ai înaintașilor. “Să ne aducem aminte- relua Foaia 
diecesană- că reuniunea învățătorilor noștri din dieceză 
deja în doua rânduri a fost primita cu multa bunăvoință 
în Turnu-Severin, de către oaspeții noștri de acum...”88.

Pentru românii din teritoriile aflate sub dominație 
străină, organizarea expoziției generale de la București, 
din vara anului 1906, a constituit un prilej de adâncire 
a contactelor politice și culturale: de pe ambii versanți 
ai Carpaților, de cultivare a idealului național, a cultu-
rii, tradițiilor, portului și felului de viata al înaintașilor. 
Participarea la un asemenea eveniment a fost pregătită 
din vreme. Deviza tuturor era să vadă Romania liberă, 
să vadă capitala ei, devenită simbol al unirii tuturor ro-
mânilor89.

Din Banat au plecat la București numeroase 
formațiuni corale dar și numeroși membrii ai Reuniu-
nii învățătorilor din Caransebeș și Timișoara. În preziua 
plecării în România învățătorii confesionali din dieceza 
Caransebeșului și-au ținut adunarea generală la Băile 
Herculane. Aici li s-au alăturat alte sute de intelectu-
ali români, îndeosebi preoți și avocați, dar și numeroși 
țărani și meseriași, ca membrii ai vestitelor coruri din 
Bocșa-Montană, Caransebeș, Lugoj, Reșița-Română, 
Ticvaniu-Mare, Grădinari, Bozovici și Dalboșeț90.

Învățătorul reșițean Petru Bandu relatează în Foaia 
diecesană desprevizita la București. Cuvintele lui Geor-
ge Dobriu din Lugoj sunt un răspuns adresat primirii en-
tuziasmante a gazdelor și dezvăluie esența tuturor lup-
telor și frământărilor politice ale românilor de dincolo 
de munți: ”Am venit să vă aducem cântarea prin care ne 
păstrăm limba. Căci noi nu cântăm, ci ca să ne asiguram 
existența neamului”91.

Un alt moment important a fost defilarea prin fața 
statuii lui Mihai Viteazul. Același corespondent relata: 
”În acest moment inima fiecăruia a trebuit să tresară la 
gândul că acest erou a adus pe timp scurt pe toți românii 
sub un domn”92.

La Arenele Romane corurile din Banat, instruite în 
marea lor majoritate de învățătorl confesionali, au cântat 
Pui de lei, Lugojana, Sus opinca a compozitorului lugo-
jan Ion Vidu, învățător confesional și membru al Reu-
niunii din dieceza Caransebeșului. Același Petru Bandu 
a ținut să înfățișeze celor rămași acasă întrecerii corală 
la care participau și bănățenii. ’’Aceasta împreunare de 
frați în fața miilor de frați privitori asemenea din toa-
te colțurile dă o priveliște uluitoare de suflet. În va-
lul fanteziei avântate mi se părea această priveliște 
de împreunare sufletească ca un grandios preludiu al 

împreunării hotărâte de soartă …93.
Chiar dacă pentru învățământul primar confesional 

au urmat ani grei ca urmare a impunerii legii școlare a 
lui Apponyi, legăturile cu România nu au încetat. În anul 
1912 după adunarea generala a Reuniunii desfășurate la 
Biserica-Albă, s-a organizat în 17/30 august o excursie 
cu vaporul pe Dunăre până la Turnu-Severin94.

Membrii Reuniunii, în cea mai mare parte învățători 
ai satelor românești din Banat, nu a-au limitat la 
desfășurarea unor activități strict profesionale și de cul-
turalizare95.

Îi vom regăsi pe învățători în vâltoarea luptelor poli-
tice pregătite și declanșate de Partidul Național Român 
ca exponent al intereselor poporului roman96.

Martin Țiapu din Fizeș, fost președinte al Reuni-
unii. în anul 1884 a jucat, în calitate de președinte al 
comitetului cercual electoral român din Bocșa, un rol 
de prim ordin în pregătirea și desfășurarea alegerilor 
dietale din zona unde P.N.R. a propus de candidat pe 
avocatul Coriolan Brediceanu. Raportul pe care Martin 
Țiapu l-a înaintat, la 6 iulie 1884, comitetului perma-
nent din Lugoj, relevă metodele și mijloacele folosite 
de reprezentanții autorităților administrative pentru in-
timidarea alegătorilor români, din dorința de a asigura 
victoria în alegeri a lui Laszlo Tisza97.

Se înfățișează un tablou din care nu lipsesc instru-
mentele puterii: pretorul, jandarmii, notarii, juzii comu-
nali, funcționarii S.T.E.G.-ului și fondului religionar din 
Chevereș, nu lipsesc armata sși mijloacele de corupere, 
toate acestea unite pentru a bara accesul în dietă al unui 
deputat român într-un cerc electoral eminamente româ-
nesc98.

În perioada în care activitatea Reuniunii, a fost con-
dusă de profesor Ștefan Velovan, adept al acțiunilor 
memorandiste, Reuniunea devenise stânjenitoare pentru 
autorități99.

La 10-11 septembrie 1892 urma să se desfășoare la 
Ciacova o adunarea generală a Reuniunii învățătorilor 
din dieceza Caransebeșului. Deoarece, comitetul de 
conducere al Reuniunii s-a adresat in limba română 
pentru aprobarea adunării, pretorul din Ciacova, Iuliu 
Somogyi, a ordonat dizolvarea ei sub amenințarea jan-
darmilor100. Nu li s-a permis membrilor Reuniunii nici 
desfășurarea prânzului comun organizat, apelându-se 
din nou la jandarmi pentru a împiedica întrunirea româ-
nilor. Prin intermediul lui Coriolan Brediceanu, avoca-
tul Reuniunii, s-a cerut judecarea si pedepsirea pretoru-
lui din Ciacova, cerere ignorata de autoritățile vremii.

Un fapt asemănător s-a petrecut în anul următor în 
satul Sacu, reședința plășii Timiș, din comitatul Caraș-
Severin, unde prim-pretorul local Vasile Fogorassyi 
a ordonat celor cinci jandarmi să dizolve adunarea 
despărțământului Lugoj al Reuniunii, cei prezenti fiind 
împiedicați să intre chiar în locuința învățătorului român 
confesional din localitate101.

Toate acțiunile culturale pe care învățătorii ortodocșii 
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români, membrii ai Reuniunii le-au organizat în rându-
rile tinerilor și adulților, vizau formarea unei mentalități 
collective, a unei stări de spirit, în centrul căreia ideea 
națională săa fie fermentul de solidaritate și de trezire 
de energii.

Slujirea devotată de către învățători a aspirațiilor, 
naționale ale populației românești, a devenit, în condițiile 
dualismului rațiunea de a fi a școlii ca instituție publică.

Prof. MIHAI FILIP
Inspector de specialitate 

la Inspectoratul Școlar Județean Timiș
Secretar al Filialei Timiș „Mihai Pârvulescu” 
a Societății de Științe Istorice din România 
și secretar de redacție al anuarului acesteia, 
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GEORGESCU, Ion
(09.XI.1920, com. Vânători, 

j. Mehedinți - 18.VI.1982, 
Lugoj), istoric, cercetător 
ştiinţific, cadru didactic. 
Specialist în istoria moder-
nă și contemporană, istoria 
mișcării muncitorești, stăpâ-
nirea habsburgică în Banat, 
reforma agrară din 1921. 
Contribuții la cunoașterea 
învățământului din Banat. 

F a m i l i a: tatăl, Ştefan, țăran; mama, Maria, casnică. 
Studii: școala primară și gimnazială la Vânători (1927-
1934), j. Mehedinți, Liceul Teoretic „Ienăchiță Văcăres-
cu” Târgoviște (1934-1942), Școala de ofițeri de cavalerie 
din Sibiu și Târgoviște (1942-1944), Facultatea de Istorie 
a Universităţii București (1944-1948), doctorat la Cluj 
(1982). A c t i v i t a t e a: ofițer la Lugoj (1946-1956), 
profesor la Școala Generală din Găvojdia (1956-1962), 
Școala Generală din Coștei (1962-1970), Școala Genera-
lă nr. 3 Lugoj (1970-1982). C o l a b o r ă r i la periodice: 
„Anale de istorie”, „Magazin istoric”, „Orizont”, „Revis-
ta Arhivelor”, „Revista de istorie”, „Revista de pedago-
gie”, „Revue  historique des armées”, „Revue Roumaine 
d̓’ Histoire”, „Studii și articole de istorie”, „Tibiscus”. 

Scrieri: Baba Novac, Legenda si realitate istorică, 
Bucuresti, Editura Albatros, 1980.

Studii și articole publicate: Aspecte ale luptei maselor 
populare din orașul și raionul Lugoj împotriva dictatu-
rii militaro-fasciste și a războiului antisovietic, „Studii 
și articole de itorie”, nr. 9, 1967, p. 207-224 (în colab. 
cu N. Dumitrescu); Contribuții la istoricul dezvoltării 
învățământului românesc în comitatul Caraș (1774-
1806), „Revista de Pedagogie”, an. 18, nr. 4, 1969, p. 
126-130; Gheorghe Ungureanu, „Anale de Istorie”, nr. 
15, 1969, p. 116-120; Mișcări antihabsburgice româno-
sârbe în granița militară bănățeană la începutul secolu-
lui al XIX-lea, „Studii și articole de itorie”, nr. 15, 1970, 
p. 97-106; Carol Farcaș, „Anale de Istorie”, nr. 16, 1970, 
p. 130-133; Ľ opposition aux Habsbourg des paysans ro-
umains durant les guerres napoléoniennes (1798-1815), 
„Revue roumaine d’histoire”, Bucureşti, nr. 10, 1971, 
p. 1027-1046; Iacob Schaschek, „Anale de Istorie”, nr. 
17, 1971, p. 146-149; Începuturile mișcării muncitorești 
în Banat, „Tibiscus”, nr. 2, 1972, p. 123-130; Din lupta 
maselor populare conduse de P.C.R., din județele Timiș, 
Caraș-Senerin, Arad și Hunedoara în anii dictaturii re-
gale, „Anale de Istorie”, nr. 18, 1972, p. 79-87; Fundația 
„Emanoil Gojdu” în sprijinul studenților și elevilor ro-
mâni din Austro-Ungaria (1970-1918), „Studii”, an. 26, 

nr. 2, 1973, p. 353-365 etc. 
Referinţe: Nicolae Bocșan, Mihai Duma, Petru Bona, 

Franța și Banatul 1789-1815, Reșița, 1994, p. 57, 58, 62, 
64, 75; Vasile Docea, Monografia ca exerciţiu de memo-
rie colectivă. Cazul istoriilor germane din Banat, „Bana-
tul din memorie”, Timişoara, Editura Marineasa, 2008, p. 
326-327; Tiberiu Ciobanu, Monografism bănăţean isto-
ria medievală a Banatului reflectată în monografii alcă-
tuite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima 
jumătate a secolului al XX-lea, Timişoara, Editura Eu-
rostampa, 2008, p. 17-29; Stelian Mândruț, Bibliografia 
istorică a Banatului, „Studii de Istorie a Banatului”, serie 
nouă, nr. 1 (XV), 1989, Timișoara, 1991, p. 69, 85, 125; 
Alexandru Rusu, Realizări ale istoriografiei românești, 
„Studii de Istorie a Banatului”, serie nouă, nr. 1 (XV), 
1989, Timișoara, 1991, p. 199.

LĂZĂRESCU, Victor
(14.03.1909, Căprioara, j. 

Arad – 20.10.1999, Lugoj, j. 
Timiş), istoric, avocat. Pre-
ocupări pentru cunoașterea 
vieții și activității unor cunos-
cute personalități ale Lugoju-
lui. F a m i l i a: tatăl, Iuliu, 
preot; mama, Silvia, (n. Dra-
gomir), casnică. S t u d i i: 
Liceul „Moise Nicoară” Arad 
(1919-1926); Facultatea de 
Drept a Universităţii din Cluj, 
(1926-1932), doctorat (1932). 

A c t i v i t a t e a: avocat pledant în Baroul Arad (1931-
1934) și Baroul Lugoj (1934-1974). C o l a b o r ă r i la 
periodice: „Altarul Banatului”, „Mitropolia Banatului”, 
„Renașterea bănățeană”, „Redeșteptarea”, „Studii de is-
toria Banatului”. 

Scrieri: Lugojul şi lugojenii de altădată, FED Lugoj, 
1993; Un pantheon lugojean într-un cimitir istoric, FED 
Lugoj, 1993, (în colab. cu  Gheorghe Luchescu); Spiritu-
alitate lugojeană, (în colab. cu Gheorghe Luchescu; Vasi-
le V. Muntean), Timișoara, Editura Mitropoliei Banatului, 
1993.

-Studii și articole publicate: Activitatea protopopu-
lui Lugojului dr. George Popovici în mişcarea agrară 
din 1903 a ţăranilor de pe valea Begheiului, „Mitropo-
lia Banatului”, an. 27, nr. 1-3, 1977, p. 170-179 (în co-
lab. cu Ion B. Mureşianu); Protopopul George Popovici 
(1862-1927), „Mitropolia Banatului”, an. 28, nr. 10-12, 
1978, p. 690-693; Ştefan Petrovici (1859-1922), „Mi-
tropolia Banatului”, an. 29, nr. 4-6, 1979, p. 343-349; 
Preotul revoluționar Dimitrie Teodori, „Mitropolia Ba-
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natului”, an. 30, nr. 4-6, 1980, p. 303-309; Dr. George 
Dobrin (1862-1952), „Mitropolia Banatului”, an. 32, nr. 
10-12, 1982, p. 692-700; Dr. Aurel Maniu (1833-1894), 
„Mitropolia Banatului”, an. 33, nr. 5-6, 1983, p. 353-
357; Conștiința ideii de unitate națională a românilor 
bănățeni manifestată în alegerile dietale din 1906, XII, 
„Studii de istoria Banatului”, 1986, p. 123-133; Protopo-
pul dr. George Popovici (1862-1927), „Mitropolia Bana-
tului”, an. 37, nr. 4, 1987, p. 80-84, (în colab. cu Vasile 
Muntean). 

Referinţe: Stelian Mândruț, Bibliografia istorică a 
Banatului, „Studii de istoria Banatului”, serie nouă, nr. 
1 (XV), 1989, p. 61, 62, 65, 66, 70, 75, 76; Eusebiu Na-
rai, Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-
1948) (III), „Analele Banatului, S.N., Arheologie – Isto-
rie, XX, 2012, p. 366; Cristian Ghinea, Constantin Udria, 
primarul Revoluţiei de la 1848, nu are nici măcar nume 
de stradă în Lugoj http://redesteptarea.ro/constantin-
udria-primarul-revolutiei-de-la-1848-nu-are-nici-macar-
nume-de-strada-in-lugoj/ Lazăr Gruneanțu, Avocații Ba-
roului Timiș 1875-2015. Lexicon, Timișoara, 2017, p. 243 

MOLIN, Virgil 
(27.II.1898, satul Cârne-

cea, com. Ticvaniu Mare, j. 
Caraş-Severin – 20.I.1968, 
Bucureşti), istoric, tipograf, 
editor, ziarist. Contribuţii im-
portante în domeniul istoriei 
tiparului, mai ales a celui ro-
mânesc. Preocupări pentru 
cunoașterea istoriei Banatu-
lui. S t u d i i: Academia de 
Arte Grafice din Leipzig. A c 

t i v i t a t e a: redactor la „Opinca” (1918), „Nădejdea” 
(1920) și „Tribuna Banatului” (1921), editor al revistei 
„Grafica română” la Craiova (1922-1932), subdirector al 
Editurii Scrisul Românesc (1923), editor al „Almanahu-
lui Graficii Române” la Craiova (1924-1931), fondator al 
ziarului „Presa” al Sindicatului presei din Oltenia, unde a 
fost secretar general (1930), preşedinte al Uniunii Came-
relor de Muncă, deputat (1940). C o l a b o r ă r i la perio-
dice: „Banatul”, „Cele trei Crişuri”, „Cuvântul”, „Mitro-
polia Banatului”, „Nădejdea”. D e b u t u l publicistic: cu 
un articol, „Opinca” (1918).

Scrieri: Velika Sârbia, Arad, 1918; Micul Cicerone 
pentru oraşul Timişoara, Timişoara, 1921; Vocabularul 
tipografului român, Craiova, 1923, ediţia a II-a 1928; 
Album memorativ cuprinzînd biografia şi portretele oa-
menilor de seamă din industria şi arta tiparului, Craio-
va, 1926; Colecţiuni de lucrări grafice, Craiova, 1926; 
Românii din Banat, Craiova, 1932, (în colab. cu Romulus 
S. Molin); Ghidul oraşului Timişoara, 1926; Cartea ti-
pografului. Manual practic pentru toţi tipografii zeţari şi 
pentru toate şcolile speciale, Bucureşti, 1939; Îndrumări 
profesionale, Bucureşti, 1939; Vocabularul tipografului, 

Bucureşti, 1940; Presa din provincie şi regimul juridic al 
presei din România, Craiova, 1942 (în colab.); Încercari 
de lexicografie tipografică: pe marginea unui inceput de 
vocabular tipografic al lui Petre Ispirescu (2.), București, 
1965; Contribuţii la istoria învăţămîntului românesc: cu-
legere de studii, Bucureşti, 1970 (în colab. cu Const. C. 
Giurescu, Ilie Popescu Teiuşan).

-Studii și articole publicate: Un incunabul în tipar 
glagolitic: Breviarum Illyricum: însemnari pe margi-
nea exemplarului aflat la Sibiu, „Studii Teologice”, nr. 
7-8, 1958, p. 494-517; Tiparniţa de la Rîmnic, „Mitro-
polia Olteniei”, Craiova, XII, nr. 7-8, 1960, p. 458-471; 
Contribuţii noi la istoricul relaţiilor culturale cu Orientul 
ortodox (1709-1712), „Biserica Ortodoxă Română”, an. 
79, nr. 3-4, 1961, p. 313-338; Înlocuirea alfabetului chi-
rilic cu alfabetul latin în tipăriturile noastre bisericeşti, 
„Mitropolia Olteniei”, Craiova, an. XIV, nr. 7-9, 1962, p. 
624-640; Venise, berceau de ľ imprimerie glagolitique et 
cyrillique, „Studi Veneziani“, an. VIII, 1966, p. 347-445; 
„Popa Tunsul din Sad“, paroh in Sînnicolau Mare (1772-
1782), „Mitropolia Banatului”, an. XVII, nr. 7-9, 1967), 
473- p. 483; Precizări în legătură cu tiparniţa de cărţi 
slavo-bisericeşti de la Cracovia (sec. XV), „Biserica Or-
todoxă Română”, an. 88, nr. 7-8, 1970, p. 749-763.

Referinţe: Șt. Ștefănescu (coord.), Enciclopedia 
istoriografiei românești, București, 1978, p. 225-226; 
Lucian Predescu, Enciclopedia „Cugetarea”, Bucureşti, 
1999, p. 564; Marian Petcu (coord.), Istoria jurnalismu-
lui din România în date. Enciclopedie cronologică, Bu-
cureşti, Editura Polirom, 2012, p. 475-476.

PĂUNCU, Aurel, 
(22.07.1924, loc. Grebenaț, 

Serbia – 20.03.2011, Făget, 
j. Timiș ), istoric, publicist, 
învățător, profesor, director 
adjunct. F a m i l i a: tatăl, Ni-
colae, frizer; mama, Paraschi-
va (n. Bălu), casnică. S t u d i 
i: școala primară la Grebenaț 
și Biserica Albă, gimnaziul 
la Vârșeț, școala normală la 
Vârșeț și Timișoara, cursuri 
speciale de pregătire la Insti-

tutul de Perfecționare a Cadrelor Didactice din Timișoara 
(1959-1961), devenind profesor de istorie-geografie. A c 
t i v i t a t e a: învățător la școlile din Becicherecul Mic 
(1945-1947) și Vinga (1949-1952), profesor la școlile din 
Ghizela (1952-1954), Nițchidorf (1954-1958), Sudriaș 
(1959-1961), Curtea (1961-1962) și Făget (1962-1984), 
director adjunct al Liceului Teoretic Traian Vuia Făget 
(1963-1968). C o l a b o r ă r i la periodice: Caiet literar-
artistic al Cenaclului „George Gârda” Făget, „Drapelul 
roșu”, „Gazeta Făgetului”, „Redeșteptarea”, „Tibiscus” 
(Uzdin). D e b u t u l publicistic cu un articol în Caiet 
literar-artistic al Cenaclului „George Gârda” Făget, 
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1979. P r e m i i: Medalia „30 de ani de la eliberarea Ro-
mâniei de sub dominația fascistă”, acordată prin decret 
prezidențial, în anul 1974.

Scrieri: Făget, orașul castanilor, Deva, Editura Că-
lăuza, 1992; Evenimente făgețene în date 1548-1992, 
Deva, Editura Călăuza, 1992; Grebenaț/Zgribenaț, Vatră 
a copilăriei noastre, (în colab.), Deva, Editura Călău-
za, 1993; Restituiri grebencene, Lugoj, Editura „Dacia 
Europa Nova”, 1998; Fapte făgețene scoase la lumină, 
Lugoj, Editura „Dacia Europa Nova”, 1998; Făgețeana. 
Orchestra de muzică populară bănățeană. Consemnări 
documentare, Lugoj, Editura Nagard, 2010.

-Studii și articole publicate: Întâlnirea dintre Eftimie 
Murgu și generalul Iosif Bem la Făget, „Caiet literar-ar-
tistic al Cenaclului „George Gârda” din Făget, nr. 2, 1979, 
p. 81-85; Câteva lămuriri, Caiet literar-artistic al Cena-
clului „George Gârda” din Făget, nr. 4, 1983, p. 75-79; 
Dezvoltarea meșteșugurilor și asocierea meșteșugarilor 
și negustorilor făgețeni, „Caiet literar-artistic al Cena-
clului „George Gârda” din Făget, nr. 6, 1997, p. 202-
211; Traian Vuia. Precizări biografice, în Traian Vuia. 
Contribuții biografice (1872-1950), coordonator: Dumi-
tru Tomoni, Timișoara, 2007, p. 15-19.

Referinţe: Angelo Cello, Ioan Gheorghe Oltean, Oa-
meni și destine, Lugoj, Editura Nagard, 2006, p. 62-63; 
Ioan Gheorghe Oltean, Radiografii culturale, Cenaclul 
„George Gârda”, Lugoj, Editura Nagard, 2007, p. 224-
227; Ioan Cipu, „Debut editorial”, „Redeșteptarea”, an. 
II, nr. 165, 1994, p. 7; Ioan Cipu, Dacălul (Aurel Păuncu) 
la 70 de ani, „Redeșteptarea”, an. V, nr. 55, 1992, p. 6; 
Ioan Cipu, Inima profesorului Aurel Păuncu a încetat să 
mai bată, „Tot banatu-i frucea”, an. XI, nr. 85-92, aprilie-
decembrie, 2011, p. 3. 

STRATAN, Ioan 
(15.X.1909, loc. Nișcani, 

j. Lăpușna, azi Republica 
Moldova – 1990, Lugoj), 
istoric, arheolog, învățător, 
inspector cultural, director. 
Specialist în mișcarea cul-
turală lugojană și în preis-
toria Banatului. A organi-
zat Muzeul Raional Lugoj, 
prin preluarea vechii co-
lecţii a fostului muzeu ju-

deţean, înfiinţat încă din anul 1905. A participat la săpătu-
rile arheologice de la Tincova, Visag, Româneşti, Coşava, 
Leucuşeşti, Susani și Homojdia. A publicat 5 cărți și peste 
160 de articole și studii în reviste de specialitate și de po-
pularizare. F a m i l i a: părinți țărani. S t u d i i: Școala 
Normală Ploiești (?-1930), cursuri de muzeografie. A c 
t i v i t a t e a: învățător și director la Școala Temelenţi 
(1931-1936), învățător la școlile din Peticeni (1936-
1938), Tuzora de Jos (1938-1945) și Topolovăţu Mare 
(1944-1945), inspector cultural la Lugoj (1946-1948), 

şef de secţie de artă şi cultură al judeţului Severin (1948-
1950), director al Muzeului de Istorie Lugoj (1950-1977). 
A participat la Congresul Internaţional de Pre şi Protois-
torie de la Praga (1966), iar în anul 1976 la cel deal Doi-
lea Congres Internaţional de Tracologie de la Bucureşti. 
C o l a b o r ă r i la periodice: „Acta Musei Napocensis”, 
„Apulum”, „Banatica”, „Crisia”, „Cuvânt moldovenesc”, 
„Dacia”, „Drapelul roșu”, „Materiale și cercetări arheo-
logice”, „Tibiscus”, „Studii de istoria Banatului”, „Viaţa 
Basarabiei”. P r e m i i: Ordinul „Meritul Cultural” clasa 
a III-a, acordat de Consiliul de Stat (1973).

Scrieri: Corul Ion Vidu din Lugoj. 1810-1970. 
Contribuție la istoria corurilor din Banat. [Cuvînt înainte 
de Tiberiu Brediceanu], Timișoara, Casa creației popu-
lare a județului Timișoara, 1970; Trei tezaure monetare 
din Banat din secolul IV (în colab. cu Eugen Chirilă și 
Nicolae Gudea), Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj, 
1974; Descoperiri monetare antice şi bizantine din Banat 
(în colab.), 1975; Dor de frați : epistolar lugojean, Ti-
mişoara, Editura Facla, 1977; Monumente istorice-biseri-
ceşti din Lugoj, (în colab. cu Vasile Muntean), Timişoara, 
Editura Mitropoliei, 1981. 

-Studii și articole publicate: Contribuții la cunoașterea 
paleoliticului din Banat, Tibiscus, 1, 1970, 7-18; Ergän-
zungen zu Late Roman Bronze Coinage, „Apulum”, nr. 
11, 1973, p. 223-236 (în colab. cu Eugen Chirilă și Ni-
colae Gudea); Monumente de artă provincială romană în 
Muzeul din Lugoj, „Banatica”, nr. 2, 1973, p. 117-130 (în 
colab. cu Dan Isac); Un bronz inedit de la Constantin II, 
emis de la Sirmium, „Crisia”, nr. 3,1973, p. 163-166 (în 
colab. cu Eugen Chirilă); Așezarea neolitică de la Homoj-
dia (jud. Timiș), „Acta Musei Napocensis”, nr. 10, 1973, p. 
455-464 (în colab. cu Gheorghe Lazarovici); Contribuții 
la cunoașterea Hallstattului timpuriu în Banat, „Studii 
de istoria Banatului”, nr. 3, 1974, p. 2-11; Descoperiri 
monetare antice in Transilvania, „Studii şi Comunicări 
– Muzeul Brukenthal”, nr. 19, 1975, p. 45-51(în colab. 
cu Eugen Chirilă); Un mormânt cu ocru la Bodo (com. 
Balinţ, jud. Timiş), „Tibiscus”, nr. 3, 1974, p.71-74; Der 
Hügell von Susani, Praehistorische Zeitschrift, nr. 52, 
1977, p. 28-60 (în colab. cu Alexandru Vulpe); Pristornic 
paleocreştin descoperit la Jabăr, „Mitropolia Banatului”, 
nr. 10-12, 1980, p. 730-740 etc. 

Referinţe: I.D. Suciu, Ioan Stratan, Corul „Ioan 
Vidu” din Lugoj (1810-1970). Contribuții la istoria co-
rurilor din Banat, „Studii. Revista de istorie”, Tom. 25, 
1972, nr. 1, p. 192-193; Simion Todorescu, Ioan Stratan 
- vocație și devotament în educație, cultură și istorie –
„Restituiri bănățene”, nr. 1/2013, Timișoara, Editura Eu-
rostampa, p. 255-261; Turist de vară: Muzeul de Istorie, 
Etnografie și Artă Plastică din Lugoj, https://www.ziu-
adevest.ro/turist-de-vara-muzeul-de-istorie-etnografie-si-
arta-plastica-din-lugoj/

 Prof. dr. DUMITRU TOMONI
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Odată cu preluarea totală a puterii politice, comuniş-
tii au trecut la stalinizarea rapidă a statului. În domeniul 
vieţii intelectuale, revoluţia culturală avea ca obiectiv 
important reconsiderarea, în spirit marxist-leninist, a 
evenimentelor, operelor şi figurilor reprezentative din 
trecut, iar asta se putea face doar prin rescrierea istoriei 
pe baza materialismului dialectic şi istoric1.

De la numărul 2 din 1970, revista de istorie „Studii” 
iese de sub patronajul Academiei Republicii Socialiste 
România, Secţia de Ştiinţe Istorice, şi trece la nou în-
fiinţata Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR, 
Secţia de Istorie şi Arheologie.

La începutul anului 1972 se schimbă componenţa 
Comitetului de redacţie şi apar noutăţi în ce priveşte vi-
itorul revistei „Studii”: „...principala revistă de istorie 
din ţară [...] principala tribună de manifestare ştiinţifică, 
de orientare de pe poziţiile marxist-leniniste, de trata-
re a problemelor majore de istorie a României, a mo-
mentelor şi personalităţilor de seamă din istoria patriei 
şi universală [...]. Principalul organ central din ţară [...] 
propunem schimbarea titlului revistei întrucât denumi-
rea de <<Studii>> e generală, nesemnificativă, având 
justificare când a apărut şi în anii de început; în prezent 
numeroase reviste ştiinţifice – nu numai din domeniul 
social, ci şi tehnic, medical, agrar etc. – încep cu acest 
titlu [...] propunem ca revista noastră să se numească 
<<Revista de istorie>>, care e de altfel şi subtitlul ei 
actual. Avem deci certitudinea că schimbarea titlului re-
vistei va fi însoţită şi de ridicarea nivelului ei ştiinţific şi 
ideologic... [s.n.]”2. 

Schimbarea titlului revistei s-a făcut începând cu nu-
mărul 1 din 1974. Numărul 6 din 1973 a fost ultimul al 
revistei cu titlul „Studii”, încheind 26 de ani de apariţie 
neîntreruptă, cele 142 de numere însumând aproximativ 
30 000 de pagini. În subsolul paginii de titlu din acest 
ultim număr au fost tipărite două rânduri care anunţau: 
„Începând din ianuarie 1974, <<Studii. Revistă de is-
torie>> va apare în continuare cu titlul <<Revista de 
istorie>> (de 12 ori pe an)”, anunţul fiind păstrat, ne-
schimbat, în fiecare număr timp de doi ani, eliminarea 
lui având loc odată cu primul număr din 1976! 

Primul număr cu noul titlu apare la Editura Acade-
miei RSR, sub egida Academiei de Ştiinţe Sociale şi Po-
litice a RSR, Secţia de Istorie şi Arheologie, în cadrul 
Institutului de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti. Păstrea-
ză formatul revistei „Studii” (15x22 cm), al cărei ultim 
număr avea 206 pagini şi preţul de 30 lei. Se abandonea-
ză culoarea gri posomorâtă a copertelor revistei „Studii” 
şi se trece la un galben vesel pe care se scrie cu negru şi 
albastru. „Revista de istorie” are 186 pagini, preţul 20 

lei, abonamentul anual 240 lei şi tirajul neprecizat.
Comitetul de redacţie era format din Vasile Maciu 

(redactor responsabil), Ion Apostol (redactor responsa-
bil adjunct), Nichita Adăniloaie, Miron Constantinescu, 
Ludovic Demeny, Gheorghe I. Ioniţă, Vasile Liveanu, 
Aurel Loghin, Traian Lungu, Damaschin Mioc, Ştefan 
Olteanu, Aron Petric, Ştefan Ştefănescu şi Pompiliu Te-
odor (membri). 

Pe prima copertă sunt trecute principalele subiecte. 
După pagina de titlu urmează sumarul în limbile română 
şi franceză. Materialele publicate se încheie cu rezuma-
te în limba franceză. Pe ultima pagină este următoarea 
precizare: „<<REVISTA DE ISTORIE>> publică în pri-
ma parte studii, note şi comunicări originale, de nivel 
ştiinţific superior, din domeniul istoriei vechi, medii, 
moderne şi contemporane a României şi universale. În 
partea a doua a revistei, de informare ştiinţifică, sumarul 
este completat cu rubricile: Probleme ale istoriografiei 
contemporane (Studii documentare), Viaţa ştiinţifică, 
Recenzii, Revista revistelor, Însemnări, Buletin biblio-
grafic, în care se publică materiale privitoare la mani-
festări ştiinţifice din ţară şi străinătate şi sunt prezentate 
cele mai recente lucrări şi reviste de specialitate apărute 
în ţară şi peste hotare”. Tot acolo, într-o „Notă către au-
tori”, aceştia sunt informaţi că „au dreptul la un număr 
de 50 de extrase gratuit”. Pe ultima copertă sunt trecute 
lucrările de istorie apărute la Editura Academiei RSR 
începând cu anul 1971.

Cei care semnează în primul număr al „Revistei de 
istorie” sunt, în prima parte: Traian Udrea, Augustin 
Deac, Constantin Şerban, Nicolae Grigoraş, Dumitru 
Berciu, Aurel Filimon, Francisc Pall. În a doua parte, 
cea de informare ştiinţifică, materialele sunt semnate de: 
Cecilia Ioniţă, Gelu Apostol (de două ori), Gh. I. Ioniţă, 
Şerban Rădulescu-Zoner (de două ori), M. M. Alexan-
drescu Dersca-Bulgaru, Octavian Iliescu, Ion M. Oprea, 
Şerban Papacostea, G. D. Iscru, Dumitru Tuţu, Dan A. 
Lăzărescu, Mircea Iosa, Vasile Maciu, Marian Stroia, 
Cristina Rotman, Stelian Brezeanu, Adolf Armbruster. 

În prima parte a regimului Ceauşescu, istoriografia 
a trăit iluzia unei relative liberalizări. Treptat, măsurile 
politice au încorsetat istoricii în frontul ideologic impus 
de PCR, câmpul istoriografic fiind dominat de câţiva 
poli de putere în fruntea cărora se va plasa însuşi Nico-
lae Ceauşescu. Mai întâi, Şcoala Superioară de Partid 
„Ştefan Gheorghiu” a devenit, prin Hotărârea Comitetu-
lui Executiv al Comitetului Central al PCR din 3 iunie 
1966, Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Ghe-
orghiu” de pe lângă CC al PCR, dispunând de trei facul-
tăţi, între care cea de „Istorie a mişcării muncitoreşti” 

ISTORIE, IDEOLOGIE, PROPAGANDĂ.
„REVISTA DE ISTORIE” ÎNTRE 1974-1980
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a primit dreptul de a organiza doctoratul şi de a acorda 
titlul de doctor în istoria PCR şi istoria mişcării munci-
toreşti şi socialiste3. Apoi, a crescut rolul Institutului de 
Istorie a Partidului. La acest Institut a avut Ceauşescu, 
după preluarea puterii, prima întâlnire cu istoricii, la 27 
octombrie 1965, în cadrul căreia a prezentat prima sa 
viziune asupra istoriei contemporane, solicitând realiza-
rea imediată a unei istorii a PCR şi reinterpretarea unor 
momente din istoria românilor. Acea consfătuire a spo-
rit influenţa Institutului transformat, la 22 martie 1966, 
prin Hotărârea nr. 654/III a Comitetului Executiv al CC 
al PCR, în Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice 
de pe lângă CC al PCR, condus de un vechi ilegalist, 
învăţătorul Ion Popescu-Puţuri, ajutat de alt ilegalist, 
cizmarul Nicolae Goldberger şi de generalul Gheorghe 
Zaharia din cadrul armatei. Şi ISISP a primit dreptul de 
a organiza doctorate în domeniul istoriei, acordând titlul 
de doctor în trei domenii: istoria mişcării muncitoreşti 
şi a PCR, istoria modernă şi contemporană a României, 
istoria mişcării muncitoreşti internaţionale. Decretul nr. 
1058 din 15 noiembrie 1967, emis de Consiliul de Stat 
al RSR, privind titlurile ştiinţifice în RSR, preciza la art. 
2: „Titlul de doctor se conferă de instituţiile de învă-
ţământ superior şi de institutele de cercetare ale Aca-
demiei Republicii Socialiste România”, iar la art. 21 se 
specifica: „Academia de ştiinţe social-politice <<Ştefan 
Gheorghiu>> şi Institutul de studii istorice şi social-po-
litice, de pe lângă Comitetul Central al PCR se asimi-
lează, în ce priveşte drepturile de acordare a titlurilor 
ştiinţifice şi de organizare a doctoratului, cu instituţiile 
de învăţământ superior”4. O altă măsură, care a pus is-
toria la dispoziţia propagandei comuniste, a fost înfiin-
ţarea, în 1970, a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politi-
ce, şi ea depinzând direct de CC al PCR şi avându-l ca 
preşedinte de onoare pe Ceauşescu. Era o lovitură dură 
pentru Academia RSR, toate institutele de cercetare din 
subordinea sa, inclusiv Institutul de Istorie „N. Iorga”, 
trecând în subordinea ASSP, care trebuia să folosească 
informaţiile, expertiza şi competenţele cercetătorilor 
pentru fundamentarea politicilor de partid şi dezvolta-
rea propagandei5. 

Anul 1971 inaugurează cea mai complicată fază a is-
toriografiei. „Propunerile de măsuri” privind activitatea 
politico-ideologică şi educativă, adoptate în şedinţa Co-
mitetului Politic Executiv al CC al PCR din 6 iulie 1971, 
cunoscute sub numele „Tezele din iulie”6, şi Hotărârile 
Plenarei CC al PCR din 3-5 noiembrie 1971 „Cu privire 
la Programul Partidului Comunist Român de îmbunătă-
ţire a activităţii ideologice, ridicarea nivelului general 
al cunoaşterii şi educaţiei socialiste a maselor, pentru 
aşezarea relaţiilor din societatea noastră pe baza princi-
piilor eticii şi echităţii socialiste şi comuniste”7, au pus 
bazele reorganizării ideologiei şi propagandei în care is-
toria îşi avea locul său de frunte. Istoriografia va trebui 
să suporte asaltul ideologizării, cultului personalităţii, 
protocronismului şi tracomaniei. Istoricul era conside-

rat „luptător revoluţionar pe frontul ideologic”, fiecărui 
cercetător al istoriei i-a fost conferită de către partid „ca-
litatea de revoluţionar” care să facă din munca sa „fie 
prin lucrări de amploare, fie prin broşuri, prin conferinţe 
şi articole – adevărate grenade care să-şi atingă ţinta”, 
sarcina fiecărui istoric fiind să descifreze „locul pe ca-
re-l ocupă istoriografia în acţiunea de propagandă şi de 
educaţie comunistă şi exigenţele ce decurg din această 
situaţie”8. 

În acest context, „Revista de istorie”, editată de 
Institutul de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti, îşi avea 
rolurile sale, precizate cu claritate de Ion Apostol, 
membru al Comitetului de redacţie şi şef al Biroului 
organizaţiei de bază a PCR la revistă, căruia partidul 
i-a încredinţat, timp de peste trei decenii, sarcina de a 
menţine revista pe direcţiile ideologice ajustate periodic: 
„Principala publicaţie de istorie din ţară şi care ocupă 
un loc bine definit în frontul ideologic – in condiţiile 
unor exigenţe sporite – are pe lângă un rol important 
din punct de vedere ştiinţific-documentar şi unul ideolo-
gic-politic militant [s.n.]”9.

Colectivul de redacţie care conducea revista de la 
numărul 2 din 1972, în frunte cu Vasile Maciu, redactor 
responsabil, cu materiale în revistă încă de la primul nu-
măr, din 1948, când era unul dintre colaboratorii de bază 
ai lui Mihail Roller, secondat de Ion Apostol ca redactor 
responsabil adjunct, a rămas neschimbat şi a continuat 
vechea politică redacţională: alături de articole şi studii 
istorice de calitate, scrise cu profesionalism, de infor-
maţia ştiinţifică adusă la zi, întâlnim şi texte la comandă 
politică, invadate de discursul propagandist, ideologic. 
S-au publicat, periodic, articole de linie şi editoriale 
directoare pentru istoriografia română, inspirate din 
evenimentele politice aflate într-o permanentă derulare. 
Cuvântările lui Nicolae Ceauşescu şi documentele ofici-
ale adoptate în plenare, conferinţe şi congrese conţineau 
referiri la momente din istorie, transformate ideologic 
şi reamintite propagandistic „frontului istoric” de către 
activiştii-istorici ca Gh. I. Ioniţă (pe lângă activitatea 
didactică a fost, până în 1979, şi activist la Secţia de 
Propagandă a CC al PCR), Ştefan Ştefănescu (profesor 
universitar, directorul Institutului de Istorie „N. Iorga”, 
şeful Secţiei de Ştiinţe Istorice a ASSP şi membru al 
CC al PCR), Dan Berindei ( cercetător la Institutul „N. 
Iorga”, campionul deplasărilor externe în anii ’80) sau 
de către propagandiştii-istorici Aron Petric (prorector al 
Academiei „Ştefan Gheorghiu”, apoi decan al Facultăţii 
de Istorie şi director-adjunct al Institutului „N. Iorga”), 
Mircea Muşat (cadru didactic şi activist la CC al PCR), 
Ion Ardeleanu (director adjunct al Muzeului PCR, îm-
preună cu Muşat alcătuind, în ultimul deceniu comunist, 
tandemul care cenzura şi aproba lucrările de istorie), cu 
toţii deveniţi istoricii oficiali, specialiştii care făceau 
legătura între partid şi cercetătorii istoriei. Transforma-
rea istoriei în obiect de propagandă pentru legitimarea 
regimului neostalinist şi proslăvirea conducătorului 
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Ceauşescu, dar şi a istoricilor în propagandişti care pro-
duceau texte la comandă a fost posibilă din mai multe 
cauze: profesorii universitari au fost introduşi, din 1973, 
în nomenclatura de partid cu toate avantajele şi obligaţi-
ile acestei poziţii; majoritatea cercetătorilor încercau să 
obţină sau să-şi conserve privilegiile; unii au fost presaţi 
de conjunctura vieţii personale, frica fiind un element de 
bază al acelor timpuri; câţiva s-au lăsat păcăliţi de pro-
pagandă; alţii chiar credeau sincer în ceea ce făceau10. 
Era aproape imposibil să nu se facă şi compromisuri. 
Alexandru Zub demonstrează că „frontul istoricilor” 
era o ficţiune şi face o interesantă clasificare împărţind 
istoricii în cinci categorii: cei care au avut o conduită ra-
dicală (oferă un singur exemplu – Vlad Georgescu, după 
eliberarea din închisoare); cei care au rezistat prin profe-
sionalism, cu minime compromisuri (alcătuiesc cea mai 
numeroasă categorie ); cei care şi-au asumat „un anume 
angajament politic pe care-l credeau formal” (dar care 
a avut consecinţe destul de grave); cei care au sprijinit 
deschis regimul (aprobând discursul politic); cei care 
„au jucat un rol în însăşi construcţia discursului”11. Cu 
toţii sunt prezenţi în „Revista de istorie” şi mulţi dintre 
ei vor avea un rol important în transformarea lui Ceau-
şescu în dirijorul „frontului istoric”.

În „Revista de istorie”, prima referire la „contribuţia 
excepţională a tovarăşului Nicolae Ceauşescu” în 
domeniul istoriografiei este în numărul 2 din 1974, într-
un articol scris de Gh. I. Ioniţă12. 

Primul editorial de linie apare în numărul 9 din 1974. 
Este analizat proiectul Programului PCR, evidenţiindu-
se contribuţia decisivă a lui N. Ceauşescu la elaborarea 
lui, document care, prin sinteza istoriei românilor, de-
vine „îndreptarul preţios” pentru activitatea istoricilor. 
Continuitatea şi unitatea deveneau liniile de forţă pe 
care trebuia să evolueze istoriografia, discursul istoric 
va trebui să fie rescris în funcţie de aceste coordonate. 
Editorialul preciza domeniile de studiu care stăteau în 
faţa istoricilor, de la istoria luptelor de clasă, a instituţi-
ilor, a agriculturii, până la istoria mişcării muncitoreşti 
revoluţionare şi democratice. Istoria începea cu tracii, 
civilizaţia dacică era cel puţin de acelaşi nivel cu cea 
romană, după retragerea aureliană din 271 a existat pe 
acest teritoriu un „stat neorganizat” (!), feudalismul 
românesc are originalitatea sa, rămânerea în urmă s-a 
datorat străinilor şi tot ce s-a întâmplat bun în secolul 
XX se datorează PCR, partea rezervată proletariatului, 
mişcării muncitoreşti şi partidului comunist ocupând 
trei sferturi din paginile dedicate istoriei în Programul 
PCR. Nu se pomenea nimic despre Basarabia sau Buco-
vina de Nord. În acest context, „Revista de istorie” este 
apreciată ca fiind „principala publicaţie a istoriografiei 
din ţara noastră”, deopotrivă „ştiinţifică şi ideologică”, 
şi urmează să prezinte, regulat, editoriale „prilejuite de 
publicarea documentelor de partid sau a altor materiale 
cu caracter ideologic legate de consfătuiri, plenare sau 
conferinţe ale partidului nostru”. Se precizează care sunt 

direcţiile de cercetare în domeniul istoriografiei pentru 
anul 1975 şi în perspectivă, „în lumina marelui Pro-
gram”: munca la colecţiile de izvoare, inscripţii, cronici, 
bibliografii, dicţionare, enciclopedii; istoria agriculturii, 
implicit a ţărănimii româneşti; istoria claselor sociale şi 
a luptelor de clasă; istoria căilor de comunicaţie; isto-
ria instituţiilor şi a partidelor politice; istoria mişcării 
muncitoreşti revoluţionare, democratice; istoria PCR 
ş.a. Se detaliază sarcinile „deosebite şi importante” ale 
„Revistei de istorie”: ridicarea nivelului calitativ al ma-
terialelor publicate; „îmbunătăţirea structurii numerelor 
prin creşterea ponderii materialelor teoretice cu posibi-
lităţi de generalizare şi caracter orientativ, de îndrumare 
a mişcării istoriografice româneşti actuale”; să reflecte 
mai pregnant obiectivele majore ale unei publicaţii şti-
inţifice şi ideologice în valorificarea celor mai bune stu-
dii şi materiale riguros argumentate, concise, cu nivel 
teoretic ridicat, „să contribuie la educarea cititorilor în 
spiritul valoroaselor tradiţii ale istoriografiei româneşti, 
la creşterea conştiinţei lor socialiste”; organizarea unor 
dezbateri pe probleme majore ale istoriei României, în 
colaborare cu Academia Ştefan Gheorghiu, Institutul de 
Istorie „N. Iorga”, facultăţile de istorie; oferirea de spa-
ţiu tipografic pentru probleme fundamentale sau contro-
versate, pentru confruntări de opinii ; o temă prioritară 
va fi „Istoria şi învăţământul”, apoi teme privind ma-
nualele şcolare şi cursurile universitare de istorie; se va 
continua evocarea momentelor epocale şi a personalită-
ţilor marcante; în partea a doua a revistei, cea de critică 
şi informare ştiinţifică, recenziile vor accentua discuţiile 
şi critica obiectivă asupra punctelor de vedere enunţate 
de autori13. 

Ce vrea partidul de la istorie aflăm şi din următorul 
editorial care precizează clar: „... în concepţia partidului 
nostru istoria – ca şi alte ştiinţe sociale – trebuie să 
ofere material documentar şi interpretativ în vederea 
soluţionării problemelor pe care le ridică edificarea 
noii orânduiri, să contribuie într-o mai mare măsură la 
educarea oamenilor muncii în spiritul dragostei faţă de 
trecutul de luptă al partidului şi poporului, să insufle 
încredere maselor muncitoare în capacitatea de a-şi făuri 
conştient propria istorie în concordanţă cu năzuinţele şi 
voinţa lor [s.n.1”14. Iată cum, dincolo de funcţia formală 
a istoriografiei, aceea de a păstra memoria, tradiţiile, mi-
tologia naţională, mult mai importantă devine funcţia in-
formală, cu încărcătură politică, şi care cere discursului 
istoric să legitimeze prezentul şi viitorul prin recursul 
la trecut, în vederea educării cetăţenilor în spirit patrio-
tic. Păstrarea şi glorificarea trecutului în care, fie şi prin 
cosmetizare şi mistificare trebuiau introduse partidul 
şi conducătorul, aveau un scop clar: „să ofere material 
documentar şi interpretativ” pentru a legitima sistemul 
comunist, să ofere suport pentru confirmarea necesită-
ţii schimbărilor din societate, politicile economice şi 
sociale să-şi găsească justificări în trecutul criticabil. 
Astfel, istoria se transforma în ideologie, contribuind 
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la formarea unei noi identităţi naţionale şi oferind ele-
mente de coerenţă internă a regimului. [s.n.]”15. Ames-
tecul activiştilor de partid în domeniul istoriei era tot 
mai insistent, Vlad Georgescu îi numea „culturnici” şi îi 
dădea exemplu pe Gh. Surpat, P. Nichiţelea, Gh. Ţuţui, 
I. Cârţână, I. Mamina, Gh. Unc, I. Spălăţelu, M. Fătu, 
Gh. Ioniţă, I. Ardeleanu, Gh. Zaharia ş.a.16.

O lecţie de filosofie a istoriei este oferită într-un edi-
torialul-directivă care are ca obiectiv partinitatea isto-
riei, singura cale pe care se poate ajunge la cunoaşterea 
adevărului ştiinţific! Se reaminteşte istoricilor impor-
tanţa indicaţiilor „metodologice de cercetare şi scriere 
a istoriei ce ne-au fost date de tovarăşul Nicolae Ceau-
şescu”. Se revine la „demonstraţia magistrală despre is-
torie şi pentru istorie cuprinsă în Programul” partidului. 
Se cere o atititudine critică sporită faţă de lucrările de 
istorie cu teze eronate, greşite, insidioase şi înjurioase 
care apar în istoriografia străină. Se precizează că „Prin-
cipiul partinităţii cere istoricilor o legătură continuă şi 
strânsă cu viaţa, cu problemele arzătoare ale construirii 
societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi ale înain-
tării noastre spre comunism, cu problemele majore ale 
contemporaneităţii. Concepută ca o ştiinţă vie, în per-
manentă legătură cu viaţa, istoria are o deosebită în-
semnătate în educaţia politică a maselor şi mai ales a 
tinerei generaţii”. Editorialul readuce în atenţia istorici-
lor teza susţinută de Ceauşescu în Raportul la Congresul 
al XI-lea conform căreia istoria este ideologie: „Trebuie 
să lichidăm cu desăvârşire mentalitatea anarhică, mic-
burgheză, că problemele istoriei, ale diferitelor ştiinţe 
sociale sunt doar probleme de strictă specialitate. Aces-
tea sunt probleme ale teoriei şi ideologiei comuniste, 
şi de ele nu se pot ocupa decât acei care îşi însuşesc 
şi aplică ideologia şi concepţia comunistă despre lume 
[s.n.]”. De aceea, susţine editorialul, „întrevedem nece-
sitatea adoptării unor măsuri de pregătire continuă poli-
tico-ideologică a lucrătorilor de pe acest front [istoric, 
n.n.]”. În acest sens se cere „să recunoaştem mai întâi 
necesitatea unei participări mai active şi mai hotărâte a 
ştiinţei istorice la elaborarea problemelor fundamentale 
pentru prezent şi viitor, ale construcţiei noastre socialis-
te şi comuniste”17.

Odată cu primul număr din 1976 preţul revistei se re-
duce la jumătate, de la 20 la 10 lei, păstrându-se numărul 
de pagini la peste 160. Să fie acesta un indiciu că revista 
nu se vindea? O altă revistă oficială, cea a Institutului 
de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al 
PCR, cu titlul „Anale de istorie”, apărea de şase ori pe 
an, într-un format identic, cu aproximativ 180 de pagini, 
la preţul de doar 6 lei. Existau şi reviste mai scumpe, 
spre exemplu, trimestrialul „Studii şi Articole de Istorie 
Veche şi Arheologie” costa 25 de lei. Dar cel mai mare 
succes la public îl avea lunarul „Magazin istoric”, care 
se vindea la preţul de 5 lei, cu aproximativ 60 de pagini 
şi un tiraj fabulos.

Din numărul 4, anul 1976, aflăm numele celor care 
sunt cei mai implicaţi redacţional în apariţia revistei: V. 
Maciu, I. Apostol, Marian Stroia, Gelu Apostol, Mihai 
Opriţescu şi Ruxandra Bolintineanu. Suntem informaţi 
şi că, printr-o hotărâre a conducerii PCR, s-a înfăptuit 
integrarea Institutului de Istorie „N. Iorga” cu Faculta-
tea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, directorul 
Institutului, Ştefan Ştefănescu, şeful Secţiei de Ştiinţe 
Istorice a ASSP, fiind numit şi decan al Facultăţii de Is-
torie, cele două entităţi funcţionând pe baza unui plan 
integrat de cercetare ştiinţifică. Astfel, Institutul intra 
sub dubla subordonare: a ASSP şi a Ministerului Educa-
ţiei şi Învăţământului18.

În numărul următor, Ceauşescu revine cu noi di-
rective pentru frontul istoric, într-un mesaj prilejuit de 
aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea Institutului de 
Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al PCR. 
Mai întâi, atrage atenţia asupra faptului că există pro-
bleme care „... nu au fost încă abordate şi analizate pe 
deplin, pe baza documentelor, a faptelor, a realităţii, a 
adevărului obiectiv. La această lipsă se adaugă şi faptul 
că nu a fost încă elaborat tratatul de istorie a partidului”. 
După care precizează că activitatea ISISP ca instituţie 
ideologică „... trebuie să se inspire din Directivele Co-
mitetului Central, din hotărârile Congresului al XI-lea 
şi din Programul Partidului – carta fundamentală poli-
tică şi ideologică a societăţii noastre, expresia concretă 
a marxismului creator în România. Activitatea Institu-
tului, a tuturor istoricilor, trebuie concentrată spre evi-
denţierea în întreaga sa amploare, a marii epopei naţio-
nale a poporului nostru, a luptelor purtate şi a jertfelor 
date, timp de secole, pentru libertate şi neatârnare, îm-
potriva dominaţiei şi asupririi străine, a măreţelor bă-
tălii sociale duse, în strânsă unitate cu oamenii muncii 
aparţinând naţionalităţilor conlocuitoare, aşezaţi de-a 
lungul istoriei pe aceste meleaguri, împotriva exploată-
rii, pentru progres şi o viaţă mai bună [s.n.]”, indicaţi-
ile despre „excepţionalismul românesc” continuând pe 
încă o jumătate de pagină, fiind urmate şi de sugestii 
metodologice: „La baza tuturor cercetărilor şi studiilor 
istorice trebuie să stea în permanenţă concepţia ştiinţifi-
că a partidului nostru, materialismul dialectic şi istoric, 
aprofundarea legilor obiective ale dezvoltării societăţii, 
pornindu-se de la rolul fundamental pe care îl au masele 
populare în făurirea istoriei. Cercetătorii noştri trebuie 
să dovedească în întreaga lor activitate un înalt spirit re-
voluţionar, combativ, militând cu toată energia şi forţa 
împotriva curentelor reacţionare, a tendinţelor de falsi-
ficare şi denaturare a adevărului istoric, a manifestărilor 
de cosmopolitism şi nihilism naţional, promovând cu 
fermitate principiul ştiinţific, marxist-leninist, al res-
pectării adevărului obiectiv al vieţii, al istoriei”19. Cea-
uşescu părea decis să ia în stăpânire totală istoriografia 
română. O făcea din pasiune sau din nevoie? 

În masivul editorial dedicat primului Congres al 
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educaţiei politice şi culturii socialiste, care a avut loc 
în 1976, revista revine asupra teoriilor şefului partidu-
lui şi statului. Se trec în revistă ideile lui Ceauşescu 
din capitolul „Lupta poporului român pentru afirma-
rea fiinţei sale naţionale, pentru libertate, neatârnare şi 
progres, pentru prietenie şi colaborare cu celelate po-
poare”, care deschide lunga „Expunere cu privire la 
activitatea politico-ideologică şi cultural-educativă de 
formare a omului nou, constructor conştient şi devotat 
al societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi al comu-
nismului în România” şi care devine îndreptar pentru 
activitatea „întregului front al istoriografiei marxiste”. 
După un lung expozeu făcut istoriei românilor, Ceau-
şescu a trecut la critici: „Greşeli serioase s-au produs 
în interpretarea istoriei ţării noastre, a formării poporu-
lui, a limbii şi a însăşi naţiunii române”. După aceea, 
editorialul face o lungă trecere în revistă a activităţilor 
„Revistei de istorie” din ultimii cinci ani, „principala 
publicaţie reprezentativă de specialitate din ţară” con-
cepând numere variate, cu un bogat fond de idei, exi-
genţă ştiinţifică şi ideologică, publicând „materiale cu 
un pronunţat caracter politico-ideologic, de îndrumare 
şi orientare a frontului istoriografiei româneşti”, pen-
tru „orientarea cercetării istoriografice româneşti de 
pe poziţiile materialismului dialectic şi istoric”, pentru 
„dezvoltarea spiritului militant în ştiinţa istorică”, sub-
liniind că „obiectivul central al activităţii de cercetare, 
scriere şi difuzare a cunoştinţelor de istorie să se facă de 
pe poziţiile partidului nostru”. Evident, totul s-a făcut 
„Beneficiind de recomandările şi aprecierile preţioase, 
de ordin teoretico-metodologic date frontului istoric de 
conducerea partidului, de secretarul său general”. Edito-
rialul subliniază solicitarea imperativă a lui Ceauşescu 
pentru definitivarea, „în timpul cel mai scurt”, a Istoriei 
PCR şi apreciază că, pe baza recomandărilor preşedin-
telui, „Un vast şi bogat program de activitate urmează 
să desfăşoare frontul unit al istoricilor din ţara noastră 
pentru realizarea unor lucrări de mare amplitudine şi 
complexitate care să devină opere de referinţă în dome-
niul propagandei, al muncii ideologice şi al ştiinţelor 
economico-sociale”. Ceauşescu solicita să se scrie, pe 
lângă Istoria PCR, un nou Tratat de Istoria României, 
o Istorie a mişcării revoluţionare muncitoreşti interna-
ţionale, o Istorie a mişcărilor de eliberare naţională, an-
tiimperialiste şi lucrări de Istorie universală. Editorialul 
se încheie cu rolul „Revistei de istorie”: „Aducând la 
cunoştinţa specialiştilor, a publicului cititor problemele 
de stringentă actualitate ale istoriografiei noastre vom 
face ca munca politico-ideologică şi cultural-educativă, 
propaganda noastră să contribuie într-o măsură tot mai 
însemnată la dezvoltarea conştiinţei socialiste a maselor, 
la lărgirea orizontului lor de cunoaştere şi înţelegere, la 
îmbogăţirea vieţii spirituale a întregii noastre naţiuni”20. 
Trecuseră 10 ani de când Ceauşescu ceruse scrierea isto-
riei PCR. Faptul că cele solicitate nu s-au realizat nici la 

termenul impus, nici mai târziu, este dovada că „frontul 
unit al istoricilor” nu funcţiona! 

În acelaşi an 1976, „Revista de istorie” începea 
publicarea unor materiale în replică la puncte de vedere 
maghiare cu aspect revizionist. Debutul îl făcea acade-
micianul C. C. Giurescu21. 

Este anul în care disputele istoriografice româno-so-
vietice ajung până la cel mai înalt nivel. În acest context, 
N. Ceauşescu susţinea „Expunerea cu privire la activita-
tea politico-ideologică şi cultural-educativă de formare 
a omului nou, constructor conştient şi devotat al sosietă-
ţii socialiste multilateral dezvoltate şi al comunismului 
în România”, prezentată la Congresul educaţiei politice 
şi culturii socialiste, în 2 iunie 1976, precizând răspicat: 
„Considerăm o îndatorire atât naţională cât şi interna-
ţională să facem totul pentru ca unele probleme – moş-
tenire a trecutului – create de politica claselor asu-
pritoare să nu umbrească colaborarea şi solidaritatea 
partidelor şi popoarelor noastre. În acest context do-
resc să menţionez că Republica Socialistă România nu 
are probleme teritoriale sau de altă natură cu Uniunea 
Sovietică şi cu celelalte state socialiste vecine [s.n.]”22. 
Peste două luni Ceauşescu făcea prima vizită în Moldo-
va Sovietică, apoi mergea la odihnă în Crimeea, la Ialta.

Un nou prilej folosit de Ceauşescu pentru a critica 
şi îndruma „frontul istoric” este oferit de Consfătuirea 
pe ţară a cadrelor din domeniul ştiinţelor sociale şi al 
învăţământului de partid. Editorialul dedicat acestui 
eveniment citează din expunerea susţinută de Ceauşescu 
care a criticat formalul, superficialul şi spiritul vechi în 
predarea istoriei, modul insuficient în care sunt prezen-
tate „... luptele purtate de poporul nostru pentru afirma-
rea fiinţei sale naţionale, luptele de eliberare naţională şi 
socială [...], luptele proletariatului, [...] problemele naţi-
onalităţilor”, precizând că „... popoarele migratoare care 
s-au stabilit aici [...] n-au adus o civilizaţie superioară, 
ci dimpotrivă, au găsit aici o civilizaţie avansată pe care 
şi-au însuşit-o”. A solicitat să se analizeze „în ce măsură 
în societatea noastră mai pot avea loc aspecte sau forme 
ale luptei de clasă” atrăgând atenţia că „Sunt anumite 
contradicţii între ţărănime şi muncitorime, între sat şi 
oraş, precum şi între diferite alte categorii sociale”. Cea-
uşescu propunea cadrelor din domeniul ştiinţelor socia-
le, ca pe lângă perfecţionarea anuală, să se instituie un 
sistem de reciclare ideologică, din trei în trei ani, în tim-
pul vacanţelor! Editorialul se încheie cu un angajament 
al „Revistei de istorie”: „... sensibilă la sarcinile de mare 
răspundere ce revin frontului nostru istoric [...] se an-
gajează că va face tot ce depinde de ea, deschizându-şi 
larg coloanele tuturor acelora care vor dori să contribuie 
prin cuvântul scris la înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin”23. 

Între 4 şi 10 septembrie 1976, la Bucureşti, s-a 
desfăşurat al II-lea Congres Internaţional de Tracolo-
gie. Era o încercare de a bloca avansul bulgarilor care, 
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încă din 1972, organizaseră la Sofia primul congres, 
aveau şi un Institut de Tracologie condus de un remar-
cabil savant, Alexander Fol, institut aflat sub protecţia 
Liudmilei Jivkova, fiica lui Todor Jivkov, conducătorul 
comunist al Bulgariei. Arheologii şi lingviştii bulgari nu 
se sfiau să susţină componenta tracică a poporului lor, 
aşa că tracologia românească primeşte o tentă politică, 
autorităţile de la Bucureşti fiind sensibile la punerea în 
umbră a substratului traco-geto-dac în formarea popo-
rului român24. 

Anul 1977 este marcat de disidenţa lui Vlad Geor-
gescu, istoricul care a avut o „complicată” relaţie cu Se-
curitatea, în perioada 1963-1975 acceptând colaborarea 
pentru avantaje profesionale25. În eseul său despre mani-
pularea istoriei de către partid, unul dintre capitole a fost 
intitulat „Încotro se îndreaptă <<frontul>>?”. Cu o luci-
ditate remarcabilă, Georgescu precizează trei trăsături 
ale „istoriei remodelate”: caracterul genetic, considerat 
antimarxist; caracterul euforic, considerat antiştiinţific, 
şi, decurgând din primele două, caracterul aniversativ, 
pe care istoricul îl consideră antipatriotic, subliniind: 
„Totul se comemorează, cu lunile, cu anii. [...] Sărbă-
torile sunt de fapt, apologii, culturnicii îşi închipuie că 
istoria poate stimula patriotismul toropit al maselor, fără 
să-şi dea seama că de fapt îl amorţesc şi mai tare. Istoria 
aniversativă devine istorie de parastas. [...] Centraliza-
rea predării istoriei, centralizarea cercetării au îngrădit 
orice iniţiativă, au făcut imposibilă orice diversifica-
re, orice discuţie, au desfiinţat dubiul, au impus strict 
modelul dorit de clasa politică conducătoare. Se poate 
scrie numai ceea ce vrea aceasta; numai ce crede că-i 
slujeşte interesele. Istoria devine selectivă, operează 
cu discriminări, prezintă doar o faţă a lucrurilor, igno-
rând cu premeditare, ca şi cum n-ar fi existat, pe cele 
nedorite. Conceptele îşi schimbă semnificaţia, obiectiv 
devine sinonim cu partinic, îndoiala îşi pierde raţiunea 
de a fi, adevărul absolut se identifică concepţiei oficiale 
[s.n.]”26. 

În astfel de condiţii, nu este de mirare că mulţi dintre 
cei din „frontul istoricilor” au ales colaborarea şi nu 
rezistenţa în faţa unui regim care părea să aibă toate 
atuurile în relaţia cu intelectualii, pe de-o parte represiu-
nea din anii ’50 fiind încă vie în memoria istoricilor, pe 
de altă parte existau avantaje pecuniare şi de avansare 
profesională în cazul colaborării cu autorităţile. 

De la numărul 7 din 1977 „Revista de istorie” are un 
nou redactor responsabil, prof. univ. Aron Petric. Nu se 
dau amănunte despre înlocuirea lui Vasile Maciu, scos 
cu totul din Comitetul de redacţie al revistei la care a 
colaborat încă de la primul ei număr, din 1948, pe vre-
mea când făcea parte din echipa lui Mihail Roller şi a 
contribuit la scrierea „celebrului” manual de Istoria Ro-
mâniei în 1947 (ulterior, cu mai multe ediţii sub titlul 
Istoria RPR). 

Anul 1977 consfinţeşte un brutal amestec al propa-
gandei politice în ştiinţa istorică: hotărârea Plenarei CC 

al PCR din 26-27 octombrie 1977 stabileşte că în 1980 
se vor împlini fix „2050 de ani de la crearea primului 
stat dac centralizat şi independent condus de Burebista 
– moment de cea mai mare însemnătate în istoria po-
porului român” şi a hotărât organizarea unor „ample 
acţiuni şi manifestări” consacrate aniversării acestui 
eveniment! Hotărârea trasează istoricilor direcţiile de 
activitate: sublinierea rolului determinant al maselor; 
rolul naţiunii şi statului naţional; organizarea de sesi-
uni, simpozioane şi dezbateri pe problemele fundamen-
tale ale istoriei patriei; elaborarea Tratatului de istorie 
a României; evidenţierea succeselor obţinute în anii 
socialismului; scrierea de lucrări ştiinţifice „în lumina 
orientărilor date de tovarăşul Nicolae Ceauşescu”. Ho-
tărârea Plenarei CC subliniază rolul acestei aniversări: 
„Aniversarea a 2050 de ani de la crearea primului stat 
dac centralizat şi independent va constitui un nou pri-
lej de intensificare a educaţiei patriotice, revoluţiona-
re a tineretului, a tuturor cetăţenilor. Cinstind marile 
evenimente ale istoriei neamului nostru, pe marii noştri 
înaintaşi şi faptele lor de glorie, oamenii muncii din în-
treaga ţară, fără deosebire de naţionalitate, strânşi uniţi 
în jurul partidului, al secretarului său general, tovară-
şul Nicolae Ceauşescu, vor acţiona cu toată energia şi 
capacitatea lor de creaţie pentru a face din România o 
ţară puternică şi înfloritoare, pentru făurirea noii istorii 
a patriei, a istoriei sale socialiste şi comuniste [s.n.]”27. 
Cărui istoric să-i fi trecut prin cap o astfel de aniversare, 
gândită ca mijloc de legitimare a regimului Ceauşes-
cu, de exacerbare a naţionalismului folositor strângerii 
rândurilor în jurul conducătorului care promova asiduu 
ideea de independenţă a României? Poate că Ceauşescu 
s-o fi inspirat din Prefaţa scrisă în 27 ianuarie 1976 de 
arheologul Dumitru Berciu la lucrarea tracomanului ita-
lian pseudosavant de origine română I. C. Drăgan, pro-
movat insistent de N. Ceauşescu, lucrare de 318 pagini 
şi tirajul de 42 090 exemplare: „În ansamblul de figuri 
tratate în variate tonalităţi, răsare în toată măreţia perso-
nalitatea lui Burebista, cea mai proeminentă căpetenie 
istorică a geto-dacilor, ramura nordică a tracilor. Este un 
admirabil omagiu ce se aduce marelui Burebista, care 
a realizat, cu 2050 de ani în urmă, cuprinderea laolaltă 
într-un regat puternic, a tuturor teritoriilor locuite de tra-
co-geto-daci...”28. Alegerea anului 1980 pentru aniver-
sare este legată de forumul mondial al istoricilor, stabilit 
a se desfăşura în acel an la Bucureşti.

În numărul 2 din 1978, redactorul responsabil adjunct 
Ion Apostol, care lucra la revistă în calitate de secretar 
de redacţie, de la numărul 4 din 1967, publică un lung 
material despre realizările şi perspectivele „Revistei 
de istorie”, la 30 de ani de la fondarea publicaţiei care 
a început, în 1948, cu numele „Studii” şi „... avea un 
rol bine determinat în cadrul luptei ideologice pe 
care Partidul Comunist Român o desfăşura pentru 
promovarea noii concepţii marxist-leniniste în rândul 
intelectualităţii şi a lichidării rămăşiţelor vechi din 
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conştiinţa oamenilor muncii”. Devenită „principalul 
organ de specialitate al frontului istoric”, revista a 
publicat materialele bazate pe concepţia „ştiinţifică, 
materialist-dialectică”, direcţia continuând şi după 30 
de ani când, „de pe poziţiile materialismului istoric [...] 
principalul organ de istorie din ţară” va pune în aplicare 
documentele cu caracter orientativ oferite de conducerea 
partidului, de „indicaţiile preţioase” trasate de N. 
Ceauşescu. Din nou se scrie despre reconsiderarea unor 
evenimente şi personalităţi istorice, despre „alcătuirea 
celor două tratate de Istoria României în 10 volume şi de 
Istoria Universală în 6 volume”, care trebuie să fie gata 
până la al XV-lea Congres Internaţional al Istoricilor din 
1980, revista urmând să publice informaţii, dezbateri şi 
materiale pe această temă. Apostol scrie că, chiar dacă 
au existat şi lipsuri, neîmpliniri, mai ales în anii ’50-’60, 
revista a înregistrat multe „succese profesionale”, atât 
prin materialele cu caracter teoretic, metodologic, cât şi 
prin cele de istorie29. 

Controversele cu istoriografia sovietică s-au reluat 
prin articolul în care Florin Constantiniu critică lucra-
rea publicată în 1974, la Chişinău, de A. M. Lazarev30. 
Sovieticul susţinea că prin romanizarea tracilor au apă-
rut volohii care au dat naştere valahilor şi moldoveni-
lor, aceştia din urmă devenind popor moldovenesc prin 
contribuţia slavilor de răsărit. O replică şi mai dură, bine 
argumentată, scrie în următorul număr de revistă Dan 
Berindei, care califică afirmaţiile lui Lazarev ca „dena-
turări” şi „aberaţii”, precizând: „... nu poate corespun-
de realităţii şi nici unei concepţii ştiinţifice clare teza 
formării unei naţiuni române şi a alteia, mai întârziate, 
moldovene, şi nici cea a alcătuirii treptate a naţiunii ro-
mâne. Potrivit unor astfel de teorii – emise în special 
de A. M. Lazarev – nu este acceptată <<românizarea>> 
bucovinenilor decât după 1918, basarabenii sunt excluşi 
din procesul de formare a naţiunii, iar moldovenii din-
tre Carpaţi şi Prut îi sunt cuprinşi doar după 1859, re-
ieşind din aceasta că numai locuitorii Ţării Româneşti 
au trăit procesul firesc încă de la începuturile sale. Teze 
ca <<formarea oricărei naţiuni este delimitată în mod 
obligatoriu de graniţe politice>> nu pot fi acceptate, ele 
fiind infirmate de realităţile istorice”. Berindei aduce ar-
gumente în sprijinul criticilor sale31. 

Cultul personalităţii în „Revista de istorie” atinge 
apogeul în primul număr din 1979, când sunt omagiaţi, 
în premieră, atât Nicolae, cât şi Elena Ceauşescu, cuplul 
prezidenţial făcând obiectul unui nou material în numă-
rul 432. 

Remarcăm implicarea „Revistei de istorie” împotri-
va tracomaniei, tot mai prezentă în spaţiul public, prin 
prezentarea detaliată a dezbaterii din 5-6 aprilie 1979, 
organizată de Secţia de Istorie şi Arheologie a ASSP, 
când opiniile despre limba traco-dacilor, susţinute de 
„nespecialişti”, au fost documentat combătute de cerce-
tători de renume ca I. I. Russu, Radu Vulpe, Gheorghe 
Bichir şi lingviştii Alexandru Niculescu şi Alexandru 

Rosetti33. În schimb, tracologia primeşte un impuls prin 
Decretul nr. 256 din 6 iulie 1979, emis de Consiliul de 
Stat sub semnătura lui Ceauşescu, care înfiinţa, pe lângă 
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii din Bu-
cureşti, Institutul de Tracologie cu „... obiect de activi-
tate coordonarea unitară a cercetărilor multidisciplinare 
în domeniul studiilor traco-geto-dace şi valorificarea 
în scopuri ştiinţifice şi educative a acestora, populari-
zarea pe plan internaţional a rezultatelor cercetărilor 
din domeniul tracologiei şi organizarea de manifestări 
ştiinţifice interne şi internaţionale de profil, sprijinirea 
activităţii ştiinţifice a facultăţilor, muzeelor şi altor in-
stituţii de profil, a activităţii de restaurare şi conservare 
a monumentelor traco-geto-dace şi a pregătirii cadrelor 
de specialişti în domeniul tracologiei, popularizarea 
cunoştinţelor despre traco-geto-daci în rândul maselor. 
Pentru valorificarea cercetărilor efectuate, institutul edi-
tează publicaţia semestrială <<Buletinul Institutului de 
tracologie>>”34. Primul director a fost arheologul Du-
mitru Berciu. 

O nouă dispută pe temele istoriografiei între Ceau-
şescu şi Brejnev este descifrată de istoricul Gheorghe E. 
Cojocaru, care publică „Nota informativă” despre dis-
cuţia purtată de cei doi lideri politici la 1 august 1979, în 
Crimeea35. Urmarea acestor discuţii a fost sporirea vigi-
lenţei cenzorilor. Aşa se face că a fost retrasă din librării 
cartea abia apărută, scrisă de Aurică Simion, cercetător 
ştiinţific la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice 
de pe lângă CC al PCR, în care se aborda ştiinţific, pe 
bază de documente, insurecţia din august 1944 şi rolul 
lui Ion Antonescu în istoria românilor36. Victimă cola-
terală a acestui eveniment a fost Gh. I. Ioniţă, unul din-
tre cei mai prolifici istorici-activişti, cadru universitar, 
membru al colectivului redacţiei „Revistei de istorie”, 
referent ştiinţific al cărţii lui Simion. Atacat de Muşat 
şi Ardeleanu, Ioniţă a fost nevoit să ceară eliberarea din 
funcţia de activist la Secţia de Propagandă a CC al PCR, 
rămânând conferenţiar la Facultatea de Istorie şi Filoso-
fie din Bucureşti37.

Formalismul şi superficialitatea din activitatea poli-
tico-ideologică şi educativă, domeniu criticat în Rapor-
tul la Congresul al XII-lea, sunt reamintite periodic în 
revistă, „slujitorii frontului istoric” fiind atenţionaţi că 
au obligaţia de a contribui la „o nouă calitate” în acest 
domeniu prin tipărirea tratatelor de istorie şi a marilor 
„lucrări fundamentale la care ne-am angajat”38. 

O nouă ocazie oferită lui Ceauşescu pentru a direc-
ţiona istoria este primul Congres al Educaţiei şi Învă-
ţământului, desfăşurat în 11-12 februarie 1980. În cu-
vântarea susţinută atunci, şeful partidului şi statului a 
atras atenţia că sărbătorirea a 2050 de ani de la formarea 
primului stat dac centralizat oferă posibilitatea „... de a 
ridica pe o nouă treaptă activitatea de cercetare în istorie 
[...].

Prin esenţa sa, istoria este o ştiinţă revoluţionară. 
De aceea şi istoricii trebuie să militeze de pe poziţii 
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revoluţionare şi să dea o ripostă fermă, ştiinţifică, ma-
terialist-dialectică, acelor încercări ale unor istorici de 
peste hotare care se străduiesc – în neputinţa, şi nu vreau 
să-i jignesc, dar poate unii în neştinţa lor – de a demon-
stra că pe aceste meleaguri a fost un vid [s.n.]”39. Peste 
două numere, în spiritul celor indicate mai sus, revista 
se conforma publicând un studiu documentar polemic 
pe marginea unei lucrări apărute în SUA şi care denatura 
adevărul istoric40. 

Un moment deosebit pentru istoriografia română 
este detaliat într-un consistent număr dublu al revistei. 
Este vorba de întâlnirea de lucru din ziua de 27 mai 
1980, între Nicolae Ceauşescu şi reprezentanţii istori-
cilor români, convocată cu scopul de a analiza stadiul 
pregătirii apropiatului Congres Internaţional de Istorie. 
Nici măcar unul dintre zecile de istorici prezenţi nu este 
nominalizat în cele cinci pagini ale materialului care 
deschide revista, ei sunt desemnaţi doar prin cuvintele 
„participanţii” şi „vorbitorii”. În schimb, sunt nominali-
zaţi cei care l-au flancat pe Ceauşescu: Elena Ceauşescu 
(trei clase, curs fără frecvenţă la Facultatea de Chimie 
Industrială a Institutului Politehnic Bucureşti, doctorat 
în Chimie Macromoleculară, membru al Biroului Per-
manent al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, 
prim vice-prim ministru al Guvernului, preşedinte al 
Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie), Virgil 
Cazacu (profesia de bază: ajustor mecanic, cinci clase, 
curs seral la Facultatea de Matematică şi Fizică, mem-
bru al CPEx al CC al PCR, secretar al CC al PCR pentru 
probleme internaţionale), Paul Niculescu (căruia în acea 
perioadă nu i se mai permitea să-şi adauge şi Mizil, pro-
fesor cu studii la zi absolvite în 1945 la Academia Co-
mercială şi Industrială, membru al CPEx al CC al PCR, 
vice-prim ministru al Guvernului, ministru al Finanţe-
lor), Gheorghe Rădulescu (economist cu studii la Facul-
tatea de Economie Generală absolvite în 1937, doctor în 
Economie, membru al BP al CPEx al CC al PCR, vice-
preşedinte al Consiliului de Stat), Leonte Răutu (studii 
superioare neterminate, fost ideolog şef în primele dece-
nii comuniste, membru al CPEx al CC al PCR, rectorul 
Academiei „Ştefan Gheorghiu”, vicepreşedinte al Con-
siliului Superior al Educaţiei şi Învăţământului), Ştefan 
Voitec (profesia de bază: ziarist, membru al CPEx al CC 
al PCR, preşedinte al Consiliului Superior al Educaţiei 
şi Învăţământului), Ilie Rădulescu (profesia de bază: lă-
cătuş, doctor în Filosofie la „Ştefan Gheorghiu”, secre-
tar al CC al PCR, şef al Secţiei de Propagandă a CC al 
PCR). În cursul întâlnirii de patru ore, „participanţii” au 
exprimat „mulţumiri” şi au evidenţiat rolul lui Ceauşes-
cu „în stabilirea liniilor directoare ale activităţii frontului 
istoric”, iar Ceauşescu a rostit o cuvântare în încheierea 
activităţii, clarificând misiunea istoricilor la apropiatul 
Congres şi prezentând „sarcini”, „indicaţii preţioase”, 
„îndrumări concrete”, „recomandări” care au făcut din 
întâlnirea de lucru „un moment de cotitură şi de refe-
rinţă în procesul de ascensiune şi dezvoltare al istori-

ografiei din Republica Socialistă România”41. Studiind 
documentele păstrate în arhiva CC al PCR şi discutând 
cu Dinu C. Giurescu, unul dintre istoricii prezenţi la şe-
dinţa din 27 mai 1980, istoricul Felician Velimirovici a 
descoperit lista cu cei 70 de istorici participanţi, dintre 
care Ion Ardeleanu şi Mircea Muşat, istoricii activişti 
ai CC al PCR, stabiliseră 16 istorici care să ia cuvântul, 
însă doar 14 au vorbit: Ştefan Pascu, Ştefan Ştefănescu, 
Iosif Covaci, Dionisie M. Pippidi, Ion Popescu-Puţuri, 
Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Dumitru Berciu, Emil 
Condurachi, Carol Gollner, Dinu C. Giurescu, Florian 
Georgescu, Vasile Drăguţ, Dumitru Tudor şi Adrian Ră-
dulescu. Din discuţia cu D. C. Giurescu aflăm că primul 
vorbitor, Ştefan Pascu, a vorbit 45 de minute, după care 
Ceauşescu a cerut „să fiţi foarte concişi de acum înain-
te”, au mai vorbit încă patru, s-a luat o pauză de un sfert 
de oră. Giurescu povesteşte cum a fost invitat de Cea-
uşescu să ia cuvântul şi că, după formulele protocolare, 
i-a spus şefului statului „să nu se dărâme oraşele”, să 
se permită circulaţia în străinătate, să se creeze condi-
ţii pentru publicarea mai rapidă a documentelor istori-
ce. Din stenograma întâlnirii, Velimirovici constată că 
doar trei istorici: E. Condurachi, D. C. Giurescu şi D. M. 
Pippidi au ridicat probleme care afectau nu doar breasla 
istoricilor, ci întreaga societate românească. Arheologii 
D. Tudor şi A. Rădulescu au semnalat probleme privind 
conservarea patrimoniului istoric naţional, restul vorbi-
torilor lăudând condiţiile oferite de conducerea partidu-
lui pentru „frontul istoric”. Cum era obiceiul, Ceauşes-
cu a vorbit în încheiere, discursul întinzându-se pe 24 
de pagini în care a reluat toate subiectele, de la statul 
centralizat dac, la România socialismului multilateral 
dezvoltat, solicitând istoricilor ca la Congres să pună 
accentul pe „colaborare” şi să evite divergenţele42. 

Congresul istoricilor a fost foarte bine organizat43. 
Un rol deosebit l-a avut Dan Berindei care, de curând, 
spunea că acest Congres a fost „un mare succes pier-
dut”, fiindcă autorităţile române au împiedicat istoricii 
români să dea curs avalanşei de invitaţii şi de propuneri 
venite, ulterior, de peste hotare44. 

În perioada premergătoare Congresului, „”Revista 
de istorie” a apărut într-un număr dublu, 5-6 din 1980, 
conţinând mai multe remarcabile analize privind starea 
istoriografiei româneşti. Materialul care se ocupă de 
istoria contemporană, dincolo de expresiile protocolare 
de început, are câteva fraze critice la adresa istoriografiei 
din perioada 1944-1965: lipsa de experienţă a cercetării 
de specialitate, calitatea scăzută a unor cadre din cercetare 
şi multiplele prejudecăţi au dus la comiterea unui număr 
apreciabil de abateri de la rigurozitatea ştiinţifică a 
cercetării istorice. De asemenea, cei doi autori, Ioniţă 
şi Scurtu, colegi de Catedră la Facultatea de Istorie şi 
Filosofie din Bucureşti, amintesc despre orientările 
sectarist-dogmatice şi practicile subiective în munca 
politico-ideologică a partidului în deceniul al şaselea 
şi primii ani ai celui următor. Salvarea istoriografiei 
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se datorează ideilor geniale ale lui Ceauşescu. Sunt 
prezentate un lung şir de studii, monografii, lucrări 
care au reabilitat momente istorice şi personalităţi. Nu 
sunt uitate nici cele 19 volume din opera teoretică a 
secretarului general al partidului. Autorii consideră că 
cea mai reuşită sinteză despre „tot ceea ce s-a petrecut în 
România Socialistă din 1948 încoace” este monografia 
România în anii socialismului (1948-1978), elaborată 
de un colectiv de la Institutul de Studii Istorice şi So-
cial-Politice de pe lângă CC al PCR (Gheorghe Sur-
pat – coordonator, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Gh. I. 
Ioniţă, Constantin Mocanu, Paraschiva Nichita, Pamfil 
Nichiţelea, Elisabeta Petreanu, Valeria Potop, Aurică Si-
mion), Editura Politică, Bucureşti, 198045. 

„Revista de istorie” şi-a îndeplinit rolurile încredin-
ţate de partid pentru recuperarea ideologică a trecutului, 
legitimarea sacrificiilor prezentului şi a promisiunilor 
viitorului. În acelaşi timp, revista este şi un barometru 
al evoluţiilor istoriografiei române de-a lungul ultimilor 
ani ai regimului comunist. A fost, timp de 16 ani, mar-
torul scrierii şi rescrierii istoriei în funcţie de directive-
le precizate de către conducerea politică, reflectând cu 
promptitudine toate transformările politico-ideologice 
petrecute la vârful conducerii de partid şi de stat în anii 
comunismului naţional.

Prof. PETRE BARANGĂ
Prof. RODICA BARANGĂ
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Anul acesta se împlinesc 630 de ani de la plecarea 
în neființă a domnitorului moldovean Petru I Mușat, 
domnitorul care a pus începutul dinastiei Mușatinilor, 
cea mai de vază și reprezentativă pentru is-
toria Moldovei. Această familie ne-a adus 
în frunte pe Petru Mușat, Alexandru cel 
Bun, Ștefan cel Mare și Petru Rareș. Petru I 
Mușat a domnit în Moldova între anii 1375-
1391, fiind fiul lui Ștefan al Maramureșului 
și al Doamnei Margareta Mușata și frate cu 
Roman, cel care va domni după el între anii 
1392-1394 și pe Ștefan, domn al țării între 
1395 – 1399. Domnitorul s-a căsătorit în 
anul 1388 cu fiica regelui polon Vladislav 
al II-lea Iagello (1366 – 1434), având doi 
copii: Roman, botezat cu numele fratelui 
său și Ivașcu, consemnat documentar în a.1400, aflân-
du-se la Brest, sub ocrotirea regelui Poloniei Vladislav 
al II-lea Jagello și a marelui duce al Lituaniei, Vitold. 

Întregirea teritorială a Țării Moldovei în hotarele 
sale istorice s-a desăvârșit în timpul domniei lui Petru I 
Mușatinul, tot atunci efectuându-se și împărțirea admi-
nistrativ-teritorială în baza ținuturilor, precum și în baza 
celor două componente principale – Țara de Sus și Țara 
de Jos.  

Petru I Mușat a început opera de fortificare a țării: a 
zidit cetățile Neamț, Șcheia, Suceava, pe care a făcut-o 
capitală a Țării. Anume Petru I Mușat a statornicit ierar-
hia bisericii ortodoxe din Moldova, 
obținând hirotonisirea lui Iosif, pe 
care l-a numit Mitropolit al Moldo-
vei cu scaunul la Suceava. 

Extinderea teritorială a Țării 
Moldovei, amplificarea probleme-
lor administrative, fiscale și de altă 
natură au determinat, desigur, dez-
voltarea și diversificarea structurală 
a întregului aparat statal, pe care se 
bizuia puterea domniei: emiterea 
primelor acte scrise, deși puține, 
mărturisește un început al cancela-
riei domnești, atestarea existentei 
consiliului domnesc compus din 
marii boieri ai vremii, emiterea pri-
melor monede cu numele domnului 
și cu stema țării precum și punerea 
în aplicare a sigiliului voievodal 
sunt mărturii ale autorității supre-
me în stat, exponent al ei fiind vo-
ievodul, ş.a. Din perioada lui Petru 
Mușat avem primele dovezi, că ac-
tele cancelariei de stat se întăreau cu 

pecete domnească. Prima pecete (păstrată) a Moldovei 
se referă la omagiul de vasalitate al lui Petru I Muşat 
depus regelui Poloniei Vladislav la 6.05.1387. Pe revers 

este gravat capul de zimbru en face cu o 
stea cu cinci colțuri între coarne, în dreap-
ta un soare, în stânga secera lunii. Aceasta 
este de la începuturi stema Moldovei, pe 
care o vedem și pe primele monede - groşi 
moldoveneşti ̶ bătute, după cum ne spune 
legenda de pe ele, de „Petri woiwodi Mol-
daviensis”. Emiterea monedei, afirmarea 
sistemului monetar constituie un moment 
crucial nu numai în istoria economică, dar 
şi în cea politică a ţării, ca o dovadă a unei 
trepte, oricum, avansate de dezvoltare soci-
al-economică şi politică a statului, indiciu 

al întăririi suveranităţii lui. Recunoscând în anul 1387 
suzeranitatea regelui polon Vladislav Iagello, Moldo-
va se include în sistemul de alianţe polono-lituaniene. 
Aceasta a predeterminat pentru secole înainte vectorul 
orientării externe a Moldovei, potolind pretenţiile ex-
pansioniste ale ungurilor, afirmând calea aparte în isto-
ria ţării.  

Începînd cu Petru I Muşat putem vorbi despre Mol-
dova ca ţara integră, ca stat european cu toate actele în 
regulă, cu pecete prin care stema ţării zimbrul/bourul îşi 
începe calea sa în istorie pentru secole înainte. 

După moștenirea lăsată de Petru I Mușat, la 630 de 
ani sărbătorim simțindu-ne mai 
aproape de Europa, 75 de ani de 
la fondarea Consiliului Europei, 
în urma unui discurs ținut de Win-
ston Churchill la Universitatea din 
Zürich (Elveția) (19 septembrie 
1946). Astăzi Consiliul Europei 
include 47 de state europene, in-
clusiv această așchie de țară Ba-
sarabia alături de România – stat 
de 14 ani membru cu drepturi 
depline, la fel ca alte 27 de sta-
te. Ironia sorții, dar tocmai cei 
care au demarat această frumoasă 
construcție pe continentul euro-
pean, au părăsit Uniunea Europea-
nă. Cum spunea același Churchil 
despre democrație, parafrazând-o 
putem spune: „Nimeni nu pretinde 
că Uniunea Europeană este per-
fectă, dar ceva mai bun nu există”. 
Oricare ar fi opinia unora despre 
această construcție totuși, această 
construcție - Uniunea Europeană, 
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este cea mai mare realizare a secolului XX pe Continen-
tul European, care a fost teatrul a două cele mai mari 
războaie mondiale.

Din acest punct de vedere, Republica Moldova își 
dorește mult aderarea la Uniunea Europeană, care a fost 
doar mimată de conducerile așa numite proeuropene în 
ultimii 7 ani de la momentul de Asociere. Doar aderarea 
la UE va permite acestui colț de țară aflat în calea tuturor 
relelor să iasă de sub influiența directă a Rusiei și să se 
apropie real de Țara-mamă România. Desigur ar mai fi 
fost o cale - cea mai ușoară și reală - ReUnirea cu Româ-
nia. Dar, până acum nu am reușit să impunem o unitate 
a unioniștilor ... 

În 12 septembrie, s-au împlini 6 luni de la plecarea 
în eternitate a clasicului literaturii românești unionistul 
model, Academicianul Nicolae Dabija. Este o pierdere, 
pe care o resimțim tot mai mult în timp. A plecat, lăsând 
în urmă cărți nescrise, ReUnirea, pentru care a luptat 
atât de mult, încă nefăcută, mii de copii, care nu-i vor 
mai auzi glasul și minunatele poezii la desele întâlniri, 
pe care le avea prin școli, prin casele de copii. Am rămas 
mai orfani! Dumnezeu sa-i dea odihna cea veșnică ală-
turi de Eminescu, omul cu nume de stea, E. Grebenicov 

ș.m.a., iar noi să ținem veșnic aprinsă lumânarea în me-
moria Maestrului Dabija. 

Acum suntem în timpul unei determinări reale a Re-
Unirii prin construirea de poduri, drumuri, căi ferate, 
conectarea rețelelor electrice la cele românești, aprofun-
darea integrării sistemelor de educație, crearea puncte-
lor vamale comune, ulterior adoptarea leului românesc 
ș.a., după care și ReUnirea ar putea veni mai de la sine. 

Analizând atent starea țărișoarei noastre, tradiţio-
nal întreg spaţiul politic basarabean se împarte în trei 
segmente principale. Segmentul de stânga, majoritar în 
perioada imediată post sovietica, este în continuă des-
creştere. Tot mai mulţi înţeleg absurditatea comunismu-
lui, în special, a celui de tip basarabean, în care tatăl 
e comunistul nr. 1, iar fiul - capitalistul nr. 1. Tot mai 
mulţi ajung la concepţiile marelui filozof român Petre 
Ţuţea: “...Ca să constaţi că e incapabil comunismul de 
guvernare, nu trebuie să ai doctoratul în ştiinţe sociale. 
Orice bou vede că nu e bun. El vede că mă-sa rabdă, 
nevasta rabdă, copiii rabdă... vede tot şi totul pute... Co-
muniştii sunt văcari: consideră oamenii ca văcarii cire-
zile. Cum poţi gîndi egalitatea absolută - că aşa trebuie 
s-o gîndeşti ca să fii comunist - când nici nu ieşi bine în 
stradă şi te-ntîlneşti cu ea, cu inegalitatea?”. Am văzut 
şi simţit pe pielea noastră incapacitatea comuniştilor şi 
socialiştilor de a guverna pentru popor în cei 8 ani de 
regim comunist şi alţii 4 de socialism sălbatic. Dar acest 
segment încă există (de fapt stânga adevărată există şi în 
democraţiile autentice!). Altfel spus, „Nu-i poţi duce pe 
toţi pe lună” – apropo de Dumitru Prunariu, primul și 
singurul român care, acum 40 de ani a zburat în spațiu. 
Un alt segment, născut de Mişcarea de Eliberare Na-
ţională la sfârşitul anilor 80’, este cel de dreapta, aflat 
în continuă creştere dar, din păcate gestionat extrem de 
prost acest potenţial de liderii incapabili de a face acest 
lucru. Al treilea segment este cel de centru, din care se 
pot alimenta atât dreapta cât şi stânga. Totul depinde cât 
de convingători sunt liderii, de capacităţile reale de li-
der. Un bun exemplu în acest sens sunt ultimele alegeri: 
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prezidenţiale şi parlamentare, în care Doamna Maia 
Sandu a ştiut cum să convingă alegătorul, inclusiv de pe 
segmentul de centru.

Actuala conjunctură, cu Maia Sandu în frunte 
șansele europenizării cresc substanțial. Un moment foar-
te bun s-a petrecut cu prilejul participări președintelui 
Republicii Moldova la Adunarea Generală a ONU, 
foarte bine Maia Sandu fiind foarte bine primită de mai 
marii lumii. „Adevărul este că lumea democratică este 
peste tot. Trăiește în activiști anticorupție, apărători ai 
drepturilor omului, jurnaliști care protestează pentru 
pace (…). Trăiește în moldovenii ce sunt mândri de fap-
tul că au obținut o victorie copleșitoare de către forțele 
democrației obținând un mandat de combatere a mitei 
și construirea unei economii mai incluzive”, a spus 
președintele SUA Joe Biden. Discursul reprezentantei 
noastre era mult așteptat, mai ales măsura în care se, va 
atinge problema transnistreană. Dar, în discursul rostit la 
Sesiunea a 76-a a Adunării Generale a ONU, președinta 
a vorbit despre provocările la adresa democrației și 
securității, pandemia Covid-19, schimbările climaterice, 
amenințările la adresa securității internaționale, dar și 
la adresa democrației, precum corupția și dezinformarea 
ș.a. Iată că printre cele 4 probleme majore, cu care se 
confruntă Basarabia, doar a III-a a fost considerată cea 
transnistreană. „…A treia - securitatea internațională. 
Vedem din ce în ce mai multe crize de securitate care 
apar în diferite părți ale planetei, iar într-o lume inter-
dependentă, precum e cea în care trăim astăzi, replicile 
lor pot fi resimțite pe tot globul. Când ne referim la re-
giunea noastră, suntem serios preocupați de deteriorarea 
situației de securitate din zona Mării Negre. Aici aș dori 
să subliniez încă o dată că Republica Moldova este un 
stat angajat pentru pace. Rămânem ferm dedicați identi-
ficării unei soluții politice pașnice pentru conflictul din 
regiunea transnistreană a țării noastre, soluție bazată 
pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii 
Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute la ni-
vel internațional...În spiritul neutralității constituționale 

a Republicii Moldova și al dreptului internațional, aș 
dori să reiterez că poziția noastră cu privire la retragerea 
completă și necondiționată a forțelor ruse rămâne ne-
schimbată. Aceasta include îndepărtarea sau distrugerea 
munițiilor din depozitele de la Cobasna, care reprezintă 
o amenințare pentru securitatea și mediul din regiune în 
ansamblu. Mizăm pe sprijinul comunității internaționale 
în acest demers…”, a menționat președintele Maia San-
du. Un discurs excelent, bine structurat, ținut într-o im-
pecabilă limbă engleză. 

În ultimii 30 de ani în Basarabia crimele nepedepsite 
au născut mulți monștri, purtând numele mai multor 
politicieni, incluzând chiar pe unii separatiști, agenți 
ai Kremlinului, unora dintre care, în loc să fie deferiți 
justiției pentru înaltă trădare le-a fost acordat azil poli-
tic, sau se primblă nestingheriți prin Chișinău. A circulat 
gluma că mama acestor monștri (justiția basarabeană) a 
fost mereu însărcinată. „Crime” nepedepsite au născut 
succesiv alți „monștri”, care au furat miliardele din gu-
rile copiilor, pensionarilor.. 

Suntem o așchie de neam prea răbdătoare, prea îngă-
duitoare, prea lipsită de verticalitate. Nu chem la furci, 
la revoluții. Chem să avem mai multă demnitate și să-i 
impunem pe tot soiul de șovini să ne respecte. Să ne 
respecte obiceiurile (ei respectă bine doar vinul și sar-
malele noastre”), tradițiile, să ne respecte ca neam odată 
ce s-au oploșit printre noi.

Este o recomandare și Doamnei președinte Maia 
Sandu ca în funcții de conducere să fie angajate persoa-
ne curate și profesioniste. Să sperăm că nu se va greși, 
în astfel de condiții este foarte greu să nu faci greșeli. 
Problema nu e în a nu face greșeli ci în recunoașterea 
lor și corectarea cât mai rapidă. Din păcate, pe anumite 
segmente ea face unele greșeli, care trebuie să fie depis-
tate de societatea civilă, de opoziție, iar guvernarea să 
aibă capacitatea de a le repara. „A greşi este omeneşte, 
a stărui în greşeală este diavolesc”, spunea marele filo-
zof Seneca. Dar critica trebuie să fie una constructivă, 
să se încadreze plenar, sincer, în acțiunile de stârpire 
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a corupției, a schemelor frauduloase, de reformare a 
justiției, de promovare a reformelor economice etc. 

La 11 iulie s-a întâmplat o minune: poporul a vo-
tat masiv schimbarea. Astfel noii guvernări ia revenit 
o misiune istorică – de a aduce această mult așteptată 
schimbare. De fapt este o misiune ingrată. Președintele 
Maia Sandu și partidul PAS și-au aruncat pe umeri o 
sarcină extrem de grea. Întreg sistemul este putred, este 
contaminat până în măduva oaselor, la toate nivelele, 
de virusul corupției. Pentru a începe schimbarea noua 
guvernare trebuie să dezrădăcineze acest flagel. Ea a în-
ceput acest dificil proces, dar rezistența sistemului este 
mare. Noua guvernare are toată susținerea, tot suportul 
Uniunii Europene și al altor parteneri strategici, în pri-
mul rând, al SUA (cât face doar declarația recentă la 
ONU a președintelui Biden!). Este absolut clar că avem 
nevoie de o resetare totală a dreptei cu recunoașterea 
unui unic lider credibil, cooperant și responsabil, care 
să activeze sistemul și să determine scoaterea cât mai 
grabnică a acestei așchii de popor român la normalitate 
din mocirla, în care se bălăcește de peste 30 de ani. 

Chiar din primele 30 de zile președintele Maia San-
du ne-a scos din izolarea internațională. La doar câteva 
zile de la investire a avut o întâlnire importantă (prima 
între președinții României și Republicii Moldova după 
16 ani) cu președintele României Klaus Iohanis; apoi 
cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, partener 
important acum în rezolvarea diferendului transnis-
trean; apoi cu președinta Comisiei Europene Ursula 
von der Leyen și alți oficiali de prim rang europeni, 
cu președintele francez Macron, cu cancelarul german 
Merkel ș.a. oficiali europeni de prim rang, mai apoi încă 
o dată cu președintele Klaus Iohanis. Nici cu unul din 
ei nu s-a întâlnit pe parcursul celor 5 ani de președinție 
trădătorul Dadon, doar cu stăpânul său Putin de vreo 50 
de ori. Aceasta nu este o realizare a președintelui? 

Sincere felicitări cu ocazia aniversării a 30 de ani 
de la adoptarea pe 27 august 1991 a Declaraţiei de In-
dependenţă. Astăzi se împlinesc 30 de ani de când acest 
colţ de ţară pe nume Basarabia (din păcate ciuntită) 
după 50 de ani de genocid sovietic cu deportări în masă, 
foamete organizată, colectivizare forţată, s-a desprins 
de “imperiul răului” urss. Chiar dacă au fost 30 de ani 
de orbecăiri prin întuneric Actul de Independenţă a avut 
o importanţă istorică majoră. A fost un prim pas spre 

apropierea de Ţara-Mamă care, acum după alegerile 
prezidentiale din 15 noiembrie 2020 şi cele parlamenta-
re din 11 iulie 2021, devine mult mai reală. Se trece de 
la declaraţii frumoase, dar din păcate sterile, care au fost 
auzite în toţi aceşti 30 de ani, la acţiuni concrete, prag-
matice, de apropiere de România (deja au fost anunţate 
construirea podurilor peste Prut, realizarea conectării 
reţelelor electrice la cele din România, ajustarea căilor 
ferate la ecartamentul românesc, continuarea construirii 
drumului UNIREA pe teritoriul Basarabiei ş.a.). ReUni-
rea trebuie făcută nu declarată. 

„În fiecare zi ar trebui să ascultăm măcar un cântec, 
să citim ceva bun, să vedem ceva frumos și, dacă este 
posibil, să spunem câteva cuvinte frumoase” (Goethe). 
În 20 septembrie s-au împlinit 155 de ani de la nașterea, 
la Hordou, (comitatul Bistrița-Năsăud, azi localitatea 
Coșbuc) a Maestrului George Coșbuc, marele poet ro-
mân George Coşbuc, critic literar, scriitor, publicist și 
traducător român din Transilvania, membru titular al 
Academiei Române din anul 1916. „Scrisul lui Coşbuc 
trăieşte şi va trăi cât va trăi neamul românesc”. Cine 
nu-şi aminteşte de poezia „Noi vrem pământ”, scrisă în 
1894! Cu mult curaj şi înflăcărat patriotism, poetul îşi 
exprima durerea înstrăinării pământului străbun: „... Voi 
ce-aveţi îngropat aici? /Voi grâu? Dar noi strămoşi şi 
taţi / Noi mame şi surori şi fraţi! / În lături, venetici! / 
Pământul nostru-i scump şi sfânt, / Că el ni-e leagăn 
şi mormânt; / Cu sânge cald l-am apărat, / Şi câte ape 
l-au udat / Sunt numai lacrimi ce-am vărsat -/ Noi vrem 
pământ!”. 

Acum, cu greu facem față năpastei venite peste uma-
nitate, simțind-o ca pe o adevărată catastrofă pentru 
Basarabia și România, pandemia COVID 19. Tot mai 
mulți copii sunt infectați cu acest virus ucigaș DELTA. 
Danezul, irlandezul, belgianul, portughezul, francezul, 
germanul ș.a. europeni, chiar și ungurii de alături, care 
s-au vaccinat de două ori mai mulți decât românii, noi 
plasându-ne acum în coada Europei. Felicit medicii și 
tot grupul de lucrători în sistemul sanitar din stânga și 
dreapta Prutului pentru toate faptele de întrajutorare! 
Paza bună trece primejdia rea!

Deșteaptă-te române!

Prof. univ. dr. habil. VALERIU DULGHERU 
(Chișinău, Republica Moldova)
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După cum se cunoaște, cultura unui popor se 
definește prin identitatea valorilor spirituale și materi-
ale, iar conținutul acestora este fundamentat pe feno-
mene corelate cu necesitățile sociale ale individului. 
La fel se cunoaște, cultura unui popor se dezvoltă din 
principii de demnitate și identitate națională, elemente 
esențiale bazate pe moralitate individua-
lă și socială, construite din convingeri ce 
aparțin culturii literare și științifice, în an-
samblu, aspecte ce aparțin valorilor spiri-
tuale – respectivele teorii fiind influențate 
de tradițiile naționale autohtone, dar și de 
practicile altor popoare care în procesul 
evoluției au obținut o cultură cu mult mai 
avansată față de cea care există în proprii-
le manifestări culturale. Din acest punct de 
vedere, necesitățile spirituale și morale ale 
individului sau ale unui popor între timp 
se amplifică tot mai mult, iar cultura, ca 
component integrator al tuturor valorilor 
sociale, se dezvoltă și mai mult în limitele 
decenței umane. Ca urmare, cultura oricărui popor tin-
de spre acea perfecțiune și către acele valori care înalță 
continuu dezvoltarea umană și socială.

Activitatea culturală a fot mereu o năzuință și o 
prioritate absolută a individului, aceasta reprezentând 
acțiunea conștientă în obținerea unui scop definit, care 
dezvoltă și raportează treptat omul și societatea acestuia 
către nivele tot mai superioare, către nivele civilizate. 
Lucruri demne și pline de respect care orientează uma-
nitatea spre crearea unor condiții mai bune de existență 
socială, în mod aparte, în crearea bunurilor spirituale 
și materiale, valori ce comunică între ele și, în același 
timp, constituie imaginea culturală a unei societăți din-
tr-o perioadă istorică anumită. Dacă să ne orientăm la o 
comunitate oarecare, atunci vom deschide parantezele 
societății române, neam care întrunește în mod distinct 
atât cultura clasică și modernă, cât și cultura literară – 
fenomene ce constituie conținutul unui obiect național, 
unui produs al identității de limbă și istorie ce aparține 
integral de meritul întregului popor, de meritul clasei in-
telectuale, de meritul scriitorilor și oamenilor de știință 
etc., aceștea evocând o sinteză a tuturor posibilităților 
prin exprimare și promovare a valorilor social-cultura-
le, inclusiv, raportate și la valorile culturale universale. 
Astfel, conform realității, cultura modernă română și-a 
început evoluția cu desăvârșire undeva de aproape tre-
isute de ani în urmă, având în centrul evenimentelor și 
influența relativ mare din partea unor culturi occidenta-
le, dar mai ales a celei germane și franceze. În această 
perioadă de timp cultura română, în mod aparte cultura 

literară română s-a manifestat ca o componentă destul 
de calitativă, determinată de esență, iar conținutul aces-
teia a întruchipat bogăția spirituală a poporului român. 
Printre ipostazele respective, cu contribuție notabilă, se 
înscriu nume mari de personalități, scriitori ce le indi-
vidualizează importanța de-a lungul istoriei, iar operele 

literare ale acestora s-au remarcat nespus 
de valoros nu numai în cultura națională 
română, dar și în cea occidentală, univer-
sală, cu accente mai pronunțate în cultura 
franceză, germană, italiană, americană  - 
literatura română însumând formula ce 
cuprinde latura fundamentală a esteticii 
și a virtuții. 

Cultura română din toate timpurile 
s-a exprimat ca un fenomen unic, speci-
ficul acesteia fiind corelat la plasarea ge-
ografică și a procesului evolutiv de-a 
lungul istoriei. Componentele respective 
și-au găsit abordarea și în cultura lite-
raturii române, care de-a lungul timpu-

lui a fost puternic influențată și de alți factori precum 
creștinismul (specific neamului român), umanismul 
(curent care a fost infiltrat din Polonia în secolul al 
XVII-lea și ulterior pătruns și în spațiul românesc; în 
Moldova, prin scrierile lui Miron Costin, predecesorul 
fiind Grigore Ureche - care a tratat aspecte de istorie 
în dezvoltarea fenomenelor precum deșteptarea popo-
rului prin conștiința națională; apoi Ion Neculce - cro-
nicar moldovean care a abordat teorii despre identitate, 
cultură, erudiție, înțelepciune; renumitul umanist Di-
mitrie Cantemir, cât și alte personalități distincte prin 
cultura umanistă, cum ar fi și Constantin Brâncoveanu, 
alții), tradițiile naționale etc, în rezultat, toate reprezen-
tând identitatea română ca produs autentic al factorilor 
spirituali și materiali. În modul acesta, literatura româ-
nă, valorificată și exprimată de către scriitorii români și 
nu numai, și-a făcut prezența în mod onorabil și în alte 
culturi universale, care, la rândul ei, s-a prezentat ca un 
component suficient de valoros în arta scrisului. Acest 
lucru este vizibil realizat prin scrierile marilor literați, 
scriitori notorii, savanți, umaniști, un exemplu eminent 
fiind Dimitrie Cantemir (savant, filozof, umanist, scrii-
tor, lingvist, istoric, compositor, geograf, politician, an-
tropolog etc), care a lăsat ca moștenire valori literare 
inegalabile cum ar fi „Descrierea Moldovei” (editată în 
1769), lucrare scrisă în latină și solicitată cu mare interes 
de către Academia de Științe din Germania, Berlin; „Is-
toria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman” - lucra-
re publicată în limbile engleză (1734-1735, ediția a II-a 
în 1756), germană (1745), franceză (1743), unde pentru 

CULTURA LITERATURII ROMÂNE 
ÎN CONTEXTUL ALTOR CULTURI
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continentul european aceasta a existat până în anii 1900 
ca un manuscris-îndrumar, ca un izvor de documentare 
permanentă pentru oamenii de știință, istorici etc.; de 
remarcat și faptul că despre Domnia Sa s-au scris multe 
lucruri demne de apreciere, unul dintre ele este înscris și 
în Enciclopedia britanică, volumul 5, ediția a 11-a, sti-
pulându-se: „Dimitrie Cantemir a fost cunoscut ca unul 
dintre cei mai mari lingviști ai vremii sale, vorbind și 
scriind unsprezece limbi și fiind bine versat în bursele 
de studii orientale”. 

Dacă literatura română între timp a fost influențată de 
diverse culturi, cum ar fi cultura greacă (secolul al XVII-
lea și al XVIII-lea în care Tările Române au fost stă-
pânite de Imperiul Otoman), iluminismul european (se-
colul XVIII-XIX, exponenții acestui curent literar fiind 
Gheorghe Asachi, Dinicu Golescu etc); apoi renașterea 
națională și culturală cu idei revoluționare (secolul al 
XIX-lea și începutul secolului XX-lea) a pus la dispoziția 
marilor scriitori români prilejul de a realiza lucrări li-
terare inedite bazate pe schimbările parvenite în isto-
ria românilor, accentul fiind pus pe unitatea națională, 
conștiința națională și tot ceea ce ține de cultura nea-
mului românesc. În această perioadă de timp literatura 
română este cuprinsă și de avântul curentelor literare 
europene cum ar fi simbolismul, romantismul, realis-
mul, astfel scriitorii români manifestându-și activitatea 
literară către tendințe și aptitudini relativ comune, cu o 
formă de exprimare destul de frumoasă și calitativă. În 
acești parametri, conform meritelor, literatura română a 
secolului XIX este considerată și se înscrie ca cea mai 
valoroasă și productivă creație literară din toate timpu-
rile. Printre marii scriitori români care s-au remarcat 
foarte sugestiv prin curentele literare respective din 
acea perioadă (junimism, simbolism, romantism, rea-
lism, latinism) se numără jeniul literaturii române Mihai 
Eminescu (personalitate cunoscută nespus de mult și în 
cultura universală), Ioan Slavici, George Coșbuc, Con-
stantin Negruzzi, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Alecu 
Russo, Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Barbu Ștefănescu 
Delavrancea, Mihail Kogălniceanu, Ion Luca Caragia-
le, Titu Maiorescu, Anton Pann, Alexandru Macedon-
ski, Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Alexandru 
Vlahuță, Ion Heliade Rădulescu, precum și mulți alții. 
Scriitorii susmenționați, cât și alții au pus în lumină ope-
re literare de mare valoare, unele din ele fiind înscrise 
și în patrimoniul cultural universal, iar prin subiectele 
literare abordate s-au evidențiat nu numai capacitățile 
scriitoricești ale acestora, dar și puterea de întrebuințare 
și utilitate publică a artei literare în mediul social cores-
punzător – totul creat în scopul de a completa cât mai 
mult bunurile spirituale întru dezvoltarea omenirii de 
diverse culturi și origini. 

Literatura română este o identitate distinctă, iar cul-
tura acesteia reprezintă întregul set de valori spirituale, 
intelectuale menite întru dezvoltarea poporului român 
și nu numai. Din respectivele considerente, cultura li-

teraturii române este un proces bine definit, acesta, la 
rândul lui, manifestându-se ca o identitate sigură în arta 
scrisului. Așadar, prin identitatea culturii literare defi-
nim însușirea, istoria și contribuția acesteia în cultura 
românească, cât și cea universală din diverse perioade 
ale timpului. Cultura literaturii române este prezentă în 
mod distinct de la începuturi până în zilele de astăzi, di-
vizându-se în compartimente exacte: literatura română 
veche, literatura română în limba slavonă, literatura 
română umanistă – secolul XVII, literatura română a 
secolului XVIII, literatura română a secolului XIX, 
literatura română a secolului XX, literatura română 
interbelică, literatura română postbelică, literatura 
română contemporană; literatura română din străinătate 
sau, mai bine zis, literatura română a diasporei; litera-
tura română în viziunea scriitorilor străini, etc. - efec-
tul benefic și estetic fiind prezent în întregul sistem de 
activitate literară. Ca urmare, literatura română este un 
proces care se regăsește între sinteza trecutului și a pre-
zentului, bazat pe trecerea de la particular la general; 
între conexiunea istoriei și a proceselor sociale, politice, 
morale, economice; între realitate și imaginație pentru 
a crea noi reprezentări în baza percepțiilor umane. În 
același timp, identitatea literaturii române este un mod 
de exprimare prin care se dezvoltă și se recunoaște cul-
tura spirituală ce modernizează continuu societatatea 
română atât din cadrul țării, cât și din afara ei. La baza 
acestora este prezentă noțiunea de unitate națională, 
care unește și întărește centrul de legătură cu prezența 
scriitorilor români de pretutindeni. Reprezentarea 
generală a principiului de unitate națională se manifestă 
în toate acțiunile întreprinse de către scriitorii români 
din toate timpurile, transmițând ideea prin diverse ge-
nuri literare. Prin sentimentul de afecțiune pentru tărâna 
natală, pentru propria patrie, literatura română a fost și 
este inundată continuu de conținuturi ce aparțin con-
ceptului de unitate națională, de menținere a tradițiilor 
naționale, de dezvoltare spirituală și socială a societății 
române, de dragoste pentru semenul său etc., scriitorii 
români expunându-și acest gând cu cea mai mare pasiu-
ne prin profesiunea exercitată, deci, prin arta scrisului. 
Pentru scriitorii români sau, mai bine zis, pentru inte-
lectualitatea română din afara hotarelor dragostea pen-
tru pamântul natal este unică, ea nu dispare niciodată și 
este redată prin lucrări literare în cel mai distins mod. 
Scriitorii români din afara granițelor țării de origine 
sau, cum se mai spune în mod literar Diaspora română, 
încearcă prin diverse acțiuni (și le reușește de minune) 
să creeze pe meleaguri străine frumosul despre ținutul 
românesc și fac tot posibilul ca să transmită, să dezvolte 
în omul străin (din alte țări) interesul și respectul pen-
tru societatea românească. Prin lucrările literare și cele 
științifice, prin acțiunile întreprinse de a crea uniuni 
și societăți de creație, de a înființa instituții destinate 
culturii și învățământului în limba română în alte țări 
ale lumii, acest lucru impune respect și admirație pen-
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tru imaginea și atitudinea frumoasă despre națiunea 
română. De menționat, atât creația literară, cât și cea 
științifică completează în mod egal cultura literaturii 
române, patrimoniul cultural al națiunii române. Prin-
tre scriitorii și oamenii de știință români, care au pro-
movat și continuă să promoveze valorile intelectuale și 
spirituale românești, în mod aparte, cultura literaturii 
române în alte culturi, se regăsesc personalități celebre 
– Nicolae Iorga, Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, 
George Călinescu, Tudor Arghezi, Emil Cioran, Mircea 
Eliade, Nichita Stănescu, Eugene Ionesco, Herta Mul-
ler, George Emil Palade, Ana Blandiana, Petru Popescu, 
Ruxandra Vidu, Andrei Codrescu; Bogdan Suceavă, 
Ştefan Baciu, precum și multe alte personalități marcan-
te - producători de studii literare, filozofice, științifice 
în diverse domenii; veritabile personaje în promovarea 
istoriei, culturii și limbii române pe meleaguri străine. 

În procesul evolutiv literatura română este motivată 
de două componente – recunoașterea deplină a acesteia 
în cadrul țării și recunoașterea cu succes la nivel mon-
dial. Recunoașterea pozitivă în plan mondial a literatu-
rii române este, mai întâi de toate, o componentă care 
multiplică valoarea culturii literare din cadrul țării, ca 
ulterior aceasta să creeze un fenomen intermediar prin 
care se contribuie la dezvoltarea altor culturi. Drept 
model, după cum s-a mai precizat, Dimitrie Cantemir, 
primul scriitor/umanist român recunoscut în cultura uni-
versală și cea europeană, prin scrierile sale excepționale 
(lucrări literare de o pondere aparte despre lume re-
date în stil filozofic, apartenente din domeniul culturii 
clasice – umanismul) a îmbogățit și întregit cultura eu-
ropeană cu noi modele de gândire folozofică, istorică, 
umanistă. Un alt exemplu remarcabil care a contribuit 
în dezvoltarea altor culturi a fost Nicolae Iorga, persona-
litate română apreciată enorm de mult în mediul literar 
și academic din Europa și nu numai, membru al Acade-
miei de Științe din Franța, Iugoslavia, Polonia, cu titlul 
onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Oxford, recunoscut prin participări active la conferinte 
si congrese internationale în țări din Europa si Statele 
Unite ale Americii; creația literară și științifică în dome-
niul istoriei medievale, folozofiei, științelor umanistice, 
lingvisticii și filologiei, dramaturgiei etc., recunoscută la 
nivel mondial. Acest lucru este confirmat prin relatările 
marilor personalități din cultura universală: - bunăoa-
ră, istoricul și savantul englez Arnold Joseph Toynbee 
a documentat: „regret că nu l-am cunoscut niciodată pe 
Nicolae Iorga… Sunt în special recunoscător pentru că 
a scris Istoria Imperiului Otoman – acea mare istorie 
a lui Iorga pe care o am în bibliotecă într-o ediţie ger-
mană. Nicolae Iorga este o mare figură a ştiinţei, isto-
riei, atât a României, cât şi a Europei şi a lumii întregi, 
iar sfârşitul său tragic a fost o pierdere generală”; - iar 
cu o lună mai târziu după moartea renumitului scriitor 
și savant român, profesorul și filologul francez Mario 
Roques în cadrul ședinței de comemorare de la Acade-

mia Franceză a difuzat următoarele: „Nicolae Iorga a 
fost unul dintre acei oameni ai vremurilor epice, iniţi-
atori, conducători, îndrumători neobosiţi ai naţiei lor, 
care trebuie să înţeleagă tot ce este în legătură cu ţara 
lor, să fie la curent cu tot ce se întâmplă, dar mai ales 
să descurce naţiuni, aplicând totul la ei în ţară, să or-
ganizeze totul, să verifice, să corecteze şi adeseori să ia 
totul de la început”; - pe când  George Călinescu a scris: 
„Iorga a jucat în cultura românească, în primele de-
cenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”). Prin inter-
mediul spațiului literar, cultural, științific și-au remarcat 
contribuția în cultura altor popoare și Mihai Eminescu, 
unul dintre cei mai renumiți și cunoscuți scriitori români 
de nivel mondial, cel mai renumit și vestit poet din toate 
timpurile atât în cultura română, cât și cea universală, 
aportul său literar fiind extraordinar de imens în diverse 
culturi din toată lumea; Mircea Eliade, renumit savant și 
filozof de talie universală în instituirea studiului de „is-
toria religiei”, mult cunoscut în SUA și Franța; George 
Călinescu, cu accente în cultura italiană, opera domniei 
sale evidențiindu-se ca știința inițială și mărturii des-
pre istoria literaturii române din toate timpurile; Her-
ta Muller, scriitoare originară din România, autoare de 
scrieri literare în limba română și germană, deținătoarea 
Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2009; Geor-
ge Emil Palade, omul de știință în domeniul biologiei, 
deținătorul Premiului Nobel în Fiziologie şi Medicină 
pentru anul 1999 – contribuție inegalabilă în știința uni-
versală; Emil Cioran, mare filozof în cultura universală, 
prezent în renumitele enciclopedii din Marea Britanie, 
SUA, Franța, Italia, Germania, etc., lucrările sale fiind 
prezente și în renumitele biblioteci din întreaga lume; 
Nichita Stănescu - poet, scriitor și eseist român - în 
anul 1977 este propus la Premiul Nobel pentru Lite-
ratură de către scriitorul suedez Arthur Lundkvist, iar 
în anul 1975 i se decernează valorosul Premiu european 
„Johann Gottfried von Herder”; George Enescu, compo-
zitorul care a făcut cunoscut întregii lumi ce este muzi-
ca și folclorul românesc și nu numai; Constantin Brân-
cuşi, sculptor, considerat pionierul sculpturii abstracte 
moderne, cunoscut enorm în Franța; Eugen Lovinescu, 
marele autor despre schimbările în valorile estetice; Ion 
Caraion, scriitorul și traducătorul român care editează 
reviste literare în Germania și Elveția; Nicolae Balotă 
(scriitor, istoric și teoretician literar român), contribuție 
în cultura europeană: despre cultura renașterii în Italia, 
despre literatura germană și franceză; Norman Manea, 
cel mai tradus romancier român, manuscrisele sale fi-
ind traduse în mai mult de 20 de limbi; Eugen Ionescu 
(Eugene Ionesco), renumit dramaturg în cultura univer-
sală – unul din fondatorii teatrului absurdului din Pa-
ris; Ruxandra Vidu (dr., prof. univ.), omul de ştiinţă în 
ingineria materialelor avansate și nanotehnologiilor, cu 
numeroase invenţii brevetate în SUA, decorată cu im-
portante premii şi distincţii de nivel mondial, este pri-
mul om de știință român în calitate de membru al Aca-
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demiei Naționale a Inventatorilor din SUA, Președinte 
al Academiei Româno-Americane de Științe și Arte din 
SUA/ American Romanian Academy of Arts and Sci-
ence, USA; Nicolae Manolescu, renumit critic și istoric 
literar în arta scrisului contemporan, Ambasadorul Ro-
mâniei la UNESCO și Președinte al Uniunii Scriitorilor 
din România; Ana Blandiana, scriitoare, lucrările sale 
fiint traduse în 26 de limbi, fondatoarea reîntemeierii 
Centrului PEN din România în 1990, deținătoare a Pre-
miului Literar Internațional „Gottfried von Herder” în 
anul 1982; Mircea Cărtărescu, poet, prozator, critic lite-
rar, romane traduse în limba italiană(2) și în limba ne-
erlandeză(3); Andrei Codrescu (originar din România, 
cetățean al SUA, poet, eseist, prozator) este scriitorul 
care a devenit best seller în America de Nord cu roma-
nele „Contesa sângeroasă/The Blood Countess”, „Si-
mon and Schuster”, „Mesi@”; Linda Maria Baros (de 
origine română, traducătoare, critic literar , poet), po-
emele scriitoarei sunt prezente în 28 de volume editate 
în 28 de țări, este deținătoarea vestitului Premiu pentru 
poezie „Prix Guillaume Apollinaire” din Franța (anul 
2007) și este membru titular al Académiei Mallarmé din 
Paris; Petru Popescu (de origine română, cetățean SUA, 
romancier, scenarist, realizator de filme la Hollywood), 
romanele sale în număr de 20 sunt scrise în limba engle-
ză și română; Ştefan Baciu (diplomat, scriitor, profesor 
universitar, traducător, jurnalist român stabilit în SUA) 
a publicat peste 100 de volume de poezie, eseistică, me-
morialistică etc., dar și peste 5000 de articole și studii 
științifice apărute în reviste din Germania, România, 
Franța, America Latină, Elveția, America de Nord; cât 
și mulți alții.

Prin acțiunea de a contribui cât mai benefic la dez-
voltarea propriei culturi naționale, cât și la dezvoltarea 
altor culturi din afara țării de origine, producătorii de 
opere literare, filozofice, științifice în diverse domenii 
se prezintă ca adevărați eroi în promovarea istoriei și 
limbii române, în protejarea și îmbogățirea neîncetată 
a patrimoniului cultural român și, nu în ultimul rând, 
întru onorarea ținutului român strămoșesc. Deci, aportul 
redutabil al scriitorilor români în cultura națională și cea 
universală este motivat de arta cunoașterii, la rândul ei, 
arta cunoasterii se prezintă prin literatură, muzică, pic-
tură, știință etc. Drept urmare, dacă vorbim de literatura 
română, atunci cultura literaturii române nu numai că 
s-a afirmat sau că s-a promovat în mod distins în cultura 
altor popoare - cultura universală, dar, în același timp, 
cultura literaturii române a completat și a diversificat 
într-o măsură oarecare cultura universală, cu precădere 
a influențat pozitiv cultura europeană și cea americană, 
astfel literatura română identificându-se ca una origi-
nală, având în cuprinsul său remarcabili scriitori, mu-
zicieni, pictori, oameni de știință și cultură, intelectuali 
români de diverse profesii – prezentă în joc fiind munca 

intelectuală ce este materializată prin noțiunea de a sa-
tisface necesitățile spirituale ale individului atât din so-
cietatea română, cât și din societatea universală. Așadar, 
prin conceptul culturii scoatem în evidență nu numai 
totalitatea valorilor materiale și spirituale ce comunică 
între ele întru dezvoltarea omului și a societății acestu-
ia, însă, concomitent, definim importanța și necesitatea 
acestuia întru dezvoltarea diverselor tipuri de activități 
umane (literare, sociale, morale, spirituale, intelectua-
le etc.) prin intermediul cărora se identifică conținutul 
și diversitatea noțiunii de valoare în multiple culturi de 
diverse origini. 

 Prof. dr. GALINA MARTEA*
membru titular al Academiei Româno-Americane  

de Arte și Științe și membru al Uniunii  
Scriitorilor Europeni de Limbă Română   

(originară din Republica Moldova, stabilită în Olanda)

*Galina Martea, scriitoare (poetă, prozatoare, eseistă, publicistă, 
critic literar), savant, profesor universitar cu titlul științific de 
„Doctor în ştiinţe economice” și titlul onorific de „Academician 
de onoare al învăţământului universitar”, membru titular al 
Academiei Româno-Americane de Stiinte si Arte; cercetător 
ştiinţific în domeniul managementului educaţional; autoare 
de monografii academice si cărți de poezii, proză, publicistică, 
critică literară; autoare de articole ştiinţifice si literare în domeniul 
economiei, învăţământului, sociologiei, filosofiei, literaturii; 
participări la conferinte stiintifice naționale și internationale; 
Laureat al Premiului I, secțiunea Presa Scrisă, pentru anul 
2015, Uniunea Ziaristilor Profesioniști din România; Laureat al 
Concursului de poezie “Alexandru Macedonski” (USE, filiala 
România), Premiul I, Secțiunea A, pentru volumul cu poezii 
“Durere Tricoloră”, 20 iunie 2015; Laureat al Premiului pentru 
publicistică si poezie al săptămânalului “Literatura şi Arta” 
pentru anul 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (Moldova); Laureat 
pentru publicistica anul 2015, ziarul Natiunea, Romania; 
Nominalizare pentru cea mai bună carte a anului 2015 „Sistemul 
de învăţământ – promotor al identității naționale”, UZPR, 2015; 
Laureat al Concursului Internaţional de Poezie “Dr. Nicholas 
Andronesco - Eternitatea”, (SUA), Diploma Award, Premiul II, 
Categoria Patriotism, pentru Poezia “Ţara mea cu nume „Durere, 
Răbdare”, 2015; Certificat Awarded pentru contribuția valoroasă 
la cea de-a 11-a Conferință Internațională RAIS privind Științele 
Sociale, ce a avut loc la Johns Hopkins University, Rockville, 
SUA, 19-20 noiembrie 2018, cu lucrarea de cercetare științifică 
„The role of the individual and of the social environment in the 
value system”. Certificat Awarded pentru contribuția valoroasă 
la cea de-a 12-a Conferință Internațională RAIS privind Științele 
Sociale, la Princeton, NJ, SUA, 3-4 aprilie 2019, cu lucrarea de 
cercetare științifică „Training and Education – Mission of Essence 
in the Development of the Individual and Society”. Membru al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova, membru al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România; membru al Societății Regale de 
Literatură, Londra/Member of The Royal Society of Literature, 
London, 2020; membru titular al Societății de Poezie din Marea 
Britanie-Londra/The Poetry Society-London UK; Membru al 
Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română, etc.
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Costa Roșu (n. 30 martie 1947, Torac – d. 12 iulie 
2021, Novi Sad) a fost jurnalist, publicist, bibliograf, fol-
clorist, membru de onoare al Academiei 
Române, un nume cunoscut în țară și străi-
nătate prin monografii care vizează trecutul 
cultural al românilor din Serbia și promova-
rea valorilor lor spirituale. A fost inițiatorul 
unor numeroase proiecte științifice din 
domeniul culturii și civilizației populare și 
a culturii scrise la românii din Voivodina, 
realizate împreună cu Institutul de Balca-
nologie al Academiei Sârbe de Știință și 
Artă din Belgrad, Institutul de Etnografie și 
Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române 
din București, Institutul de Studii Banatice 
„Titu Maiorescu” din Timișoara și multe 
alte instituții din Serbia, România sau din 
țările din fosta Iugoslavie. Organizator și coordonator al 
numeroaselor reuniuni știinţifice, printre care Simpozionul 
Internaţional „Acad. Emil Petrovici – viața și opera” (1995 
și 1996), Simpozionul Internaţional „Banatul – trecut is-
toric și cultural” („Banatul-istorie și multiculturalitate”) 
(1996-2020), Simpozionul Internațional „Literatură și pre-
să în Banat” (2011-2020), autor a circa o mie de articole, 
comentarii, interviuri și reportaje, publicate în presa vre-
mii, a mai mult de 50 de studii și cercetări din domeniile: 
literatură, lexicografie, etnografie, folclor și aproximativ 63 
de cărți despre românii din Voivodina, Serbia de Răsărit, 
Istria, în Croația și Muntenegru. Costa Roșu este colabora-
tor extern al Institutului „George Bariţu” din Cluj-Napoca, 
la marele proiect al Academiei Române, Bibliografia Isto-
rică a României, vol. XII și XIII. Cercetător cu vocație de 
construcție culturală, Costa Roșu are o operă de cercetare 
impresionantă, concretizată în monografii, studii, cărți de 
istorie culturală, bibliografii, lexicoane, jurnale de călăto-
rie, antologii de folclor etc. Acad. Nicolae Edroiu în prefața 
la studiul Cartea veche românească din Voivodina, scrisă 
de Costa Roșu și Valeriu Leu (Novi Sad, 2007) îl consi-
deră pe Costa Roșu „discipol al profesorului Radu Flora, 
un specialist recunoscut în privința istoriei, bibliografiei și 
etnografiei românești din Voivodina, în care domenii are 
contribuții notabile, indispensabile pentru cunoașterea tre-
cutului și culturii românilor din Banatul de Vest, a relațiilor 
româno-sârbe în general” (Edroiu 2007, V-VI). Cărțile și 
publicațiile lui pot fi luate drept surse valoroase privind 
identitatea culturală și spirituală a poporului român în con-
text balcanic. Faza actuală a cercetărilor filologice, biogra-
fice și de exegeză critică a permis o dezvoltare remarcabilă 
a lucrărilor de sinteză urmărind atât extinderea și valori-
ficarea critică a întregii moșteniri culturale în Voivodina. 

Discuțiile pe marginea monografiilor apărute în Voivodina 
au confirmat eficiența acestei specii critice. Cu o serioa-

să bază de analiză și pornind de la punctul 
cel mai avansat al cercetării, monografiile 
lui Costa Roșu sunt realizate cu scopul de 
a aduce fapte noi și interpretări inedite, bine 
argumentate asupra unor lucruri mai puțin 
cunoscute cititorilor. 

Începând cu primele volume ale lui Costa 
Roșu, dedicate satului său natal, Begheiți 
(Torac) – pagini din trecut și de azi (1976) 
și celor mai importante evenimente pentru 
etnia română din Voivodina, festivalurile, 
Frumoasele festivaluri (1990), Corurile 
noastre bănățene (1991), Costa Roșu începe 
cercetările sale prin arhive și biblioteci, cu 
intenția de-a scoate la iveală ceea ce este mai 

de seamă pentru românii din Voivodina, istoria, cultura și 
tradițiile lor. Astfel, ca urmare a cercetărilor pe teren, apar 
și primele scrieri pe care le publică în Analele S.L.R. și Ca-
lendarele Libertății și, apoi, în primele antologii de folclor, 
Legende bănățene (1994), Folclor literar bănățean, (Cu-
legeri, selecție şi cuv. înainte: Costa Roșu) (1994), Prover-
be și zicători bănățene (1996), Colinde românești (1999). 
Despre cercetările de teren ale lui Costa Roșu s-a scris în 
presa vremii dar și în cercetările ulterioare, considerându-
se foarte importante, „meritul acestei realizări îi revine 
în primul rând Fundației care, în frunte cu Costa Roşu, a 
inițiat acest proiect deosebit, cercetătorilor care s-au lăsat 
angrenați în această frumoasă „aventură spirituală” şi ze-
cilor de persoane cu care aceștia au purtat convorbiri în 
satele mai sus menționate și care, în marea lor majoritate, 
s-au dovedit a fi păstori şi continuatori ai unei bogate și 
îndelungate tradiții spirituale profund românești” (Sorescu 
2017: 306-308) 

Circulația cărților vechi românești în spațiul locuit de 
români reprezintă o preocupare istoriografică interesan-
tă pentru cercetători încă de mai mult de un secol. Pentru 
prima dată aceste tipărituri românești au fost înregistrate 
în Bibliografia Românească Veche inițiată de I. Bianu, iar 
evidența acestor tipărituri s-a realizat prin descoperirea 
existenței exemplarelor acestora, în primul rând în Bi-
blioteca Academie Române și apoi în mănăstiri, biserici, 
biblioteci particulare din țară și străinătate. Despre cărțile 
existente în bisericile și mănăstirile din satele românești 
din Banatul sârbesc nu s-a scris foarte mult, catalogul cărții 
vechi bisericești este întocmit abia în anul 2012 de istoricul 
Valeriu Leu și acad. Costa Roșu, fiind un important instru-
ment pentru cercetarea ulterioară asupra circulației cărților 
tipărite în secolele XVII-XVIII. 

PREOCUPAREA ISTORIOGRAFICĂ 
A LUI COSTA ROȘU
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Un capitol deosebit de important în munca de cercetare 
a lui Costa Roșu este, în primul rând cercetarea pe teren 
a cărților vechi păstrate în toate bisericile românești din 
Banatul sârbesc. Ca urmare a studierii cărților vechi din 
bibliotecile parohiale și biserici românești, Costa Roșu a 
publicat mai multe studii precum Cartea veche româneas-
că din Voivodina (2007), Biserica Ortodoxă Română din 
Banatul Sârbesc și de la sud de Dunăre (2008), Cronici 
bisericești din Banat secolele XIX-XX. Din istoria mo-
nografismului bănățean (2009), Cărți vechi românești și 
cronici bisericești din Banat (2012) și Bisericile Ortodo-
xe Românești din Banatul sârbesc (2013, 2017). Pe când 
în volumul Cărți vechi românești și cronici bisericești din 
Banat valorifică o categorie de surse semnalate și comen-
tate până acum în istoriografia românească mai veche sau 
mai nouă, în Cronici bisericești din Banat secolele XIX-
XX. Din istoria monografismului bănăţean se analizează 
problematica însemnărilor pe cărți așa cum s-a practicat ea 
în spațiul Banatului; autorii subliniază faptul că aceste pre-
ocupări sunt tangente cu tradiția „monografică“ care a luat 
amploare odată cu secolul al XIX-lea, scoțând în evidență 
și dimensiunea identitar-națională a acestor însemnări. 
Conștient de valoarea inestimabilă a cărții vechi și din 
marea sa pasiune pentru cercetarea patrimoniului cultural 
bănățean, în colaborare cu regretatul prof. dr. Valeriu Leu, 
mai întâi a scos de sub tipar la Editura Fundaţiei Române 
de Etnografie şi Folclor din Voivodina, volumul Cartea ve-
che românească din Voivodina (2007) și apoi lucrarea Cro-
nici bisericeşti. Manuscrise din Banat – secolele XIX-XX 
(2009) la Editura Institutului de Cultură al Românilor din 
Voivodina. Aceste titluri, opere importante pentru identita-
tea românească din Voivodina, sunt martori ai dezvoltării 
culturale și istorice pe acest teritoriu și a păstrării tradiției 
românești moștenite de sute de ani de la predecesorii româ-
nilor pe aceste meleaguri. 

Despre cărțile tipărite la Viena sau la Buda nu există 
prea multe documente scrise, care să fie cunoscute în Ser-
bia, însă cea mai importantă carte apărută în ultima vreme 
la noi, care dezbate această problemă este întitulată Cărți 
vechi românești și cronici bisericești din Banat, autorii fi-
ind acad. Costa Roșu și prof. dr. Valeriu Leu, carte care, 
de altfel, este premiată cu Premiul Academiei Române în 

2009. Fiind conștienți că fondul de carte veche este cel 
mai bine conservat în bisericile sătești, autorii au întreprins 
cercetări pe teren unde au studiat atmosfera spirituală a 
satului românesc din spațiul sârbesc, precum și viața ru-
rală descrisă în aceste cărți bisericești. Din această analiză 
putem afla foarte multe date despre Banatul de odinioară 
și vom înțelege mai bine influența bisericii asupra dezvol-
tării ținuturilor rurale bănățene. Cercetătorii Valeriu Leu și 
Costa Roșu au consemnat în catalogul cărților vechi, in-
clus în volumul Cărți vechi românești și cronici bisericești 
din Banat, cărțile bisericești existente în Banatul sârbesc, 
unicul de acest fel la noi. Din cronicile bisericești aflăm că 
lumea satului românesc, chiar dacă n-a avut parte de mul-
tă lumină intelectuală, s-a bucurat, totuşi, de sclipiri aduse 
de preoţii care au slujit sfântul altar, conştienţi de perenita-
tea documentelor scrise, chiar mai mult, de necesitatea şi 
importanţa consemnării unor momente importante: „San-
ta Evanghelia aceasta cu scopu alaturate spre a înscrie 
in cartea aceasta Santa câtu Documenturi pentru eterna 
suvenire şi aducere aminte la Posteritate atâtu şi lucruri 
extraordinaria facute pentru un bine comun sau de Santa 
Biserica a noastra...” astfel își începe mărturisirea preotul 
din Petrovasâla pe un caiet legat la sfârșitul cărții. E vorba 
de Evanghelie, Sibiu, 1844. Citite azi, cronicile, fie cele 
din Banatul românesc sau cel sârbesc, sunt mici bijuterii 
despre viața de zi cu zi, din care nu lipseşte comentariul de 
rigoare, precum nici sensibilitatea celui care le-a consem-
nat. Ele sunt şi o dovadă a unui spaţiu geografic, identitar 
românesc, caracterizat printr-o conștiință comună susţinută 
prin unitatea lingvistică, religie, printr-o istorie comună. 
Vom înţelege că fiinţa românească s-a coagulat în jurul a 
două elemente esenţiale – limbă, drept cucerire civilizato-
rică şi biserică – care în acelaşi timp este şi mesajul divintă-
ţii. Cronicile, receptate într-un asemenea context, anulează 
spaţiul geografic în care au fost scrise, Banatul obţinând 
dimensiunea cadrului comun, omogen, atât în trecut, cât şi 
azi. Odată cu crearea fondului de cartea veche româneas-
că, fie că e vorba de cartea bisericească, manuale, cărţi de 
gramatică, s-a adus şi o contribuţie la consolidarea culturii 
româneşti scrise pe o arie care depăşeşte spaţiul bănăţean 
cu atât mai mult dacă ştim că acele tipărituri au venit de la 
marile tipografii româneşti, atât din Ţara Românească, cât 
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şi din Transilvania sau Iaşi.  
Costa Roșu efectuează prețioase prezentări ale cărților 

istorice şi de istorie a culturii românilor apărute în decurs 
de câteva decenii și pe care le-a considerat a fi valoroase să 
fie prezentate cititorilor, oamenilor interesați de patrimo-
niul cultural și spiritual al popoarelor valahice din Balcani. 
Cărțile lui de cercetări științifice sunt adevărate manuale 
pentru instruirea viitorilor cercetători, privind buna condu-
ită în cercetarea ştiinţifică și constituind o misiune deosebit 
de importantă pentru generațiile viitoare de culturologi, 
filologi, istorici, iubitori ai cuvântului scris, conștienți de 
importanța păstrării valorilor identitare ale unora dintre po-
poarele balcanice. Volumele sale Valahii din Muntenegru 
– Vlasi u Crnoj Gori (2004), Biserica Ortodoxă română 
din Banatul sârbesc și de la sud de Dunăre (2008), Biseri-
cile Ortodoxe omânești din Banatul Sârbesc (2013, 2017), 
Istroromânii: povestea unei populații stravechi care dispa-
re (2014), Vlahii din Muntenegru. povestea unei populații 
străvechi care dispare (2015), Românii din Voivodina. 
Povestea unei populații străvechi care persistă (2015), 
Vlahii, istroromânii și morlacii din zona Mării Adriatice. 
Istria, Dalmația și Muntenegru (2016), Românii din Ti-
moc. Povestea unei populații care persistă (2017), sunt 
cărți deosebit de relevante pentru o istorie reală a popoa-
relor românofone înșirați pe teritoriul Peninsulei Balcanice 
și pretutindeni integrați în realitatea istorică și culturală a 
acestei părți a Europei. 

Având asumate competențe de istoric și memorialist, 
pentru volumele Scrieri despre noi românii de pretutin-
deni. Contribuția la istoria culturală a românilor de pre-
tutindeni, vol. I (2013), Scrieri despre noi. Studii și cerce-
tări -Cărți și publicații românești, vol.II (2014) și Scrieri 
despre noi, românii de pretutindeni, vol. III (2018), Costa 
Roșu extrage din sursele arhiviste o multitudine de date 
importante pe care le asamblează într-o epică istoriografică 
proprie contaminărilor metodologice menționate. 

O întreagă viață consacrată cuvântului scris, promovă-
rii istoriei și culturii românilor din Voivodina și mai larg, 
din fosta Iugoslavie, nu poate trece în vedere fără a fi valo-
rificată munca istovitoare la cercetarea patrimoniului cul-
tural și identitar al românilor din acest areal, astfel Costa 
Roșu, jurnalistul, publicistul, bibliograful, lexicograful, et-
nograful și folcloristul, antologatorul, prefațatorul și redac-
torul coordonator, întemeietorul, prefațatorul și redactorul 
coordonator, întemeietorul de instituții culturale românești, 
de manifestări și publicații devine membru de onoare al 
Academiei Române, drept răsplată pentru un număr în-
semnat de dicționare, monografii, bibliografii și antologii, 
devenite cărți de referință pentru cercetările asupra istoriei, 
culturii, literaturii, folclorului românesc din Voivodina, lu-
crări care promovează valorile unei etnii. Alte contribuții a 
lui Costa Roșu este înființarea simpozioanelor printre care 
cel mai cunoscut este „Banatul- istorie și multiculturalita-
te”, ajuns la XXV-a ediție, la cercetarea culturii și istoriei 
istroromânilor, vlahilor din Timoc și din Muntenegru, la 
înființarea revistelor culturale, la îmbogățirea peisajului 

publicistic și literar, la istoria monografismului românesc 
din Banatul sârbesc. Colaborator extern al câtorva institute 
cercetare, din Bucureşti, Cluj şi Timişoara, ale Academiei 
Române,  colaborator la realizarea unor proiecte importan-
te pentru românii din afara graniţelor şi pentru români în 
general, iniţiator al numeroaselor proiecte şi coordonator 
la realizarea lor, împreună cu cercetătorii de la Institutul 
de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Institutul de 
Studii Banatice „Titu Maiorescu” - Academia Română. O 
activitate prodigioasă de aproape cinci decenii este încunu-
nată cu cele mai înalte aprecieri în lumea științei și culturii, 
pe 26 noiembrie 2015, Costa Roșu a devenit membru de 
onoare a Academiei Române. 

Din păcate, în vara anului 2021, în plină pandemie, 
Costa Roșu a trecut în veșnicie, iar nouă ne-a rămas opera 
lui să o răsfoim ca pe niște opre de referință despre noi 
și prin ea să ne cunoaștem mai bine rădăcinile, cultura, 
tradițiile. 

Conf. univ. dr. VIRGINIA POPOVIĆ
Catedra de Limba și Literatura Română

Universitatea din Novi Sad (Voivodina-Serbia)
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 Comunitatea românilor din Bucovina de Nord își 
prețuiește cu tot sufletul personalitățile din regiunea 
noastră, care s-au impus și au marcat pentru totdeauna 
cultura și istoria neamului românesc. 

Anul 2021 este anul când regretatul 
poet crăsnean Ilie Motrescu ar fi împli-
nit frumoasa vârstă de 80 de ani. Desi-
gur că ne vine greu să ne imaginăm cum 
ar fi arătat astăzi Poetul dacă ar mai fi 
trăit. Plecat fără voia sa, la nici 28 de 
ani împliniți, el a rămas în memoria ce-
lor care l-au cunoscut personal, dar și 
în imaginea poetului bucovinean, me-
reu tânăr, neuitat de atâția care i-au citit 
scrierile. L-am văzut și mi-am făcut în-
chipuirea din pozele rămase și cele po-
vestite de familia sa din orașul Crasna 
(raionul Storojineț, regiunea Cernăuți, 
Ucraina).  

Suita de manifestări omagiale a debutat anul acesta 
la București. Capitala României pe tot parcursul lunii 
iulie este gazda unei expoziții de valoare, sub genericul 
„Ilie Motrescu – 80 de ani de la naștere”, aflată în incin-
ta Muzeului Național al Literaturii Române. Expoziția 
a fost pregătită cu multă muncă și efort de neobositul 
domn Laurențiu Dragomir, 
președintele App Protecția Pa-
trimoniului. Domnia sa, anume 
prin intermediul familiei Mo-
trescu de la Crasna, s-a apropi-
at mult de Nordul Bucovinei, 
deoarece are cărți publicate 
despre monumentele de cult 
din ținutul nostru, a pregătit cu 
susținerea și ajutorul fraților și 
surorii Motrescu (cu părere de 
rău cei mai mulți trecuți deja în 
eternitate), monografia acestei 
comune, cât și o carte despre 
regretatul lor frate „Ilie Mo-
trescu – Restituiri”. 

Acum a adunat materiale 
despre poet și obiecte vechi din 
Crasna, le-a pregătit și a mun-
cit pentru a le expune în cele 
două camere oferite gratuit de 
direcția muzeului Național al 
Literaturii Române. La pregă-
tirea acestei expoziții și-a adus 
contribuția subsemnata care 

a donat cărțile dedicate lui Ilie Motrescu (4 la număr), 
cele ale poetului, printre care „Cântarea Carpaților”, 
apărută deja în 3 variante, ultima bilingvă, Folclorul 

crăsnean cules de regretatul poet, cât și 
cartea regretatului deja Ion Țâbuleac, 
din Chișinău, „Am iubit cu atâta nădej-
de...”. 

 De asemenea am transmis și cărțile 
altor autori unde sunt incluse fie versuri 
ale copământeanului nostru, fie materi-
ale în proză dedicate scurtei sale vieți și 
operei nemuritoare, ziarele cu materia-
lele proprii, dar și a altor autori, portre-
tul pictat de pictorul ucrainean Mîkola 
Bendas, traducerile poetei și traducă-
toarei ucrainene Maria Gulei. Mi-am 
imaginat cât de potrivit ar fi fost să fie 
vizibil în expoziție și minunatul ștergar 
cu chipul poetului cusut de profesoara și 

meșterița populară ucraineană Liubov Vascul. Avocatul, 
poetul și epigramistul Emil Ianuș din comuna Horod-
nicu de Sus, România, a sculptat în lemn un basoreli-
ef al poetului martir, care l-a oferit pentru câteva zile 
expoziției în cauză, mai departe urmând să-și ocupe lo-
cul în colecția sa. 

Pe data de 6 iulie, anul 
curent, a avut loc vernisajul 
expoziției în cauză, la care au 
fost invitați și câțiva bucovi-
neni printre care subsemnata, 
tânăra Natalia Clioț, condu-
cătoarea artistică a Căminului 
cultural din Pătrăuții de Jos, 
tânărul Vasile Barbuța, nepotul 
fratelui mai mare al poetului 
Constantin (Tatinuț) Motrescu. 

 De la București ne-au ono-
rat cu prezența lor, domnul 
director al muzeului național 
al Literaturii Române Ioan 
Cristescu, avocatul Antonie 
Popescu, scriitorul, directo-
rul Centru Cărți al Institutului 
Cultural român Andrei Novac, 
Restauratoarea și muzeografa 
Petronela Fotea de la Muzeul 
Țăranului Român, mereu ne-
obosita activistă a Asociației 
ASCIOR, directoarea exe-
cutivă a acestei prestigioase 

POETUL BUCOVINEAN ILIE MOTRESCU 
COMEMORAT LA BUCUREȘTI
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organizații creștine de binefacere, dar și a Fundației 
Spirituale „Mihai Eminescu”, doamna Angelica Stăn-
ciuloiu, domnul Senior Editor al revistei „Independența 
română”, participant al conferințelor de la Pitești în me-
moria celor ce au avut de suferit de pe urma regimului 
comunist, organizat de Fundația culturală MEMORIA, 
Horațiu Măndășescu, alți oameni de bună credință, lu-
crători ai Muzeului, invitați. 

În cuvântul de deschidere gazda acestei expoziții, 
directorul Muzeului Național al Literaturii române, dl 
Ioan Cristescu a menționat valoarea și importanța orga-
nizării unor asemenea măsuri culturale, felul cum sunt 
apreciate, vizitate și a propus de a tipări o monografie 
despre poetul crășnean Ilie Motrescu. Dl Laurențiu Dra-
gomir s-a referit la felul organizării acestei expoziții și 

a vernisajului în cauză, la personalitatea poetului, numit 
„Un Labiș al Bucovinei”, la faptul că ea va fi transferată 
după închderea sezonului la baștina poetului, la Crasna. 
Personal am vorbit mai detailat despre viața și activita-
tea poetului, ziaristului, folcloristului și patriotului ro-
mân Ilie Motrescu. Am menționat, bineînțeles, efortul 
și munca depusă de dl laurențiu Dragomir în pregăti-
rea expoziției „Ilie Motrescu – 80 de ani de la naștere”. 
Am mulțumit și direcției muzeului național al Literatu-
rii Române, tuturor invitațiilor pentru faptul că au fost 
prezenți la omagierea poetui nordbucovinean. Celor 
prezenți le-am dăruit câte un exempar al revistei pentru 
copii „Recreația mare”, (fondator Marina Șapca), dar și 
câteva cărți. Directorul Muzeului, la rândul său ne-a dă-
ruit câteva cărți de mare valoare literară. Îi mulțumi. Le 
mulțumim din suflet, tuturor celor care au fost prezenți 
la vernisaj, care au vizitat și vor vizita în continua-
re expoziția. Datorită efortului depus de dl Laurențiu 
Dragomir, dar și a câtorva crăsneni, aestă valoroasă 
expoziție va fi transferată în incinta unei încăperi care se 
amenajează acum, la gimnaziul din Crasna, unde va fi 
organizată și comemorarea poetului Ilie Motrescu.  

Acțiunile omagiale vor mai fi organizate pe tot par-
cursul acestui an, în mai multe localități din Nordul Bu-
covinei. Numele poetului-martir Ilie Motrescu nu va fi 
dat uitării. Este de datoria noastră a tuturor să păstrăm 
vie memoria sa.

Prof. ELEONORA SCHIPOR*
(Bucovina de Nord, Ucraina)

*Eleonora Schipor, profesoară, vicepreședinta Societății 
regionale „Golgota”, membră a Societății pentru Literatură și 
Cultură „Mihai Eminescu” din Bucovina, Președinta Filialei 
creștine ASCIOR-Cernăuți, membră a Uniunii Bibliotecariloir 
Bucovineni, a Uniunii Jurnaliștilor din Ucraina, a USLR din 
Moldova, a Ligii Scriitorilor Români de la Iași, membră a câtorva 
cenacluri literare din ținut, Lauretă a premiului literar „Olga 
Kobâlenska” din regiunea Cernăuți, Cetățeană de Onoare a 
satului Pătrăuții de Jos. (NR.)
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  România rămâne în sfera de interese a marilor pu-
teri. Viziunea occidentală a tradiției multiseculare ori-
entale, teocrat-voievodal-ortodoxe moldo-valahe de la 
Porțile orientului, ia în considerare 
și involuția aparentă ca strategie de 
apărare, reluându-se dilemele mai 
vechi: „Spre Est sau spre Vest ?”, 
„Modernizare fără occidentaliza-
re?”, „Forme fără fond?”, „Zi-
cem ca ei și facem ca noi?” Supun 
atenției publice anumite opinii și 
considerente spontane, selecționate 
din însemnările mele aproape zilnice, 
corelate cu cele ale contemporanilor, 
pe care le consider relevante și care 
încearcă „sine ira et studio” (fără ură 
și părtinire) să fotografieze, să capte-
ze „Zeitgeist”-ul (spiritul vremurilor) 
și care, în timp și de la distanță, devin 
istorie

Anul 2021 a început sub spectrul 
incertitudinii: va rezista democrația liberală în Est, cu 
tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea își pierde 
busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atracti-
ve sunt exemplele de proastă guvernare din jurul Ro-
mâniei, în state mici și mari, membre UE sau doar cu 
aspirații de aderare? O vor apuca partidele românești 
pe căi alternative la proiectul european clasic al „Eu-
ropei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune țările 
nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii 
noștri nemembri înspre modelul universalist european, 
ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri 
a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în 
tranziție, sub tutelajul strict al UE și NATO? Dar există 
și o versiune optimistă a poveștii: nu cumva odată cu 
anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei și indig-
nării“? (autor „Deceniul furiei și indignării, Cum ne-
au schimbat ultimii zece ani?”, Humanitas, București, 
2021). La fel se întreabă și prof. univ. dr. Florin Geor-
gescu, Vicepreședinte al Consiliului de administrație 
și prim-viceguvernator BNR, ex-ministru de finanțe: 
„de ce avem Capitalism și capitaliști fără capital în 
România?”; în România post-comunistă, se deplânge 
împrejurarea că “în timp ce profitul s-a privatizat, riscul 
s-a socializat”, punându-se pe seama acestui fenomen 
eșecul capitalismului românesc. 

Feudalismul moldo-valah face parte din Tratatul de 
istorie al Academiei Romane si manualele de Istorie de 
clasa a XII-a. Trăim în UE/NATO, dar a sfintei tradiții 
strămoșești, a devălmășiei greco-ortodoxe, a voevo-
datului vechi de șase secole, fideli unității de monolit 

în jurul și împrejurul Conducerii superioare de stat și 
de partid FSN, PSD, PNL, AUR în simfonie cu BOR, 
neam, glie, rit, o etno-religie, ce ne cere o subordona-

re necondițională, stăpân, oligarh, 
vătaf, vechil, iobag, șerb, specific 
„devălmășiei moldo-valahe”, contrara 
capitalismului occidental. Un istoric 
explica la TV aderarea la coaliţia an-
ti-irakiană în termenii unei relaţii de 
vasalitate a autorităţilor române faţă 
de suzeranul SUA, ceea ce sugerează 
atracţia irezistibilă a acestor cutume, 
concepte şi utilitatea lor în înţelegerea 
unor fenomene feudale, care la nivel 
personal sunt la ordinea zilei. In pri-
mul roman al literaturii romane, „Cio-
coii vechi și noi - Ce naște din pisică 
șoareci mănâncă”, de Nicolae Filimon 
se descriu toate cutumele feudalismu-
lui moldo-valah, valabile și în zilele 
noastre. „Voivodatul lui Ceaușescu” e 

ilustrat în filmul lui Silviu Purcărete „Undeva la Palilu-
la”, de, iar cel al lui Iliescu în filmul „Ticăloșii” regizat 
de Șerban Marinescu. Interesant este și punctul de vede-
re al Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, („Deriva feudală 
anti-democratică a statului global”, Revista Art-Emis, 
București 03/03/2021), care corelează starea de organi-
zare a comerțului, a religiei, a politicii și a societății, în 
general, cu frica irațională a coliviei din care nu mai știm 
să zburăm. „Neo-feudalismul este la vedere - corsarii nu 
fac eforturi pentru a camufla deriva feudală a satului 
global cu ghilde, hanse, bresle, corporații, conduse de 
câte un staroste. Suntem captivi si frica ne face să ac-
ceptăm, dar nu fatalist, ca strămoșii noștri temători de 
foamete, molime și Dumnezeu, ci cu zâmbetul pe buze. 
Rentele, privilegiile și monopolurile au redevenit mo-
delele dominante la nivel global. Niciodată libertatea, 
egalitatea și fraternitatea nu au sunat mai inadecvat si 
niciodată deciziile, achizițiile și opțiunile politice nu au 
fost mai iraționale și dominate de captivitatea impusă 
de super-puterea economică a unui număr atât de redus 
de plutocrați”. 

In țările teocrate unde statalitatea și autoritatea re-
ligioasă sunt în simfonie, într-o unitate de monolit, așa 
cum se observă în Romania, Rusia, Turcia, respectiv 
unele state orientale, capitalismul se deosebește funda-
mental de cel din țările laice, occidentale, unde statul 
și biserica au sfere de activitate distincte încă din vre-
mea Revoluției papale din sec. 11. După aderarea laică 
la Europa, „Conducerea superioară de partid și de stat”, 
asigurată pe rând de FRN, PMR, PCR, FSN, PD, PDSR, 

ROMÂNII ÎN LABORATORUL MONDIAL
 - OPINII ȘI CONSIDERENTE SPONTANE –
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PNL, PSD, USR, AUR etc., în armonie cu BOR, (etno-
religie, neam, glie, rit), ar urma să răspundă și ofertei 
spirituale a Sfântului Papa Ioan Paul II, Sfântului Pă-
rinte Francisc, făcută cu prilejul vizitelor la București: 
”Sa mergem împreună!”. Dar „geniului supraviețuirii” 
în calea tuturor relelor de la răsărit îi împiedică pe mol-
do-valahi să taie nodul gordian care-i țin ”în lanțurile 
pe care le adoră”, așa că ei „…își schimba credințele 
politice după cum le vine; sunt oameni cu tabiet; le plă-
cea gariciul când erau muscali în tara; se închinau la 
belșugul turcesc, la pilaf si baclava in zilele lui Omar 
Paşa; când cu nemții, cereau pe la birturi numai Sch-
nitzel und warme Würste; în vremea influenței franceze, 
nimic nu era mai frumos în ochii lor ca pantoful roșu 
și fasolea lui Godillot; acum se înnebunesc după con-
cesiuni a la Strussberg; zbiară că sunt oameni de ordi-
ne și dinastici.” (Ion Ghica, Scrieri economice, 1871). 
Aceasta strategie, „Pupă-l în bot și papă-i tot! - manual 
de marketing politic” de James Carville și Paul Begala, 
s-a dovedit ineficientă fără un răspuns la dilema veche: 
Moscova sau Roma? 

De la Stefan cel Mare și Sfânt până la Cuza Vodă, 
românii s-au aflat în sfera de interese a mahomedani-
lor, pravoslavnicilor și occidentalilor, cu Vodă alături de 
Biserică. Bugetul tării e a lui Vodă până la Cuza, care 
eșuează în unirea cu Roma, respectiv în procesul de 
occidentalizare. Urmașul său romano-catolic, Carol I, 
împreună cu boierii se mulțumesc cu paleative, dinas-
tia, masonii, evreii, cultura franceză etc. Constituțiile 
occidentale, 1866, 1923, în teocrația orientală, prevăd 
partide, așa apare rotativa guvernamentală. Regele nu-
mea prim-ministru, care câștiga alegerile ”democrati-
ce”, reprezentate de liberali și conservatori. Legiunea 
Arhanghelului Mihail îl obliga pe Carol II să revină la 
Partidul Unic. 

La postul internaționale de radio „Deutsche Welle”, 
din Germania, într-o emisiune din 02.10.2021, se ară-
ta că Președintele României, Klaus Ioannis a fost dis-

tins cu Premiul Charlemagne - Carol cel Mare, împă-
ratul Imperiului Roman de Apus, „pentru contribuția 
la unificarea europeana, apărarea drepturilor omului, 
democrației, valorilor europene, statului de drept si in-
tegrarea Romania in Europa”. Aderarea României la UE 
a fost “întoarcerea în familia ale cărei valori și principii 
le împărtășim”, a spus Klaus Ioannis în cadrul ceremo-
niei care a avut loc în sala festivă a primăriei istorice din 
orașul Aachen. Președintele s-a împotrivit acelor baroni 
ortodocși moldo-valahi anti-occidentali de a revenii la 
autocrația teocratică, „devălmășia orientală”, prin des-
considerarea voinței celor cinci milioane de „băjeniți în 
vest”, care s-au pus sub protecția papei de la Roma, ga-
rantul drepturilor omului occidental. Această distincție 
este considerată ca fiind ce mai prestigioasă recunoaștere 
europeană pe care a primit-o vreodată un om politic ro-
mân, consfințindu-se apartenența României la Europa/
UE și la Alianța militară nord-atlantică/ NATO. Această 
decorație s-a mai acordat personalităților: Sfântul Papa 
Ioan Paul al II-lea - 2004, Papa Francisc - 2016, An-
gela Merkel - 2007, Emmanuel Macron - 2018, Vaclav 
Havel, președintele Cehiei - 1991, Donald Tusk, prim 
ministrul Poloniei - 2010, António Guterres, secretarul 
general al ONU - 2019. (Dana Alexandra Scherle, Aa-
chen).  

Prof. univ. dr. VIOREL ROMAN
 (Bremen, Germania) 

(Premiat anul acesta la Secțiunea «Carte»,
 în cadrul Galei Premiilor Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din România 2020)
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Duminică, 28 decembrie 2014, Arhiepiscopul Ioan 
Selejan al Covasnei și Harghitei a fost întronizat în dem-
nitatea de Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Ba-
natului.

La ieșirea Preafericitului Părinte Daniel, a Înaltprea-
sfințitului Ioan și a soborului de arhierei și preoți din 
catedrala mitropolitană, fulgi mari și denși de nea, sim-
bol al purității, prosperității 
și bogățeiei spirituale, înveș-
mântau capitala Banatului. Din 
acel moment a început o etapă 
nouă în viața bisericească a 
acestor plaiuri binecuvântate de 
Dumnezeu.

După două decenii de jert-
felnică slujire în eparhia „din 
munți”, unde a reaprins fla-
căra ortodoxiei și a simțirii 
românești în satele modeste din 
această parte de țară, Părintele 
Mitropolit Ioan scrie, de șapte 
ani, o pagină nouă pe perga-
mentul istoricei noastre eparhii 
bănățene.

Coordonatele esențiale ale ar-
hipăstoririi sale au fost anunțate 
în cadrul ședinței Permanenței 
Consiliului Eparhial din data 
de 29 decembrie 2014. Rând 
pe rând, Părintele Mitropolit a 
punctat elementele de bază ale 
vieții pastorale și misionare, culturale și filantropice care 
trebuie avute în vedere de către părinții din administrația 
eparhială, de la oficiile protopopești, mănăstirești și pa-
rohii.

Cu vocea sa baritonală, caldă și hotărâtă, Întâistătă-
torul Arhiepiscopiei Timișoarei deschidea fereastra su-
fletelor noastre spre noua strategie pastorală, practică, 
dinamică, apropiată de enoriași, de necazurile și lipsu-
rile lor. Pe baza solidarității creștine, parohiile misiona-
re, izolate, depopulate vor fi sprijinite financiar de că-
tre parohiile urbane mari. Pentru a cunoaște foarte bine 
situația existentă la nivelul eparhiei, părinților consilieri 
și protopopiatelor le revine misiunea de a se deplasa la 
parohii, de a participa la ședințele consiliilor parohia-
le și de a semnala evenimentele aniversare, importan-
te din viața localităților noastre. Așadar, activitatea de 
cancelarie trebuie suplimentată cu cea itinerantă, numai 

în felul acesta putând fi cunoscute și rezolvate proble-
mele comunităților parohiale. Pentru ca această zicere 
să prindă contur, Părintele Mitropolit Ioan premerge pri-
mul cu exemplul.

Ierarh itinerant, mereu în mișcare, obișnuit cu 
pastorația de la credincios la credincios, atent la tot 
ceea ce se întâmplă în parohii și mănăstiri, la proble-

mele și frământările preoților, 
monahilor și credincioșilor, 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan 
se deplasează, aproape zilnic, 
dintr-o parte în alta a epar-
hiei, inspectează șantierele 
bisericești, bisericile care sunt 
în construcție sau îmbracă ha-
ină picturală, vizitează spitale-
le și așezămintele filantropice, 
identifică familiile și persoane-
le nevoiașe, intervine prompt 
pentru repararea caselor degra-
date, ori mistuite de incendii, 
construiește case noi pentru cei 
necăjiți, oferă îmbrăcăminte, 
încălțăminte, obiecte casnice, 
plătește alimente la magazine-
le sătești păstoriților vârstnici, 
singuri, bolnavi, familiilor cu 
mulți copii, mângâie, încura-
jează, aduce o rază de speranță 
în sufletul celor care nu mai au 
nici o speranță.

De șapte ani conlucrează neîncetat cu autoritățile 
locale pentru rezolvarea problemelor Timișoarei și ale 
județului, oferă tone de alimente unităților medicale și 
social-caritative, uneori fiind însoțit doar de monahiile 
de la Centrul eparhial, se deplasează la București, dacă 
situația o cere, și revine abia după ce proiectele înain-
tate de instituțiile județene au fost deblocate și puse în 
lucrare.

În ultimii doi ani, implicarea Părintelui Mitropo-
lit Ioan al Banatului în rezolvarea multiplelor greutăți 
cauzate de pandemie este pilduitoare. Prin purtarea sa 
de grijă, spitalele din Timișoara și din județ au primit 
aparatură medicală, componente medicale, lenjerie, ali-
mente, echipamente de protecție etc., Înaltpreasfinția Sa 
găsind timp și pentru instituțiile bisericești ale eparhiei, 
pentru rezolvarea problemelor preoților, monahilor și 
credincioșilor.

Homo religiosus

PĂRINTELE MITROPOLIT IOAN SELEJAN 
LA CEAS ANIVERSAR*

--------------------------------------
* Articol publicat în volumul omagial dedicat Înaltpreasfinției Sale. 
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Facultatea de Teologie se bucură, de asemenea, de 
sprijinul permanent al Părintelui Mitropolit. Din toamna 
acestui an, urmare colaborării de excepție cu Universita-
tea de Vest, studenții teologi studiază într-un sediu nou, 
renovat și dotat la standarde europene.

Protopopiatele și mănăstirile, catedrala și bisericile 
eparhiei au în Mitropolitul Ioan un arhipăstor priceput, 
cu o bogată experiență administrativ-gospodărească și 
duhovnicească, dublată de o pregătire de specialitate în 
domeniul construcțiilor.

Slujirea Întâistătătorului eparhiei noastre la sfânta 
Liturghie este înălțătoare și emoționantă. Întâia oară 
am slujit cu Înaltpreasfinția Sa la 1 ianuarie 2015. Atât 
de pătrunși am fost de taina sfintei Liturghii, de la-
crimile Părintelui Mitropolit și de trăirile care au pus 
stăpânire pe sufletul nostru, încât, la final, i-am spus: 
„Înaltpreasfinția Voastră, aceasta a fost Liturghia lacri-
milor!”.

Predicile, pastoralele, conferințele Părintelui Mi-
tropolit Ioan sunt, la rândul lor, originale, profunde și 
pătrunzătoare, zguduitoare, mișcătoare de suflete, în-
totdeauna răsplătite cu lacrimile credincioșilor. Foarte 
interesant și chiar inedit este modul în care, la predică, 
Înaltpreasfinția Sa dialoghează cu un preot sau cu un di-
acon, fapt ce sporește gradul de atenție și de concentrare 
al credincioșilor.

Ieșirea din catedrala mitropolitană sau din bisericile 
eparhiei este un adevărat pelerinaj. Părintele Mitropolit 
are câte un cuvânt bun, o binecuvântare și o îmbrățișare 
caldă pentru fiecare credincios. Multe lacrimi au udat 
reverenda Înaltpreasfinției Sale atunci când suflete zbu-

ciumate au trăit, întru apropiere sinceră, câteva clipe de 
mângâiere la pieptul său, ascultându-i bătăile inimii.

Blând, înțelept, răbdător, iubitor, Înaltpreasfințitul 
Părinte Ioan a statornicit o legătură duhovnicească 
frățească, minunată, cu preoții și monahii eparhiei. Ni-
ciunul nu simte, în preajma sa, frică, nu trăiește un senti-
ment de inferioritate, nu se teme de vizita ierarhului, nu 
face eforturi materiale costisitoare atunci când Mitropo-
litul vine să slujească în parohia sa.

Preoții din parohiile misionare ori de categoria a III-
a nu au a se teme că nu-și încasează salariile lunare. Mi-
tropolitul veghează și asupra lor, ajutoarele financiare 
de la Centrul eparhial vin cu regularitate spre ei și nu 
întâmplător, întotdeauna în preajma marilor praznice.

Așa este Mitropolitul nostru. Ar mai fi multe de spus 
și de scris, dar ne oprim aici, citându-l pe Sfântul Apos-
tol Pavel, întrucât cuvintele sale se potrivesc Părintelui 
Ioan al Banatului, care este arhiereu „fără prihană, ca un 
iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la mâ-
nie, nu dedat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig urât, 
ci iubitor de străini, iubitor de bine, înțelept, drept, cu-
vios, cumpătat, ținându-se de cuvântul cel credincios al 
învățăturii, ca să fie destoinic și să îndrume la învățătura 
cea sănătoasă și să mustre pe cei potrivnici” (Tit 1, 7-9).

Numai un asemenea Arhiereu putea afirma, la înce-
putul arhipăstoririi sale în Țara Banatului: „Cartea mea 
de muncă nu este la Centrul eparhial, ci în ceruri. Aici 
nu sunt eu mitropolit. Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la 
Partoș este Mitropolitul Banatului!”. 

Cu această tulburătoare mărturisire în suflet, acum, 
la ceas aniversar înălțăm smerită rugăciune către Bunul 
Dumnezeu, zicând: „Pe Stăpânul și Mitropolitul nostru, 
Doamne îl păzește, întru mulți și binecuvântați ani!”.

 Preot dr. IONEL POPESCU
 Vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei

Homo religiosus
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Potrivit tradiției și Istoriei Bisericești Universale, 
ambele reprezentate prin personalități marcante ale li-
teraturii patristice, precum Tertulian (†254), Origen 
(†254) și Eusebiu de Cezareea 
(†340), sau prin importante do-
cumente (ca „Sinaxarul Bisericii 
Constantinopolitane”), „cuvin-
tele vieții veșnice” ale Sfintei 
Scripturi (Ioan 6,68), au răsu-
nat pentru întâia oară în auzul 
strămoșilor noștri, încă din vre-
murile apostolice, prin propovă-
duirea Sfântului Apostol Andrei 
„fratele lui Simon Petru” și cel 
dintâi dintre ucenicii Domnului 
care a mărturisit: „Am găsit pe 
Mesia Care se tâlcuiește Hris-
tos” (Ioan 1,41). Așa au aflat ei 
că numele Divinității care a zi-
dit și mântuit lumea (și deci și 
pe ei), nu este Zalmoxis, ci Iisus 
Hristos și ca urmare și-au însușit 
imediat, în mod liber, conștient și 
temeinic, tot ceea ce a adus nou, 
frumos și adevărat în lume și în 
istorie Evanghelia Lui . 

Astfel s-a dezvoltat la noi o 
foarte bogată tradiție spirituală 
de inspirație biblică și tot așa, 
primele scrieri bisericești în limba română au fost cărți, 
sau fragmente de cărți biblice preluate din: Psaltire, 
Sfintele Evanghelii, Faptele Sfinților Apostoli, pre-
cum și Epistolele pauline, texte utilizate exclusiv în 
cultul divin public. 

Desigur că putem aminti aici valoroasele tipărituri 
românești coresiene, prin care smeritul, dar înțeleptul 
Diacon Coresi a reușit să înlăture barierele slavonis-
mului din Biserică, dovedindu-se a fi „un adevărat pă-
rinte al literaturii rituale românești tipărite” (N. Iorga, 
Istoria literaturii religioase a Românilor până la 1688, 
București, 1904, p.109), apoi „Palia” de la Orăștie 
(1582), apoi „Cazania” lui Varlaam (1643), apoi „Noul 
Testament de la Bălgrad” (1648), apoi „Psaltirea” 
versificată a Mitropolitului Dosoftei (1673), dar mai cu 
seamă, monumentala „Biblie de la București” (1688), 
adică prima ediție integrală a Sfintei Scripturi, tipărită 
în limba română. 

Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi rostit, iar 
de acum și tipărit în grai românesc, s-a dovedit a fi un 
factor determinant spre împlinirea și întărirea nobilei 

năzuințe de afirmare a identității 
și unității noastre de neam, limbă 
și credință. 

Întru cinstea și pomenirea tu-
turor marilor bărbați de atunci 
și de astăzi, care prin tipărirea 
Bibliei au dăruit și dăruiesc 
credință, viață și speranță nea-
mului nostru, înscriindu-și nu-
mele nu numai în istoria țării și 
a Bisericii, ci și în ceruri (Luca 
10,20), ne vom referi în continu-
are doar la trei personalități din 
geleria marilor ierarhi ai Ortodo-
xiei românești și anume: 

1. Mai întâi îl vom cita pe 
Episcopul Mitrofan de la Huși, 
„ostenitoriul a tot meșteșugul 
tipografiei și îndiriptării (după 
Septuaginta, n.n.) a cuvintelor 
rumânești” din textul Bibliei de 
la 1688; 

2. Vom „da apoi cuvântul” în 
exclusivitate (după aproximativ 
300 de ani), vrednicului de po-
menire Mitropolit Bartolomeu-

Valeriu Anania, autorul versiunii diortosite, redactate 
și adnotate (tot după Septuaginta), a Ediției jubiliare 
a Sfântului Sinod, a Bibliei, sau a Sfintei Scripturi, 
București, 2001, din „Prologul” căreia vom înfățișa (cu 
prelucrările de rigoare), cea mai originală, mai autenti-
că, mai exactă și mai persuasivă prezentare făcută vreo-
dată în românește Bibliei, până acum.  

3. În final, pentru argumentarea celor ce urmează a 
fi prezentate, îl vom cita pe fostul Mitropolit Nicolae 
al Banatului, cunoscut și recunoscut, atât în țară, cât și 
peste tot în lume, ca o incontestabilă autoritate în toate 
domeniile Teologiei, inclusiv al celei biblice. 

 
1. Revenind la Episcopul Mitrofan de la Huși, după 

ce acesta precizează că „s-au început acest dumnezăies-
cu lucru (tipărirea primei Biblii românești, n.n.) în luna 
noiemvrie, în 5 zile, anul de începutul lumii 7196 (1687, 
n.n.), și s-au săvârșit în noiemvrie 10, anul 7197 (1688, 

MITROPOLITUL BARTOLOMEU-VALERIU 
ANANIA, UN LUMINAT DASCĂL PENTRU  
ȘTIINȚA CITIRII ȘI TRĂIRII CU FOLOS 

A SFINTEI SCRIPTURI

Homo religiosus
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n.n.)”, se adresează cititorului – oricine ar fi el – cu o 
nedisimulată smerenie și cu bunul simț propriu speci-
alistului desăvârșit: „Pre tine, pravoslavnice cititoriu, 
cu umilință te rugăm, citind pre această dumnezeiască 
carte ... să ști că, de vei osteni a cerceta pre amărun-
tul înțelesul aceștii Sfinte Scripturi și de-l vei potrivi 
cu niscai izvoade, afară de ceale elinești, latinești, au 
slavonești, au a altor limbi și nu să va potrivi, să nu te 
grăbești îndatăș cumva a defăima, ce să cauți că între 
alte izvoade elinești vei afla un izvod ce au fost tipă-
rit la Francofort, care izvod iaste dupre cel vechiu, al 
72 de dascăli ovreai ce Ptolemeu Filadelful au făcut de 
au tălmăcit Sfânta Scriptură Cea Veche, de pre limba 
ovreiască pre (cea) elinească (Septuaginta, n.n.). Tăl-
măcitorii dară ai aceștii Sfinte Scripturi, pre acela l-au 
ales mai adevărat și după acela au și tălmăcit...” 

Răspunsul, sau mai corect spus, replica de prețuire, 
comparativ cu prezentarea atât de modestă a acestei 
capodopere de limbă română literară, a venit târziu, la 
împlinirea a 300 de ani de la realizarea ei, în formula-
rea Prof. Dr. Doc. I.C. Chițimia, coordonatorul comi-
siei de control filologic al ediției jubiliare a acestei Bi-
blii (1998), care, în finalul cuvântului său de apreciere 
mărturisea: „Dacă ne-am imagina fiecare carte impor-
tantă din literatura română veche pe întinsul țării, sub 
forma unui edificiu în stil arhitectonic propriu, atunci 
Biblia lui Șerban Cantacuzino este cel mai impună-
tor și complex palat, prin stilurile și culorile sălilor 
lui interioare variate, reprezentate de textele cu artă 
proprie, bine intuite și retransmise în arta cuvântului 
românesc.

Răspândită în provinciile țării în zeci și zeci de exem-
plare, funcțiunea ei a fost încununarea continuității spi-
rituale românești, persistentă de foarte multe secole, ca 
și sentimentul de unitate continuă a poporului român”, 
p.983). 

De la acel moment festiv s-au mai scurs 33 de ani 
și putem constata ca și atunci, că Sfânta Scriptură s-a 
înrădăcinat atât de puternic în viața, sufletul, credința 
și ființa neamului românesc, încât dacă prin absurd, o 
forță năprasnică l-ar despărți de ea, sau dacă el însuși, 
conștient sau inconștient ar renunța la ea, istoria și cul-
tura lui ar rămâne fără conținut, iar el n-ar mai fi popor 
între popoare, ci numele lui ar pieri ca un fum din „Car-
tea vieții” (cf. Apocalipsa 20,15; 21, 27). 

Drept aceea, atât noi, cât și urmașii noștri, suntem 
datori să iubim Biblia, să o cinstim, să o citim mereu, 
spre a o înțelege, spre a o trăi, spre a nu ne despărți 
nicicând de ea, spre a o transmite și celor de după noi, 
din neam în neam, ca pe cea mai de preț comoară, căci 
„unde este comoara omului, acolo este și inima lui” 
(Matei 6,21; Luca 12,34). 

Dar pentru a venera în felul acesta Sfânta Scriptu-
ră, trebuie să avem dorința, știința, curajul, sau măcar 
curiozitatea de a ne apropia de ea, de a o deschide și de 
a încerca să o cunoaștem. Însă cum anume? Cine ne va 

călăuzi pe această cale, încă necunoscută și nestrăbătută 
de majoritatea dintre noi?

 
2. Cel mai competent Dascăl, dăruit nouă de Dum-

nezeu în acest sens, este – așa cum am anticipat deja 
– Mitropolitul Bartolomeu-Valeriu Anania, rămas în 
analele Bisericii noastre ca un memorabil Ierarh al Sfân-
tului Sinod, un distins om de cultură, promotor al valori-
lor nepieritoare ale credinței în dialogul cu alte Biserici, 
culturi și popoare, susținător al eforturilor de apropiere 
între creștini, teolog, prozator, poet și dramaturg, dăruit 
de Dumnezeu și cu alte numeroase daruri pe care el le-a 
cultivat cu simțul responsabilității oferind și altora, cu 
mărinimie, bucurii din bucuriile Duhului Sfânt, roade 
ale talantului înmulțit întru mărirea lui Dumnezeu și 
spre binele Bisericii și al societății: „Ecce homo!”. 

Așadar în cele ce urmează, ne vom împărtăși copios 
din înțeleptele lui povățuiri cu privire la știința citirii și 
înțelegerii corecte a Sfintei Scripturi, care nu trebuie 
privită ca o simplă carte asemenea altor cărți religioase, 
iar cunoașterea ei, în niciun caz nu se oprește la literă și 
nici nu se poate realiza doar printr-o simplă și singură 
lectură, făcută întâmplător sau nu! 

Deci – ne învață Mitropolitul Bartolomeu – Biblia 
sau Sfânta Scriptură este Cartea despre care Dumne-
zeu, prin gura Sfântului Său Prooroc Moise, spune că ea 
este mai mult decât o Carte; este o Lege dumnezeiască 
a vieții: „ ... să lăsați moștenire copiilor voștri, ca să se 
silească și ei a împlini toate poruncile Legii acesteia, 
căci acestea ... sunt viața voastră” (Deuteronomul 32, 
46-47). 

De fapt, același adevăr îl proclamă Fiul lui Dumne-
zeu, Domnul nostru Iisus Hristos și în Noul Testament, 
când Se adresează Sfinților Săi Apostoli: „Cuvintele 
pe care vi le-am grăit sunt duh și sunt viață” (Ioan 
6,63). Numai în felul acesta a înțeles și a aplicat Biseri-
ca cea neîmpărțită învățăturile Sfintei Scripturi în viața 
ei și a credincioșilor ei dintotdeauna, considerându-le 
„Cuvântul cel viu și lucrător al lui Dumnezeu” (Evrei 
4,12), Care a creat, a mântuit și Care va judeca lumea.  

Iar cultul divin, Teologia, viața duhovnicească, 
iconografia, imnologia, adică întreaga învățătură de 
credință a Bisericii de pretutindeni, este întâi de toate 
o dumnezeiască rodire a Sfintei Scripturi, păstrată, 
mărturisită, apărată, tălmăcită și transmisă nouă de că-
tre Sfinții Apostoli, prin mijlocirea celor mai adânci cu-
noscători, râvnitori și plinitori ai învățăturilor ei: Sfinții 
Părinți. 

De la acești mari Dascăli ai lumii – ne asigură Înal-
tul Ierarh Bartolomeu – am învățat noi că Biblia este o 
Carte a Cărților, adică este alcătuită din mai multe alte 
cărți (în total 80 la număr). Așadar Biblia este în fond o 
Bibliotecă (Biblioteca prin excelență), singură și unică 
în dumnezeiasca ei omenitate – mai adaugă Mitropo-
litul Bartolomeu. Orice bibliotecă din lume – zice el 
– poate deține cărți cu cuvinte despre Dumnezeu, însă 
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Biblia este ea însăși rostirea, graiul, respectiv Cuvântul 
lui Dumnezeu, adresat oamenilor prin oameni. Inspi-
rată de Duhul Sfânt, această Carte alcătuită din cărți, 
conține „scrisorile” lui Dumnezeu către lume, redactate 
în grai omenesc. 

Cu omul adamic, în Paradis, Creatorul comunica 
într-un singur limbaj: cel ceresc. Dar odată căzut, omul 
n-a mai înțeles graiul îngerilor și așa se face – ne spune 
Înaltul Mitropolit – că într-un târziu, Moise s-a pome-
nit că tocmai pe el, bâlbâitul, îl trimite Dumnezeu în ple-
nul istoriei mântuirii, să vestească oamenilor cuvintele 
Sale. În zadar a încercat Moise să scape, rugându-se: 

„ – O, Doamne, eu nu sunt om îndemânatic la 
vorbă, ci grăiesc cu anevoie și sunt gângav...”. Dum-
nezeu însă a zis către Moise: 

„ – Cine a dat omului gură și cine face pe om 
mut, sau surd ... ? Oare nu Eu, Domnul Dumnezeu? 
Mergi dar! Eu voi deschide gura ta și te voi învăța ce 
să grăiești”(Ieșirea 4, 10-12). 

În opinia Ierarhului Bartolomeu, din momentul 
acela Cuvântul devenise cuvinte, iar Teologia s-a făcut 
Filologie. A mai trecut însă o vreme, iar Moise a mai 
primit o poruncă: 

„ – Scrie acestea într-o carte, spre pomenire ... !” 
(Ieșirea 17,14). 

Și Moise a scris, dar nu numai o carte; a scris cinci 
cărți, intitulându-le generic „Tora”, adică „Legea”. 

După Moise au mai scris și alții, rând pe rând, alte și 
alte cărți, la intervale de timp mai scurte, sau mai lungi, 
unele chiar de sute de ani. Apoi alte sute de ani nu s-a 
mai scris nimic, până la Hristos, Care a adus „plinirea 
vremii” (Galateni 4,4-7), dar și „a Legii”, adică Noul 
Testament (Matei 5, 17). 

Și astfel – își continuă Înaltul ierarh povestirea – a 
început lunga și dramatica istorie a textului biblic, cu 
autori sacri și profani, cu limbi originale sau derivate, cu 
graiuri uitate sau stâlcite, cu traduceri mai bune sau mai 
puțin bune, cu copiști atenți sau neglijenți, cu tomuri și 
colecții vrăfuite și prăfuite, cu studii și cercetări savante, 
cu evaluări semantice și ediții critice ... totul, în ultimă 
instanță, menit să-i redea filologiei transparența teologi-
că, prin care cuvintele re-devin Cuvânt. 

Deci – după cuvântul marelui Ierarh – Biblia stă în 
fața cititorului, fie ca o prescură, care poate să rămâ-
nă doar pâine dospită, fie devine anafură, fie se poate 
transfigura în Trup euharistic. Iar aceasta, pentru că ea 
conține, în funcție de capacitatea de percepție a cititoru-
lui: trepte de pătrundere, adică de cunoaștere, care, 
la rândul lor devin: trepte de inițiere, iar apoi trepte 
de sfințenie și de înnoire, făcând din cititor „o făptură 
nouă în Hristos”  (II Corinteni 5,17). 

De aici și directa adresare a Mitropolitului Barto-
lomeu către „pravoslavnicul cititoriu”: „Prin urmare, 
cititorule român al Bibliei de azi și de mâine, care deja 
ești, sau vei deveni „făptură nouă în Hristos”, dacă 
vei deschide „Cartea Cărților” din deprindere, sau din 

pură curiozitate, sau fie și numai pentru a-ți împlini ne-
voia de a ști și, chiar dacă ai străbătut-o ca pe un simplu 
act de cultură, fii sigur că n-o vei uita! 

Dacă ai zăbovit asupra ei cu un oarecare interes 
lingvistic, vei fi aflat că și în ebraica biblică și în greaca 
veche, sunt semănate cuvinte, fraze și denumiri etero-
gene, împrumutate din culturile cu care autorii biblici 
s-au învecinat, sau din alte culturi, pe care nici ei și nici 
părinții lor nu le-au cunoscut în amănunt.  

Dacă ai citit-o numai ca pe o operă literară, tocmai 
ce ai gustat din ea belșug de genuri și specii literare: po-
ezie lirică și epică, istoriografie, legislație, imnuri sacre 
și ritmate, nuclee de roman, scenarii dramatice, eseuri 
filosofice, sentințe aforistice și incantații prozodice și 
multe, multe altele... 

Dacă ai cercetat-o cu un ochi critic, necruțător, 
vei fi descoperit, desigur, ceea ce de fapt chiar căutai: 
naivități, inadvertențe (aparent) inexplicabile, lacune, 
suprapuneri, distorsiuni, cacofonii, interpolări, para-
lelisme neobișnuite, precum și alte metehne care te-ar 
putea sminti, în măsura în care vei decide să te oprești 
aici... 

Dacă însă, pentru nevoia de a (o) înțelege, o vei 
cerceta și a doua și a treia oară, mai cu de-amănuntul, 
cu-ncetineli și reveniri, dacă-ți vei pune gândul și pe tex-
tul din fața ta și pe cele paralele, indicate la „trimiteri”, 
atunci cugetul tău va fi în stare să pipăie înțelesurile din 
spatele cuvintelor, să pătrundă în luminișurile alegorice 
ale întâmplărilor, să deslușească, de pildă, de ce „jert-
firea” lui Isaac de către tatăl său Avraam, era pe cale 
de a se întâmpla, atât ca fapt istoric la vremea ei, dar 
„și-n prefigurare” pentru vremurile de apoi (Facerea 22, 
1-18; Evrei 11, 19).  

Și, în fine, dacă pentru nevoia de a (o) cunoaște, te 
vei deprinde s-o citești nu atât pe dinafară, cât mai ales 
pe dinăuntru, dacă sufletul ți se va aprinde de văpaia 
celor ce se întraripează cu dumnezeiescul dor, atunci 
dorul acesta îți va descoperi un fapt uluitor: de vreme 
ce toate cărțile care alcătuiesc această „Carte”, au fost 
scrise de dragul unui singur Personaj – Iisus Hristos, 
prevestindu-L și propovăduindu-L și de vreme ce Iisus 
Hristos a venit în lume tot de dragul unei singure făp-
turi - Omul – înseamnă că toată „Cartea” se îndreaptă 
spre o singură ființă, care ești tu, cititorule!  

Dacă ai fi ocolit-o, ar fi fost să treci pe alături de 
propria ta viață. Dacă însă ți-ai asumat-o, ai reușit să te 
descoperi pe tine, ție însuți! 

Din acest moment, cu ajutorul Sfinților Părinți ai 
Bisericii și, după caz, îndrumat fiind și de preotul tău 
duhovnic, vei pătrunde în adevărurile de credință și în 
sensurile adânci ale Scripturii, adică în lumina lectu-
rii ei duhovnicești, singura care te ridică deasupra lui 
„a ști” și „a înțelege”, plasându-te în văzduhul lui „a 
cunoaște”, acolo unde cuvintele re-devin „Cuvânt” 
și eternitatea te îmbie la „Viață”: „Iar viața veșnică 
aceasta este: să Te cunoască (oamenii, n.n.) pe Tine, 
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singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe 
care Tu L-ai trimis” (Ioan 17,3). 

Odată ajuns aici, nu-ți mai rămâne decât „Bucuria”! 
O „Bucurie” imensă cât Împărăția cea de dincolo 
de veac, unde suntem cu toții invitați și așteptați (Ioan 
14, 1-3). Această „Împărăție-Bucurie” este de fapt 
„moștenirea pregătită nouă de la întemeierea lumii”  
(Matei 25, 34) și „nimeni nu o va mai lua de la noi!” 
(Ioan 16, 22; Romani 8, 35-39). 

O atât de savantă și de minunată prezentare a Sfintei 
Scripturi nu are nici precedent și nici echivalent în Te-
ologia noastră românească! 

3. Cu numai un an înainte ca Mitropolitul Barto-
lomeu să se retragă la Mănăstirea Văratec (în 1982), 
pentru a începe imensa osteneală de revizuire, dior-
tosire, redactare și adnotare a Bibliei (care a durat 19 
ani), un alt mare și vrednic de pomenire Ierarh-cărturar, 
Mitropolitul Nicolae al Banatului, în deplin consens 
teologic cu omologul său clujean, într-una din operele 
sale („Temeiurile învățăturii ortodoxe”, Timișoara, 
1981, p. 20 și 24), ne oferă cu anticipație o admirabi-
lă argumentare asupra necesității și eficenței uriașului 
efort, asumat cu atâta hotărâre și responsabilitate de Ar-
hipăstorul Clujului, de a pune din nou la inima, mintea 
și conștiința tuturor românilor, Cuvântul clar și proas-
păt limpezit al lui Dumnezeu, cunoscut sub străvechea 
denumire de Sfânta Scriptură, Scripturi sau Biblie: 
„Sfânta Scriptură nu este o Carte greoaie, hermetică, 
precum unele texte sacre ale altor religii. Și totuși, în 
ciuda transparenței care îi este proprie, interpretarea 
ei ridică destule probleme ... Poți cunoaște Scriptura, 
fără ca aceasta să însemne că o știi tâlcui ... Dacă la 
începuturile creștinismului tălmăcirea Cuvântului lui 
Dumnezeu era mai mult o harismă, curând ea a devenit 
misiune, întemeiată pe cunoaștere, pe știință, nu însă 
pe știința proprie, ci pe aceea primită de la Dumnezeu 
Însuși și de la Sfinții Apostoli, păstrată și transmisă de 
Biserică, potrivit „dreptarului” (regulii, n.n.) de care 
amintea Sfântul Apostol Pavel în a sa Epistolă către 
Galateni (6, 14-16; cf. și II Corinteni 5,17). Cu timpul, 
„dreptarul” acesta, între altele, s-a concentrat într-o 
serie de norme care formează obiectul unei discipline 
speciale numită Ermineutică, adică teoria regulilor de 
interpretare a Sfintei Scripturi (regula contextului; a lo-
curilor paralele; a normei de credință, la care se adaugă 
și intenția autorului sfânt, n.n.) ” 

Exact o lecție de Ermineutică practică ne-a servit 
(așa cum tocmai am arătat) și Mitropolitul Bartolomeu 
în Prologul operei sale. 

Dar nici ideea, nici necesitatea și nici importanța 
unei Ermineutici biblice ortodoxe proprii, pentru 
eficientizarea acestor studii de specialitate în cadrul 
învățământului teologic românesc, nu constituie o nou-
tate, ci un imperativ indiscutabil. 

Astfel, cu patru ani înainte ca „Biblia adnotată” a 

Mitropolitului Bartolomeu să vadă lumina tiparului 
(adică prin 1997), un alt teolog romîn specialist în studii 
biblice, Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, de la Catedra 
de Noul Testament, a Facultății de Teologie Ortodoxă 
din București, în culegerea sa de eseuri pe teme bibli-
ce, intitulată „Biblia în Biserică”,  (București, 1997, p. 
6-8), face următoarea mărturisire: „Trebuie să mărturi-
sesc că totul pornește de la propria mea experiență în 
lectura și cercetarea Bibliei, experiență care însumează 
anii de școală la seminar, facultate și studii postuniver-
sitare, dar și experiența didactică la catedra de Noul 
Testament. În toți acești ani am fost confruntat cu o ne-
dumerire, care cu timpul s-a transformat într-o foarte 
serioasă întrebare: de ce oare studiile biblice sunt mar-
ginalizate, iar interesul pentru lectura și cercetarea Bi-
bliei este atât de scăzut în școlile noastre teologice și nu 
numai ... ? Programele analitice, atât în cadrul semina-
rului, cât și al facultății, sunt foarte zgârcite cu studiile 
biblice. Timpul acordat abia permite atingerea nivelului 
unei introduceri generale și sumare în studiul cărților 
biblice. Nenorocirea cea mare nu ar fi puținul care se 
învață, ci mentalitatea care se creează și se cultivă, că 
aceste generalități ar fi cam tot ce se poate ști despre 
cărțile biblice ... Cauza acestei situații privitoare la lo-
cul Bibliei și al studiilor biblice în Teologia ortodoxă 
românească, o constituie lipsa unei înțelegeri proprii 
a Bibliei ... lipsa unei Ermineutici biblice ortodoxe ”. 

La toate cele prezentate până acum, nu-mi rămâ-
ne altceva de făcut, în încheiere, decât să subscriu cu 
venerație și să-mi însușesc personal și total, înțeleptul 
îndemn paulin: „Aduceți-vă aminte de mai-marii 
voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; 
priviți cu luare-aminte cum și-au încheiat viața și 
urmați-le credința. Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, 
este Același. Nu vă lăsați furați de învățăturile stră-
ine cele de multe feluri; căci bine este să vă întăriți 
prin har inima voastră ... !” (Evrei 13, 7-9). 

Prot. dr. IOAN BUDE
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Forme diferite de asistenţă socială gsim şi înainte de 
creştinism. Suferinţa, durerea altora afectează totdeauna 
inima. Mila este doar un sentiment firesc, propriu fiinţei 
umane, dar şi foarte fluid în conţinutul său şi foarte va-
riabil de la om la om, ajungând uneori să fie insesizabil.

Antichitatea nu cunoaşte alinarea durerilor şi ajuto-
rarea celor în suferinţă ca ex-
presie curată a iubirii omului 
faţă de om. Dărnicia era prac-
ticată, în măsură chiar largă 
uneori, dar nu trecea de obi-
cei peste cercul rudelor, prie-
tenilor, concetăţenilor; nu era 
organizată şi nu forma

conţinutul unei datorii din 
partea omului faţă de orice 
om. Nu avea în vedere binele 
în sine al aproapelui şi nu era 
motivată de iubirea faţă de el 
ca om. Ambiţia, orgoliul, in-
terese personale, lauda lumii 
îl îndemnau pe cel bogat să 
împărtăşească din bunurile 
sale şi celor în lipsă. Exista

dărnicie, dar nu milă; bi-
nefacere, dar nu fapte de iubi-
re, milostenie.

Problema pauperismu-
lui a preocupat îndeaproape 
creştinismul. De la început, 
Evanghelia se îndreaptă către 
cei săraci: „Mergeţi şi spuneţi 
lui Ioan, îndeamnă Mântuitorul pe ucenicii Înaintemer-
gătorului, că săracilor bine se vesteşte“ (Matei 11, 1-6). 
Sfinţii Apostoli, de asemenea, îndeamnă la fapte de iu-
bire faţă de cei în suferinţă. Apostolul neamurilor laudă 
pe creştinii din Macedonia pentru adunarea de ajutoare 
şi îndeamnă pe corinteni să facă la fel (II Corinteni 8, 7). 
Creştinii din Ierusalim, în entuziasmul lor religios, depun 
la picioarele Sfinţilor Apostoli din bunurile lor spre a se 
împărţi celor săraci (Fapte 4, 35).

Sfinţii Părinţi, urmând cuvântul şi pilda Mântuitorului 
şi a Sfinţilor Apostoli stăruie mereu în îndemnul la fapte 
de iubire.

Mărturisirea ortodoxă numără şapte fapte ale milei 
trupeşti:

a) A da celui flămând hrană, după cuvântul Mântuito-
rului: „Am fost flămând şi Mi-aţi dat sã mãnânc“(Matei 
25, 35);

b) A adăpa pe cel însetat: „Cel ce va da de băut unu-
ia din aceştia mai mici numai un pahar cu apă rece, în 
nume de ucenic, adevăr grăiesc vouă, nu-şi va pierde pla-
ta sa“(Matei 10, 42);

c) A îmbrăca pe cel gol; 
d) A cerceta pe cei din închisoare, fireşte respectând 

dispoziţiile legale;
e) A cerceta pe cei bol-

navi, pentru a-i mângâia şi 
îndemna să îndure cu răbda-
re suferinţele lor, privindu-le 
ca o cercare din partea lui 
Dumnezeu. De asemenea, a-i 
îndemna să urmeze sfaturile 
medicilor şi după împrejurări, 
a le da ajutor material;

f) A primi pe cei străini în 
casă, pentru a se adăposti şi 
odihni ;

g) A îngropa pe cei morţi, 
datorie morală pe care fiecare 
creştin trebuie să fie totdeau-
na dispus s-o împlinească, în-
deosebi faţă de cei ceau murit 
în sărăcie.

Dar pe lângă cuvânt, Bi-
serica prin slujitorii ei a dat 
pildă vie de ajutorare a celor 

lipsiţi. Instituirea agapelor o gă-
sim de timpuriu în Biserica creş-
tină pentru ospătarea celor lipsiţi, 
care participau la slujbele divine 

(I Corinteni 11, 20). „Credincioşii, după sfintele învăţă-
turi, rugăciuni şi participare la sfintele taine, nu se despăr-
ţeau îndată, ci, cei mai avuţi dintre ei, aducând de acasă 
hrană, invitau pe săraci la o masă pregătită chiar în locul 
adunării. Această masă comună şi sfinţenia locului unde 
se ţinea, strângea şi mai mult legătura dintre ei“. Pentru 
ajutorarea săracilor serveau, de asemenea, ofrandele şi 
colectele.

Sub ocrotirea Bisericii, asistenţa socială a luat apoi 
formă organizată şi s-au creat o serie de aşezăminte pen-
tru alinarea diferitelor suferinţe umane. Sfântul Vasi-
le cel Mare este acela care a creat cu cheltuială proprie 
aşezămintele filantropice numite Vasiliade, în care erau 
adăpostiţi oaspeţii săraci, bolnavii şi în care se practicau 
aproape toate formele de ajutorare.

Spiritul practic al sfinţilor Trei Ierarhi s-a exercitat 
mai ales în problemele sociale. Şi atunci, în secolul al 

SLUJIREA CELOR AFLAŢI LA PERIFERIA 
SOCIETĂŢII, DUPĂ ÎNVĂŢĂTURILE 

CELOR TREI MARI IERARHI

Homo religiosus

Icoană a Celor Trei Ierarhi: Vasile cel 
Mare (stânga), Ioan Gură de Aur (centru) și Grigore 

de Nazianz (dreapta), icoană aflată  
în Muzeul de istorie din Sanok (Polonia)
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IV-lea, ca şi astăzi, problemele sociale erau numeroase 
şi se aflau mereu la ordinea zilei. Au cunoscut de aproape 
şi au criticat cu asprime nedreptăţile sociale ale mediului 
lor, care erau aceleaşi în întregul Imperiu roman. Ei tună 
împotriva nedreptăţilor, luxului şi desfrâului bogaţilor, 
luând apărarea săracilor, adică a sclavilor, a ţăranilor, a 
muncitorilor şi a infirmilor, pe care-i mângâie, îi încura-
jează în nădejde şi-i ajută prin instrucţiuni de binefacere.

Sfinţii Trei Ierarhi militează pentru viaţa de obşte în 
anumite condiţii, şi recomandă neîncetat felul de viaţă 
al comunităţii de la Ierusalim din primul secol. Această 
viaţă de obşte este realizată numai de Sfântul Vasile în 
mănăstirile sale. Ei predică neobosit binefacerile păcii. Ea 
face posibil bunul trai al oamenilor şi civilizaţia. 

Bogăţia, o altă racilă a societăţii sclavagiste, a fost as-
pru criticată de Sfinţii Trei Ierarhi, care-şi ridică glasul şi 
împotriva bogaţilor creştini care, în vremea lor, continuau 
să exploateze pe sclavi, pe săraci, pe lucrători. Sfinţii Trei 
Ierarhi fac nenumărate apeluri la înţelegerea şi dragostea 
bogaţilor, îi ameninţă cu pedeapsa iadului, dar marii lati-
fundiari, negustorii, patricienii, deşi în faţă aplaudă stilul 
frumos al marilor predicatori, în spate păstrează inima şi 
punga bine închise.

Aceştia critică acumularea bogăţiei pe căi necinstite, 
alipirea bogaţilor de bunurile lor, nedreptatea în acumu-
larea bogăţiei. Cea mai importantă latură a vieţii sociale 
pe care a notat-o cu amărăciune şi despre care a scris şi 
a vorbit cu timp şi fără timp Sfântul Vasile cel Mare, de-
nunţând-o ca pe o calamitate nedemnă de societatea creş-
tină, a fost împărţirea acestei societăţi în bogaţi şi săraci, 
inegalitatea celor destinaţi să fie egali şi fraţi, care sã se 
bucure deopotrivă de bunurile pământeşti.

El îi acuză pe bogaţi de nerecunoştinţa faţă de Dum-
nezeu pentru situaţia privilegiată pe care o au, şi anume 
aceea de a nu fi obligaţi să ceară de la alţii. În loc să fie 
darnici însă, ei sunt duri şi neîndurători cu cei în nevoie. 
Ba mai mult chiar, se plâng mereu că n-au de-ajuns, că 
sunt ei înşişi săraci: „Săraci într-adevăr, săraci şi lipsiţi: 
săraci de omenie, săraci de credinţă în Dumnezeu, săraci 
de speranţă în viaţa veşnică“.

Săracii sunt victimele bogaţilor şi ei vor fi acuzatorii 
acestora în faţa scaunului judecăţii lui Hristos. Lipsa de 
omenie a bogaţilor este considerată crimă deoarece prin 
avariţia lor, prin egoismul lor, provoacă lacrimile orfa-
nilor şi suspinele văduvelor, ba mai mult, ei ocărăsc pe 
săraci, îi bat pe sclavi, îi mânie pe vecini

Putem să ne imaginăm că toţi aceşti bogaţi la care 
se referă Sfântul Vasile cel Mare ca la nişte creatori de 
victime, erau cei care exploatau munca celor săraci, fără 
să le dea drepturile meritate. Dar şi bogaţii pur şi simplu 
indiferenţi faţă de sărăcia altora, bogaţii nemilostivi, sunt 
condamnaţi deopotrivă. El îi numără printre animalele 
sălbatice, printre criminali şi asasini şi declară că „cel 
care, putând aduce îndreptare unui rău, n-o face cu bună 
ştiinţă şi din avariţie, merită să fie condamnat ca şi uci-
gătorii de oameni. De aceea, la judecata din urmă, când 

judecătorul îi va chema pe cei drepţi, în primul rând îi va 
aşeza pe cei ce au fost milostivi. 

Sfântul Vasile cel Mare ca de altfel toţi Sfinţii Părinţi, 
nu s-a ridicat împotriva bogăţiei, ci împotriva bogaţilor 
care nu-şi înţeleg datoria. Bogăţia în sine nu este un rãu, 
după cum nici sărăcia materialã nu este o virtute, 

Paginile contra bogaţilor, contra avariţiei, contra lip-
sei de omenie abundă în opera Sfântului Vasile. El credea 
că normalizarea situaţiei putea veni din milostenia şi mă-
rinimia lor faţă de săraci. Putem considera că faptul de a 
critica atât de hotărât pe bogaţii nemilostivi, era pentru 
vremea aceea o condamnare limpede a împărţirii societă-
ţii în clase privilegiate şi clase lipsite de minimul necesar. 
Fireşte, Sfântul Vasile n-a făcut o analiză aprofundată a 
cauzelor şi nici n-a preconizat o rezolvare prin eradicarea 
cauzelor, dar a văzut bine că este vorba de o anomalie 
care provoacă suferinţe şi care nu este conformă cu voinţa 
lui Dumnezeu şi cu învăţătura Scripturii 

Dar chiar şi fără să fi mers prea departe, prea adânc 
şi ştiinţific în analiza cauzelor, ele nu i-au fost cu totul 
străine. Pornind de la principiile fundamentale ale învă-
ţăturii creştine, el ajunge să identifice cea mai importantă 
dintre cauzele acestui rău, care este împărţirea societăţii 
în bogaţi şi săraci, şi anume greşita idee pe care şi-o fac 
unii despre proprietate considerându-se stãpâni şi nu ad-
ministratori ale bunurilor date de Dumnezeu. Bogăţia şi 
respectiv bogaţii au ocupat un loc de seamă în atitudi-
nea Sfinţilor Trei Ierarhi, ea fiind considerată piedică în 
calea mântuirii şi sursă a atâtor rele şi nedreptăţi. Sfân-
tul Vasile cel Mare, mai ales în Omilia contra bogaţilor, 
critică cu asprime pe marii latifundiari: «N-ai miluit, nu 
vei fi miluit; n-ai deschis casa, vei fi dat înapoi din îm-
părăţia cerurilor; n-ai dat pâine, nu vei fi primit în viaţa 
creştină. Descriind scena judecăţii bogatului, scria, între 
altele: „Ce vei spune în apărarea ta atunci când cei ne-
dreptăţiţi de tine înconjurândute, vor striga împotriva ta în 
faţa Dreptului Judecător? Oriunde îţi vei roti privirea, vei 
vedea chipurile limpezi ale ticăloşiilor tale: aici lacrimi-
le orfanului, acolo suspinul văduvei, în altă parte săracii 
zdrobiţi de tine, slugile pe care le-ai ucis, vecinii pe care 
i-ai mâniat. Toţi şi toate se vor ridica împotriva ta“.

Sfântul Vasile aseamănă pe bogaţi cu cei care ocupă 
primele locuri la teatru, care nu mai lasă şi pe cei care vin 
după ei, considerând ca propriu ceea ce este de folosinţă 
obştească.

Propunea bogaţilor dărâmarea hambarelor de către ei 
înşişi, pentru ca grâul să fie dat săracilor, deci un plan de 
nivelare a averilor şi condiţiilor de trai, dar totul a rămas 
numai un deziderat neacceptat de bogaţi. «Dacă fiecare ar 
lua numai cât are nevoie, iar plusul l-ar lăsa celui lipsit, 
n-ar mai fi nici bogat, nici sărac“. Sfântul Vasile înfierea-
ză pe cămătarii şi speculanţii de pâine, a căror cruzime în-
demna pe săraci să-şi vândă copiii, ca prin preţ să se poa-
tă hrăni ei şi ceilalţi copii Pentru Sfântul Vasile, singurul 
proprietar al bunurilor este Dumnezeu, omul fiind numai 
administratorul acelor bunuri care i-au fost încredinţate.

Homo religiosus
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Sfântul Grigorie Teologul consideră inegalitatea dis-
tribuirii bunurilor drept opera păcatului şi mustră şi sfă-
tuieşte pe bogaţi să nu mai dispreţuiască faptul că sunt 
botezaţi împreună cu săracii, nobilii cu oamenii de rând, 
stăpânii odată cu sclavii. „Tu nu te vei smeri niciodată 
atât cât S-a smerit Hristos cu Care te botezi astăzi şi Care 
a luat chip de rob ca tine“

Niciun Sfânt Părinte n-a certat cu atâta vehemenţă pe 
bogaţi ca Sfântul Ioan Gură de Aur. Într-una din Omi-
liile la Romani, apostrofa pe bogaţi astfel: “Voi meritaţi 
pedeapsă deosebită când, pentru a împodobi pietrele şi 
solul casei voastre sau animale fără raţiune, precipitaţi 
într-o prăpastie de mizerii pe fratele vostru, care a luat 
parte cu voi la bunurile inefabile şi pe care Domnul vostru 
1-a cinstit într-o asemenea măsură. Voi îngrijiţi grozav de 
câinele vostru, dar acest om, sau mai bine zis Hristos, este 
devorat de foame din cauza câinelui vostru...“.

Sfântul Ioan se pronunţă răspicat pentru egalitatea tu-
turor oamenilor, arătând că lăcomia şi războiul sunt cauza 
principală a apariţiei inegalităţii, pentru stabilirea unor 
raporturi concrete între bogaţi şi săraci. Arată că propri-
etatea îşi are obârşia într-o nedreptate: „Dumnezeu a dat 
tuturor acelaşi pământ pentru a-1 stăpâni. Pământul fiind 
de obşte, de ce tu ai atâtea jugăre, în timp ce semenul tău 
nu are o brazdă? Urcând pe firul moştenirii se găseşte tot-
deauna un început unde nedreptatea este izvorul oricărei 
proprietăţi“. Sfântul Ioan demonstrează că bogaţii nu pot 
trăi fară muncitori, care sunt mai de preţ decât bogaţii, 
că cetatea bogaţilor nu poate trăi fară muncitori. Ne în-
deamnă să fugim de lăcomia de bani, creditoare de să-
răcie, stricătoare de suflet, prietenă a gheenei, vrăjmaşă 
a împărăţiei cerurilor, mama simultană a tuturor relelor. 
Sfântul Ioan preconiza schimbarea societăţii prin schim-
barea inimii oamenilor. 

Ideea egalităţii între oameni străbate ca un fir roşu în-
treaga operă a Sfântului Vasile, cu deosebire atunci când 
vorbeşte de bogaţi şi de săraci, când intervine la autorităţi 
în favoarea acestora din urmă şi când deplânge condiţia 
lor mizeră şi nedreaptă, pentru că ei au dreptul la aceeaşi 
bunăstare ca şi bogaţii, deoarece toţi au venit pe lume 
egali. Cel care îşi iubeşte aproapele, după concepţia Sfân-
tului Vasile, nu posedă mai mult decât el, sau dacă pose-
dă, împarte cu el. Acolo unde nu este aşa, unde domneşte 
inegalitatea, este evident că cineva şi-a pus interesele pro-
prii mai presus de cele ale altora: „Cu cât este mai abun-
dentă bogăţia ta, cu atât este mai deficientă dragostea ta“.

În Cuvânt către cei bogaţi, spune în acelaşi sens: 
„De mult te-ai fi debarasat de bogăţie, dacă ai fi iubit pe 
aproapele. Acum banii tăi sunt legaţi de tine mai strâns 
decât membrele trupului şi despărţirea de ei te întristează, 
aşa cum te întristează amputarea membrelor celor mai 
folositoare. Dacă ai fi îmbrăcat pe cel gol, dacă ai fi dat 
pâine celui flămând, dacă poarta ta s-ar fi deschis oricărui 
trecător, dacă ai fi devenit părinte al orfanilor, dacă ai fi 
fost alături de orice neputincios, de ce ţi-ar aduce acum 
tristeţe renunţarea la bunuri?“. Măsura pe care o indică 

el ca standard de egalitate este, după cum am mai arătat, 
limita necesarului. Egalitatea funciară, originară, trebuie 
să se exprime aşadar printr-o egalitate socială, egalitate 
în drepturi ca şi în datorii, egalitate în folosirea bunurilor, 
egalitate la bucurie şi fericire.

Textul din Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei

Egalitatea, demnitatea, originea şi vocaţia comună a 
tuturor oamenilor nu trebuie însă să-i izoleze unii de alţii. 
Oamenii nu sunt singuri, ci trăind în lume sunt dependenţi 
unii de alţii. Egalitatea şi vocaţia lor comună, destinul co-
mun îi obligă pentru a le realiza pe seama tuturor oameni-
lor, la solidaritate, la acţiuni comune, la angajarea unora 
în favoarea altora.

Ideea de solidaritate socială este prezentă şi în Omilii 
şi ea se referă la viaţa cetăţenească, socială şi politică. 
„Unii definesc cetatea ca pe o asociaţie stabilă adminis-
trat după lege“ şi se declară de acord cu această definiţie. 
Vede solidaritatea exercitându-se în cadrul legilor cetăţii, 
nu în afara şi nici împotriva lor. Pentru a-şi susţine punc-
tul de vedere, el ia încă o dată numeroase exemple din 
viaţa animalelor şi a peştilor, fiinţe inferioare omului, în 
comparaţie cu care oamenii ar trebui să fie cu mult mai 
bine organizaţi, mai solidari: „Liliecii au în natura lor dra-
gostea reciprocă. Ii vezi cum se lipesc unii de alţii în lanţ 
şi stau agăţaţi astfel. Noi oamenii nu prea facem aceasta 
adesea. Pentru că mulţi preferă individualismul egoist so-
lidarităţii vieţii în comun“.

Apelează apoi la exemple din viaţa peştilor care, după 
ce şi-au ales un loc unde să trăiască, rămân în propriile lor 
frontiere, nu invadează teritoriile altora, deşi n-au între ei 
ziduri şi nici un geometru nu le-a trasat graniţele. „Ast-
fel, fiecare specie rămâne în partea de mare care i-a fost 
atribuită, ca în nişte oraşe, în cetăţi sau în patrii străbune. 
Chiar şi peştii migratori părăsesc locurile pe care le vizi-
tează când legea naturii lor le spune că au stat îndeajuns“. 
Solidaritatea socială obligă la organizarea vieţii în comun 
şi la armonizarea intereselor personale cu cele colective. 
Fără această armonizare nici unele, nici altele nu pot mer-
ge bine.

Cercetătorii care au analizat această latură a gândirii 
Sfântului Vasile cel Mare, în majoritatea lor, l-au conside-
rat vinovat pentru că nu admitea proprietatea privată. Însă 
o certitudine este faptul că Sfântul Vasile gândea despre 
proprietate altfel decât contemporanii săi: „Cui fac eu rău, 
zice avarul, dacă păstrez ceea ce îmi aparţine? Care sunt, 
spune-mi, bunurile care îţi aparţin?“ îl întreabă Sfântul. 
„De unde ai luat ceea ce ai introdus în viaţa ta? Eşti ca un 
om care luând loc într-un teatru, iar alunga pe toţi cei care 
ar voi să intre, pentru că el consideră ca pe un bun propriu 
ceea ce este spre folosul tuturor. Aşa sunt şi bogaţii. Căci 
din bunurile comune pe care ei le-au ocupat cei dintâi, fac 
bunurile lor proprii, pentru simplul motiv că ei le-au luat 
înaintea altora“.

Sfântul Vasile insistă mult asupra «celor necesare». 
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La acestea au dreptul toţi în mod egal. Cine ia mai mult 
decât cele necesare strică echilibrul, introduce nedrepta-
tea şi inegalitatea, desconsideră voia şi legea lui Dumne-
zeu. Dacă fiecare ar poseda numai ceea ce îi este necesar, 
iar ceea ce i-ar prisosi ar lăsa celor în nevoie, nimeni n-ar 
mai fi bogat, nimeni n-ar mai fi sărac, nimeni n-ar mai fi 
nevoiaş.

Textul acestei omilii este în întregime relevant în pri-
vinţa concepţiei sale despre proprietate. Bogaţii nu sunt 
altceva, spune el mai departe, decât simpli administratori. 
Bogăţia nu le aparţine, nu este o proprietate personală. 
Marea lor greşeală este că se cred proprietari. Oamenii 
în general nu au ca proprietate personală, decât cea ce au 
adus cu ei venind pe lume, adică nimic. Totul este propri-
etate comună.

Sfântul Vasile cel Mare consideră că inegalitatea vine 
din furt. Cel bogat se tot lăţeşte, sub diferite pretexte, şi 
îi tot alungă pe cei din jurul său, acaparându-le bunurile: 
„Marea îşi cunoaşte marginile; noaptea nu depăşeşte limi-
tele care i-au fost fixate. Dar avarul nu respectă timpul şi 
nu cunoaşte margini... ca un incendiu violent, el cuprinde 
şi devorează totul“.

Foarte des sub pana sa, în omiliile sale, întâlnim cu-
vintele justiţie şi injustiţie, dreptate şi nedreptate. El nu 
le numeşte încă dreptate socială sau nedreptate socială - 
cum le-am numi noi astăzi - dar, în accepţiunea cea mai 
exactă, aprecierile sale privesc conţinutul social al drep-
tăţii şi al nedreptăţii din lume, din societatea pe care o 
descrie, pe care o are sub ochii săi, în care trăieşte.

În aceeaşi omilie, vorbind despre săracul care se duce 
să cumpere de la bogat când moare de foame şi acesta 
îl exploatează şi îl nedreptăţeşte, bogatul, spune Sfântul 
Vasile, nu caută decât să ia mult şi să dea puţin, deci 
promovează cu bună ştiinţă nedreptatea socială. În astfel 
de situaţii, Sfântul Vasile este necruţător şi ameninţă cu 
dreapta Judecată: „Ce îi vei răspunde Dreptului Judecător, 
tu care îţi îmbraci pereţii, dar nu-1 îmbraci pe aproapele 
tău? Tu care îţi ornamentezi caii, dar nu ai nici o privire 
faţă de fratele care este în nevoie? Tu care laşi să-ţi putre-
zească grâul, dar nu-1 dai celor flămânzi? Tu care îngropi 
aurul, dar nu vii în ajutorul celui oprimat?“.

Modul în care Sfântul Vasile punea problema proprie-
tăţii era determinat de marile deosebiri care îi despărţeau 
pe concetăţenii săi, sub raportul posesiunii de bunuri şi de 
mijloace de existenţă. El defineşte exact aceste diferenţe 
şi, de data aceasta merge la cauze: la dreptul funciar al 
tuturor de a se bucura de toate bunurile, care sunt comune 
din voinţa lui Dumnezeu şi în virtutea celui mai elemen-
tar bun simţ.

Sfântul Ioan Gură de Aur împarte lumea creştină în 
două jumătăţi: una a bogaţilor, alta a săracilor, după ce 
într-una din omiliile la Matei, el o împărţise în trei: o 
clasă medie, reprezentând 80% şi trăind modest, dar fără 
lipsuri, bogaţii reprezentând circa 10% şi săracii repre-
zentând 5%. Peste contradicţia aparentă a acestor cifre, 
trebuie să reţinem că în concepţia Sfântul Ioan Gură de 

Aur, bogaţii formează un bloc masiv aparte, iar săracii 
cuprind nu numai pe infirmi, bolnavi, bătrâni, dezertori şi 
alte categorii de nefericiţi, ci şi pe muncitori şi pe ţărani, 
cum reiese din celebra paralelă a celor două cetăţi: a bo-
gaţilor şi a săracilor.

Cei Trei Ierarhi sunt, deci, conştienţi de existenţa cla-
selor sociale pe care le înregistrează ca atare, precum şi de 
lupta dintre ele. De o parte clasa exploatatorilor latifun-
diari, bancheri şi comercianţi, de alta clasa exploataţilor, 
alcătuită dintr-un procent mic de elemente inutilizabile: 
infirmi, bolnavi, bătrâni şi dintr-un procent foarte mare 
de muncitori şi ţărani. Bogăţiile care atrag critica Părinţi-
lor patroni sunt în special proprietăţile particulare, moşii, 
mari imobile urbane, turme de animale, bijuterii. Nu intră 
în obiectul criticii acestor Părinţi corăbiile, atelierele de 
lucru şi alte elemente necesare traiului mulţimilor.

Fără să o spună precis, Sfântul Ioan Gură de Aur face 
deosebire între bunurile particulare servind egoismul câ-
torva şi bunurile producătoare de bogăţii, în folosul eco-
nomic ai ţării. Proprietatea îşi are obârşia într-o nedrep-
tate: „La început, Dumnezeu nu a făcut pe unul sărac, iar 
pe altul bogat. El nu a arătat acestuia unde să găsească 
comori, îngropate, ascunzându-le de celălalt. El a dat tu-
turor acelaşi pământ, pentru a-1 stăpâni.

Singurul proprietar este Dumnezeu. Oamenii sunt 
doar administratori ai bunurilor ce li s-au încredinţat. Pro-
prietatea nu este decât dreptul trecător al primului ocu-
pant, zice Sf. Vasile. Bogatul se aseamănă, zice acelaşi 
Sfânt Părinte, cu acela care, intrând în teatru, împiedică 
pe ceilalţi să pătrundă, dorind să profite numai el de o plă-
cere care este a tuturor. Cuvintele al tău şi al meu împart 
ceea ce Dumnezeu a pus la un loc. De aici vin toate ne-
înţelegerile şi nesfârşitele necazuri. Sfântul Vasile merge 
până la a îndemna pe bogaţi să-şi dărâme depozitele pline 
cu bogăţiile nedreptăţii, să prăbuşească acoperişurile şi 
zidurile care ascund grâul intrat în putreziciune. 

Muncitorii sunt prezentaţi de Sfântul Ioan Gură de 
Aur în vestita paralelă dintre cetatea bogaţilor şi aceea a 
săracilor. Ei sunt arhitecţi, teslari, cismari, brutari, agri-
cultori, făurari, muncitori şi meseriaşi de tot felul. Mun-
citorii au o importanţă decisivă pentru existenţa societă-
ţii. Cetatea bogaţilor nu poate exista fară muncitori, pe 
când muncitorii pot exista fară bogaţi. „Pentru a construi 
o casă nu este nevoie de aur, nici de argint, nici de perle, 
ci de cunoştinţe tehnice şi de mâini, nu de orice mâini, ci 
de mâini bătătorite şi de degete tari, de putere multă, de 
lemn şi de pietre. Pentru a ţese o haină, aurul şi argintul 
sunt iarăşi inutile; ceea ce trebuie sunt din nou mâinile, 
cunoştinţele şi femei care să lucreze. Pentru a ara, pentru 
a cultiva pământul, este nevoie de bogaţi, sau săraci? Evi-
dent că de săraci este nevoie. Este vorba de a lucra fierul, 
sau de a executa orice altă treabă manuală? Tot oamenii 
de jos sunt cei mai necesari“.

Principiul fundamental în muncă, este, deci, califica-
rea profesională. Muncitorii trebuiesc trataţi omeneşte şi 
apăraţi de eeea ce le ameninţă viaţa, fiindcă ar putea să 
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se răzbune pe bogaţi, refuzând să mai muncească pentru 
aceştia. „Dacă săracii ar imita exemplele perverse ale bo-
gaţilor lacomi, v-ar produce pagube ireparabile. Ei v-ar 
reduce la mizerie şi v-ar extermina, prin refuzul de a vă 
da concursul care vă este necesar: agricultorul refuzând 
munca manuală, marinarul refuzând să facă comerţ prin 
navigaţie, ostaşul refuzând să aibă curaj pentru război“. 

Pentru a elimina profundele contradicţii economice şi 
sociale ale vremii Sfinţii Trei Ierarhi propun întoarcerea 
la starea paradisiacă, unde nu erau nici bogaţi, nici săraci, 
nici liberi, nici sclavi, ci toţi egali, dupã cum proclamă 
Sfântul Grigorie Teologul. Firea însăşi ne arată că numai 
viaţa de obşte, viaţa în comun, va pune capăt neînţelege-
rilor şi suferinţelor. „Dumnezeu, ne-a dat soarele, astrele, 
cerurile, elementele, râurile. Ne folosim toţi de ele. Nimic 
din ele nu este sub cheie. Nu sunt nici cheltuieli, nici pro-
cese în legătură cu ele. Iată chipul şi legea firii. Desigur, 
motivul pentru care Dumnezeu a făcut aceste lucruri de 
obşte este ca, prin aceste exemple, să ne înveţe să stăpâ-
nim şi tot restul de obşte». De asemenea „animalele se fo-
losesc de obşte de produsele pământului, pe care ele le-au 
primit de la fire. Turme de oi pasc pe acelaşi munte, mari 
herghelii de cai se hrănesc pe acelaşi câmp. Toate celelal-
te animale îşi cedează reciproc folosirea hranei necesare. 
Oamenii îşi însuşesc şi, opresc la ei ceea ce este de obşte. 
Ei pretind să stăpânească singuri ceea ce aparţine unui 
mare număr“. Regimul de obşte este, de altfel, practicat 
de către Stat, zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „Tot ceea ce 
aparţine Statului este comun tuturor cetăţenilor; oraşele, 
pieţele, porticele, aparţin tuturor de obşte. Toţi au drept 
egal la ele şi niciunul nu stăpâneşte personal mai mult ca 
altul, ceea ce este de folos public“. 

Sfinţii Trei Ierarhi văd în prima comunitate a Biseri-
cii de la Ierusalim, modelul de urmat pentru, transforma-
rea societăţii timpului lor. Ei recomandă cu toată căldu-
ra acest model şi propun, pentru realizarea unei vieţi de 
obşte, ca în prima comunitate creştină, când contribuţia 
personală bănească şi în natură, când vinderea bunurilor, 
când impozitul obligatoriu. Sfinţii Trei Ierarhi au avut o 
intuiţie exactă a felului de viaţă în comun, radical deose-
bit de cel particular. Ei se duc cu gândul până la comuni-
tatea universală şi din care vor fi dispărut deosebirile de 
clasă şi de rasă şi unde fiecare va trăi bine, fără lipsuri, 
dând colectivităţii partea sa de muncă, după capacitatea 
sa, şi primind ca întreţinere doar cât îi va fi necesar, cum 
se practica în Biserica din Ierusalim.

Într-o asemenea comunitate, Biserica nu va mai avea 
griji materiale şi virtutea va stăpâni în adevăr. Este, de 
altfel, scopul suprem al vieţii creştine, exprimat prin 
textul cunoscut din Epistola către Romani: „într-acelaşi 
chip, noi, cei mulţi, un trup suntem întru Hristos şi fiecare 
unul altuia mădulare“(Romani 12, 5).

Au reuşit sfinţii Trei Ierarhi să realizeze aceste nobi-
le năzuinţe? Au văzut ei aplicându-se aceste principii ale 
vieţii de obşte? Structura socială a vremii lor, sclavagis-
mul, nu putea fi schimbată numai prin predici, oricât de 

revoluţionare ar fi fost acestea. Trebuia ceva mai mult de-
cât atât şi acest ceva avea să vină cu timpul. Personal, cei 
trei Sfinţi Părinţi s-au ostenit să vină, cu vorba şi cu fapta, 
în ajutorul celor aflaţi la marginile societăţii. 

Sfântul Vasile cel Mare creează instituţii de binefa-
cere, cuprinse sub numele de Vasiliada: cantine pentru 
săraci, cămine pentru găzduirea străinilor, institute pentru 
ocrotirea fetelor, spitale, şcoli tehnice, şi realizează mult 
visata viaţă de obşte în mănăstirile sale, cărora le dă reguli 
de un adânc realism şi de o rară precizie. Sfântul Grigorie 
Teologul lasă prin testament întreaga sa avere săracilor 
din Nazianz, iar Sfântul Ioan Gură de Aur îşi lasă avere, 
ştiinţă, talent, râvnă şi viaţa însăşi, săracilor din Antio-
hia şi Constantinopol, lucru care i-a adus supranumele de 
„ambasador al săracilor“. 

Sfinţii Trei Ierarhi au fost adevăraţi deschizători de 
drumuri în lupta pentru progresul social din vremea lor. 
Ei s-au străduit conţinu pentru egalitatea oamenilor, pen-
tru îndreptarea nedreptăţilor sociale, pentrutriumful păcii, 
pentru crearea unui om nou, după modelul lui Iisus Hris-
tos.

Omiliile, scrisorile, opera teologică, opera socială, în-
tregul tezaur de scrieri şi instituţii rămase de la Sfântul 
Vasile cel Mare, ni-1 arată a fi fost nu numai unul din 
marii scriitori ai secolului său, ci şi o mare personalitate a 
vremii, o prezenţă nu numai foarte cunoscută, dar şi

ascultată. Teologii găsesc în scrisul şi în viaţa lui măr-
turiile vii ale modului cum a fost înţeleasă şi practicată 
învăţătura creştină în veacul în care îşi fixa în formule 
opţiunile definitive şi scara valorilor şi a priorităţilor.

Sfântul Vasile cel Mare a fost unul dintre aceia care 
s-a preocupat din toate punctele de vedere de problemele 
societãţii vremii sale. A fãcut-o cu pasiune, cu perseve-
renţă, în mod public, în scris şi prin cuvântul vorbit, în 
principii şi în acte. A făcut-o fără teamă, fără încetare, fară 
răgaz. A fãcut-o faţă de toate aspectele vieţii contempo-
rane: faţă de filosofia vremii, faţă de religiile vremii, faţă 
de autorităţi şi de autoritate în general, faţă de bogaţi şi 
de bogăţie, faţă de săraci şi de sărăcie, faţă de sclavi şi de 
sclavie, faţă de drepturi şi datorii, faţă de legi şi legiuitori. 
Faţă de toate acestea s-a situat în calitatea sa de creştin. 
Nu s-a izolat, nu s-a retras din lume, n-a considerat că 
este bine să tacă, nici să mintă, nici să se ascundă în in-
diferenţă.

Se ştie că Sfântul Vasile cel Mare n-a scris un tratat 
special asupra raporturilor dintre creştinism şi lume, din-
tre Biserică şi societate. N-a teoretizat deci asupra temei, 
decât incidental, în confruntarea cu viaţa de toate zilele, 
în predici ocazionale, în confruntarea cu unele situaţii 
particulare sau comentând unele texte biblice, cu impli-
caţii sau tangenţe sociale. A facut-o aceasta mai ales în 
numeroasele sale scrisori şi în omiliile pe teme biblice, 
ambele dându-i ocazia să dialogheze cu ascultătorii şi cu 
partenerii epistolari contemporani şi să se refere la aspec-
te ale vieţii lor curente, fie moralizând de pe amvon, fie 
încercând să dea soluţii sau să intervină pentru soluţiona-
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rea unor necazuri ale cunoscuţilor şi păstoriţilor săi.
Ca toţi Părinţii Bisericii, Sf. Vasile cel Mare, trăind 

într-o societate marcată de diferenţe frapante între bogaţi 
şi săraci, a avut mereu în imagine tabloul Bisericii prima-
re, prin cuvântul său şi prin faptele sale străduindu-se să 
determine o schimbare majoră în ceea ce priveşte rapor-
turile dintre oameni. Pentru el, modul de viaţă al primi-
lor creştini: „Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau 
toate de obşte... Şi în fiecare zi, stăruiau într-un cuget...“ 
(Faptele Apostolilor 2, 44, 46).

Însă cea mai amplă lucrare filantropică a sa o reprezintă 
complexul cunoscut în istorie sub numele de Vasiliada. El 
a pus bazele, cel dintâi, într-o întreagă provincie, a unui 
întreg sistem de îngrijire medico-socială, cuprinzând case 
de îngrijire a săracilor, un cămin pentru străini, un spital 
pentru leproşi etc. Acest aşezământ, neobişnuit pentru 
vremea aceea, prin amploarea şi diversitatea activităţilor 
lui, era deservit de: doctori, infirmieri, brancardieri, 
supraveghetori, oameni de serviciu, încât însuşi prefectul 
provinciei era tulburat, neştiind ce măsuri să ia.

Semnificativă în acest sens este scrisoarea adresată 
guvernatorului provinciei Capadocia. Din răspunsul său, 
rezultă deodată amploarea Vasiliadei, precum şi grija de-
osebită a Bisericii faţă de nevoiaşi, dar şi personalitatea 
de excepţie a marelui ierarh. În scrisoare, între altele, îl 
întreabă pe guvernator: „Ce greşim noi faţă de Stat, sau ce 
fel de interes obştesc, mic sau mare, se nesocoteşte dacă 
noi ne administrăm singuri Bisericile? Afară, poate, de ca-
zul că ar putea spune cineva că aducem prejudicii Statului 
atunci când ridicăm Dumnezeului nostru câte un lăcaş de 
rugăciune mai spaţios, cu câteva locuinţe în jurul lui, din 
care una mai arătoasă rezervată episcopului, iar celelalte 
mai modeste pentru slujbaşii bisericeşti din subordine... 
Pe cine nedreptăţim noi oare când construim hoteluri şi 
aziluri pentru străinii care vin pe la noi în trecere şi care 
au vreo suferinţă de tămăduit? Sau, în sfârşit, când facem 
aşezăminte trebuitoare uşurării lor, cu infirmieri, doctori, 
animale pentru povară, cu personal auxiliar? Căci a fost 
nevoie, într-adevăr, să mai prevedem aici şi multe feluri 
de meserii şi ateliere necesare vieţii, precum şi tot ceea ce 
mintea omenească a putut născoci pentru menţinerea unei 
vieţi onorabile. În fine şi alte spaţii pentru diferite munci 
manuale; lucruri care în totalitatea lor sunt o adevărată 
podoabă pentru oraşul nostru“.

Tot referitor la Vasiliada, de o aleasă frumuseţe este 
cuvântul rostit de prietenul său, Grigorie Teologul, la 
moartea prietenului său, marele Vasile. Acest cuvânt de-
scrie, destul de sumar, dar esenţial, trei aspecte: Vasiliada, 
pe cei îngrijiţi aici şi pe autorul ei. Astfel, Sfântul Gri-
gorie zice: „Frumos este a practica milostenia, a îngriji 
pe săraci, a prelua slăbiciunea omenească. Mergi puţin 
în afara oraşului şi priveşte noul oraş, casa de provizii a 
evlaviei, comoara comună a proprietarilor în care surplu-
sul bogăţiei, chiar necesitatea bunurilor este anulată din 
spiritul de jertfa; comoară care pe molii alungă şi pe hoţi 
nu ademeneşte, care scapă de duşmănia pizmaşului şi de 

distrugerea timpului; unde boala este purtată cu răbdare, 
nenorocul este cinstit ca noroc şi mila este încercată. Cu 
ce trebuie să compar eu această lucrare: să o compar cu 
Teba Egiptului, cu zidul Babilonului, cu piramidele, cu 
colosul din Rodos, cu Mausoleul din Halicarnas şi toate 
celelalte lucrări de care oamenii s-au minunat şi despre 
care istoria ne dă informaţii. Nicăieri nu se poate vedea o 
privelişte mai înduioşătoare: oameni morţi înainte de ie-
şirea lor din viaţă, cu majoritatea membrelor trupului deja 
moarte scoşi din oraşe, din case, din locurile publice chiar 
de către cei mai buni prieteni şi ţinuţi la distanţă, mai mult 
cunoscuţi după nume decât după chipul lor; oameni care 
stârnesc mai mult dezgust decât milă».

Însă, o operă de o aşa importanţă şi amploare nu putea 
să o facă decât un om de talia Sfântului Vasile cel Mare, 
care, prin marea-i personalitate, izvorâtă din ştiinţa, 
trăirea şi râvna sa, i-a copleşit pe contemporani şi nu 
numai. Despre aceasta, acelaşi autor spune: «însă el ne-a 
învăţat să nu ofensăm în ei pe Iisus Hristos, care suferă, 
El, nobilul şi descendentul unui neam nobil şi foarte 
cunoscut, nu i-a dispreţuit, ci el însuşi cu buzele sale i-a 
sărutat pe bolnavi şi i-a

îmbrăţişat ca pe fraţii săi, nu cum se doreşte a crede, din 
căutare după slavă deşartă, ci din ţinuta sa credincioasă, 
pentru ca prin purtarea lui să înlăture şi altora teama de 
a se apropia de corpurile acestor bolnavi, în interesul 
vindecării lor».

În aşezămintele Sfântului Vasile, fiecare boală, fiecare 
fel de suferinţă sau mizerie îşi avea compartimentul 
respectiv, locuinţă potrivită, îngrijire deosebită; şi de 
aceea la aceste aşezăminte, veneau cu afluenţă toţi cei 
care aveau nevoie de ajutor, pentru care, caritatea privată 
a creştinilor şi asistenţa locală a bisericilor, au fost 
însufleţite.

Biserica ocupa locul principal, ea fiind situată în cen-
tru. Împrejurul ei se aflau: casa episcopului (care ţinuse 
să locuiască lângă bolnavii şi săracii lui), clădirile des-
tinate diferitelor trepte şi ranguri ale clerului, amenajate 
de aşa manieră, încât să poată fi la îndemâna celor care 
aveau nevoie de ajutor. Aici erau rezervate apartamente 
chiar şi prefectului provinciei. Alături de clădirile men-
ţionate se mai găseau: clădiri pentru pelerini şi călători, 
ospicii pentru bătrâni, spitalul pentru bolnavi, leprozeria, 
locuinţele medicilor, ale infirmierilor, ale oamenilor de 
serviciu, apoi celelalte dependinţe. Sfântul Vasile îi scria 
guvernatorului Cezareii, cerând aprobarea de şcoli de artă 
şi meşteşuguri pentru orfanii întreţinuţi de Biserică.

Vasiliada prezintă o deosebită importanţă pentru ceea 
ce a constituit ea în sine, la nivel teologic şi social în vre-
mea aceea, şi în aceeaşi măsură ea a fost modelul după 
care Biserica, fie cea bizantină, fie cele naţionale, s-a ori-
entat în slujirea filantropică. Autorul necrologului spune, 
între altele, despre Sfântul Vasile: Atât de mult strălucea 
virtutea lui Vasile, atât de mult copleşeau pe contempo-
rani purtarea şi felul lui de vieţuire, încât unii, ca să do-
bândescă şi ei aceeaşi faimă, îi imitau înfăţişările sale ex-
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terioare, căutau să aibă o faţă palidă ca a lui, să aibă barba 
la fel cu barba lui, să vorbească fără grabă şi rar şi să-şi dea 
un aer gânditor şi meditativ.

Iubirea creştină adevărată nu rămâne o simplă dispo-
ziţie interioară, ci se manifestă în chip necesar prin fapte. 
Posibilităţile de manifestare sunt multe şi variate. Expresia 
primă, cea mai autentic creştină şi cea mai obişnuită, este 
milostenia, virtutea care străbate întreaga viaţă şi sensibi-
litate creştină. Suferinţa trupească îndeosebi este vizibilă. 
Mila ca manifestare a iubirii creştine faţă de aproapele - îşi 
află exprimarea în milostenie.

Milostenia creştină era simţită mai ales în vremuri de 
epidemii grave, de secetă, de războaie, când Biserica din 
bunuri proprii, din donaţii şi colecte, alina din plin sufe-
rinţele umane, oferea adesea prin slujitorii ei bani pentru 
eliberarea sclavilor şi răscumpărarea prizonierilor.

Iubirea este semnul deosebitor al creştinului. Cea mai 
însemnată particularitate a moralei creştine este dragostea. 
Ea este regula creştinismului desăvârşit, definiţia cea mai 
exactă a lui, împlinirea întregii legi. E rădăcină şi coroană 
tuturor virtuţilor, condiţionându-le, dându-le consistenţă 
şi valoare. E un izvor care devine fluviu prin roadele sale. 
Cele cinci fecioare neînţelepte fuseseră împodobite cu toa-
te virtuţile, inclusiv fecioria, cea mai strălucitoare dintre 
ele; dar neavând în candelă untdelemnul faptelor iubirii, au 
fost lăsate afară de împărăţie.

Modul cel mai frecvent şi adecvat în care iubirea vine la 
expresie, este milostenia. Ea este seva substanţială a iubirii. 
Toate gândurile Sfântului Ioan Gurã de Aur s-au materi-
alizat în acţiuni. Indiferent de unde se inspiră punctul de 
sosire, concluzia îi este milostenia, iubirea

aplicată. S-a numit pe sine însuşi ambasador al săracilor 
fapta lui a fost însă mai mare decât numele. Deşi coborâtor 
dintr-o familie bogată, Sfântul Ioan s-a aliat cu săracii şi 
dezmoşteniţii soartei. Din faţa altarului, punându-se deci 
sub autoritatea lui Dumnezeu, a analizat, în favoarea lor, 
toate problemele în legătură cu ei

Este foarte important de reţinut că toată lucrarea de 
asistentă gândită predicată si înfăptuită de Sfântul Ioan, în 
concordanţă de altfel cu spiritul Sfintei Scripturi, nu numai 
că e în afară de orice element de servitute sau ofensă a să-
racului, dar este în plus o ocazie şi un mod de promovare 
a demnităţii umane. După el, ceea ce primeşte săracul de 
la cel bogat este indirect un drept al lui. Văzând mulţimea 
săracilor, bolnavilor, cerşetorilor şi infirmilor care mişunau 
în Antiohia şi Constantinopol, sub privirile nepăsătoare ale 
celor bogaţi, Sfântul Ioan

Gură de Aur le atrage atenţia acestora din urmă că ei 
sunt autorii situaţiei grele în care se găsesc cei dintâi. De 
aceea, în ultimă analiză, fapta de milostenie are caracterul 
unei restituiri. Cel bogat întoarce paguba pe care a făcut-o 
semenului prin abuz, furt, camătă, sclavi. Faptele de milos-
tenie spală deci conştiinţa de păcate, este remediul princi-
pal al pocăinţei.

Ajutorarea se face, de aceea, evitând orice ofensă. Al-
tfel, la suferinţă se adaugă suferinţă. Sfântul Părinte nu 

îngăduie nici chiar anchetele prea amănunţite asupra îm-
prejurărilor şi cauzelor cărora-şi datoreazã săracul situaţia 
sa. Noi suntem chemaţi să-l ajutăm, nu să-1 judecăm. Săra-
cii nu trebuie suspectaţi de necinste. Nu ni s-a poruncit să 
înfruntăm săracul pentru lenea sa, ci să venim în ajutorul 
sărăciei sale. Săracul n-are decât o singură recomandare: 
sărăcia lui. Poate fi cel mai rău dintre oameni, dacă n-are 
pâine, trebuie să-i astâmpărăm foamea. Chiar de ar fi om 
de nimic şi rău, de-ar fi vrednic de dispreţ, Hristos îţi va 
socoti plata ca şi cum El ar fi primit prin acela binefacerea.

Milostenia fiind un oficiu înalt, trebuie făcută şi cu alte 
precauţiuni: jertfa adusă pe acest altar va fi nu numai pro-
fund consimţită şi intenţionată, dar şi făcută din daruri ne-
prihănite. Nu se primeşte milostenia din furt, precum nu se 
primeau ca jertfă, în Legea Veche, animalele cu defecte fi-
zice. De asemenea, milostenia nu trebuie făcută ostentativ. 
Chiar dacă e văzută, să nu fie pornită din acest interes. Nu 
cantitatea milosteniei este, apoi, principalul, ci dispoziţia 
sufletească a celui ce dă, în raport cu posibilităţile sale. Se 
cunoaşte cum a fost apreciat darul de doi bănuţi ai văduvei.

Hristos sub chipul săracilor. Demnitatea milosteniei o 
garantează pe de altă parte primitorul ei, care, sub înfăţi-
şarea săracilor, este Hristos. De aceea, să nu ne uităm la 
săracul care primeşte, ci la Dumnezeu care întoarce darul; 
să nu ne gândim la cel ce primeşte banul, ci la Cel care Se 
încarcă de datorie.

Răsplata milosteniei nu trebuie aşteptată pe pământ. 
Răsplata iubirii se dă la judecata de apoi, când iubiţii şi 
miluiţii se vor constitui în apărători ai binefăcătorilor lor. 
Razele acelei răsplătiri se presimt însă chiar de pe acum. 
Aşa cei milostivi sunt iubiţi şi pomeniţi în rugăciunile către 
Dumnezeu, pe când avarii sunt detestaţi. 

Sfântul Ioan Gurã de Aur a organizat strălucit lucrarea 
de asistenţă a Bisericii din Antiohia şi mai ales a celei din 
Constantinopol. Iniţiativele sale au luat forma şi adâncimea 
unor inovaţii şi tendinţe cu totul înaintate pentru secolul 
său. A dispus măsuri de economie straşnică la multe artico-
le de cheltuieli, aplicând această măsură chiar în palatul său 
patriarhal, din care a eliminat luxul, şi pe care 1-a împodo-
bit cu sobrietatea şi simplitatea apostolică şi monahală în 
care trăise ca preot în Antiohia. Din economiile provenite 
prin suprimarea cheltuielilor inutile a ridicat spitale si case 
de primirea străinilor, utilate cu medici, bucătari şi

oameni de serviciu.
Biserica desfăşura în vremea Sfântului Ioan o întinsă 

activitate caritativă: avea case pentru îngrijirea văduvelor, 
a fecioarelor închinate, a străinilor, a călătorilor bolnavi, 
a prizonierilor, a bolnavilor, infirmilor, săracilor. Intensi-
tatea acestei acţiuni este oglindită şi de anumite statistici 
şi soluţii păstrate în cuvântările sale. Sfântul Ioan ţinea la 
curent liste cu numărul şi desigur şi cu numele săracilor. 
La Antiohia întreţinea 3.000 de săraci, în afară de asisten-
ţa pe care o dădea prizonierilor, bolnavilor şi străinilor şi 
în afară de alimentele şi îmbrăcămintea care se împărţeau 
zilnic. El nu lasă însă totul pe seama Bisericii. Lucrarea 
ei caritativă oficializată întâmpina o mulţime de greutăţi 
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şi risca să lase neîmplinite multa nevoi. Din afară veneau 
evaluări exagerate asupra fondurilor Bisericii, bănuieli în 
ce priveşte cinstita utilizare a lor, mentalitatea înapoiată 
şi potrivnică a contemporanilor. Dinăuntru se ridica pri-
mejdia socotinţei greşite că dacă Biserica are fonduri şi 
asistenţă organizată, membrii ei sunt dispensaţi de a mai 
practica milostenia. 

Din aceste pricini, Sfântul Ioan atrage atenţia credincio-
şilor să nu lase milostenia numai pe seama Bisericii, între 
altele, şi pentru aceea că la judecată se va cere fiecăruia 
socoteală asupra faptelor de iubire pe care le-a săvârşit per-
sonal şi direct.

Ambasadorul săracilor n-a pregetat un moment să evi-
denţieze posibilitatea şi îndatorirea pentru toţi oamenii de 
a practica milostenia. El a înfăţişat-o frumos şi convingător 
ca pe o mijlocitoare a noastră pe lângă Dumnezeu. Ea sfă-
râmă lanţurile, risipeşte întunericul, stinge focul, omoară 
viermele, opreşte scrâşnirea dinţilor. Ei i se deschid porţile 
cerului. Şi după cum, când intră regina nimeni dintre paz-
nicii rânduiţi cu paza uşilor n-ar îndrăzni s-o întrebe cine 
este şi de unde vine, ci toţi o primesc îndată, tot aşa şi cu 
milostenia: căci este cu adevărat regină, făcând pe oameni 
asemenea cu Dumnezeu. Străbate lumea, porumbel de aur 
şi viu, de o frumuseţe nespusă şi dulce. Priveşte mereu spre 
cer, aureolată de slava lui Dumnezeu. E o fecioară prea fru-
moasă, cu aripile de aur, cu chipul luminat şi blând. E întra-
ripată şi uşoară, zburând în jurul tronului lui Dumnezeu. La 
ceasul judecăţii aleargă şi ne scoate din cazne, acoperindu-
ne cu aripile sale... Prin milă a salvat Dumnezeu neamul 
omenesc, făcând rob pe Fiul Său pentru noi.

Sfântul Vasile cel Mare n-a fost numai un critic al re-
lelor sociale, pe care a încercat să le înlăture definitiv din 
viaţa comunităţii creştine, ci el era şi un înflăcărat propovă-
duitor şi susţinător al tuturor factorilor ce sunt indispensa-
bili pentru prosperitatea şi edificarea societăţii umane. Între 
aceşti factori ce pot - ca remedii - aduce restabilirea socie-
tăţii şi egalitatea între oameni, Sfântul Vasile cel Mare pre-
dică cu multă insistenţă caritatea, sau milostenia, care are 
la bază iubirea neţărmurită faţă de aproapele: „Mila este 
simţământul acela pe care-1 avem faţă de cei care se găsesc 
într-o stare umilă atunci când suntem dispuşi cu simpatie 
faţă de ei“. Dar nu este de ajuns numai să-1 compătimim pe 
aproapele nostru căzut în nenorocire, ci trebuie să trecem 
mai ales la ajutorarea lui prin faptă. Astfel, funcţiunea esen-
ţială a milosteniei este de ordin social. Prin gestul său spon-
tan, izvorât din milă, cel care face milostenie se apleacă cu 
iubire asupra suferinţelor semenului, iar acesta constată că 
durerea lui este înţeleasă şi aceeaşi iubire se desprinde de la 
el faţă de cel care îl ajută.

Călăuzit de aceste principii de iubire, Sfântul Vasile cel 
Mare căuta ca prin cuvântul său să trezească compasiunea 
faţă de cei săraci şi nenorociţi, îndemnând pe ascultătorii 
săi la fapte de binefacere faţă de aceştia. Sfântul Vasile că-
uta astfel să restabilească ordinea socială prin întipărirea în 
sufletele auditorilor săi a principiilor morale şi religioase 
creştine. Tot timpul, avea în vedere pe cei ce deţin averi 

imense şi se străduieşte să-i determine la ajutorarea celor 
săraci, spunându-le că: «bogăţiile răspândite cum vrea 
Dumnezeu rămân, în timp ce reţinute, se pierd. Dacă tu le 
păstrezi, nu le vei avea, dacă le dai, nu le vei pierde“.

Tot în acest sens, în altă omilie a sa, Sfântul Vasile se 
adresează ascultătorilor săi: „O, voi, care mă ascultaţi, 
urmaţi sfaturile mele. Deschideţi toate uşile grânarelor 
voastre; daţi avutului vostru multe şi bune întrebuinţări... 
Aţi văzut adesea apele unui fluviu împărţindu-se în mii de 
canale, care duc mai departe fertilitatea: deschideţi, la fel, 
bogăţiilor voastre diverse căi, pentru ca ele să se răspân-
dească în toate părţile în casele săracilor“. Predicarea mi-
losteniei de către Sfântul Vasile cel Mare se intensifică mai 
ales cu prilejul unei secete urmată de foamete. în acest timp 
lăcomia şi egoismul celor bogaţi ajunseseră la culme. Cei 
lipsiţi de cele necesare traiului se înmulţiseră şi foarte mulţi 
îşi găseau sfârşitul în chinuri groaznice din cauza durerilor 
produse de foame. în aceste împrejurări groaznice, Sfântul 
Vasile cel Mare îşi ridică glasul pentru a determina pe cei 
care dispuneau de bunuri ca să ajute pe cei lipsiţi, îndem-
nând totodată pe cămătari să rupă poliţele cele cu procente 
neomenoase pentru ca să nu mai îngreuneze prin aceasta 
viaţa celor nenorociţi.

Pentru a trezi mila ascultătorilor săi faţă de cei neno-
rociţi în timpurile acelea de lipsă, Sfântul Vasile foloseşte 
toate mijloacele de care dispunea şi toată puterea cuvântu-
lui său. El pune în slujba realizării acestui scop toată pute-
rea lui de convingere, izvorâtă dintr-o inimă plină de iubire 
faţă de oameni.

Pentru a mişca inima celor bogaţi şi a trezi în sufletul 
lor sentimentul de compasiune pentru cei săraci, Sfântul 
Vasile cel Mare se foloseşte de o imagine, care în acel 
timp era frecventă şi anume tabloul unui om, care fiind 
lipsit de cele necesare, este pe punctul de a muri de foa-
me: „Doamne! Groaznic chin mai este şi suferinţa celui 
flămând; nu este pe pămât altă moarte mai crudă decât 
moartea de foame. Şi sabia şi focul şi chiar sfâşierea de 
fiare sălbatice aduc repede sfârşitul şi viaţa se stinge re-
pede, fără dureri şi chinuri prelungi. Ce pedeapsă merită 
acel monstru care trece cu vederea, fără pic de milă, un 
astfel de corp? Acela pe care nu-1 mişcă atâta mizerie, de 
ce fel de chinuri nu este vrednic? Există oare o altă cruzi-
me mai mare? Oare poate fi socotit un astfel de om altfel 
decât în rândul fiarelor sălbatice, dacă nu chiar ca un bles-
temat ucigaş de oameni ? Căci, oricine poate face bine şi 
din lăcomie nu ajută şi pe cel ajuns în primejdia să moară 
de foame, cu tot dreptul, trebuie pus în rândul ucigaşilor“.

Sfântul Vasile cel Mare, deşi preamăreşte milostenia 
şi vede în ea soluţia relelor sociale, este împotriva cer-
şitului şi a împrumuturilor. Fireşte, era pentru ajutorarea 
săracilor, la nevoie, dar îi povăţuia pe toţi oamenii să 
muncească, să creeze valori din care să se folosească şi ei 
şi societatea. Toţi au drepturi egale la profit din bunurile 
pământului, dar nu şi cei care nu muncesc. El respingea 
vehement egalitatea înţeleasă doar ca profit, în numele 
principiilor religioase.
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Concluzii
Sfinţii Trei Ierarhi au fost şi sunt modele luminoase 

pentru conducătorii Ortodoxiei şi pentru şcolile de învăţă-
tură bisericească. Evlavioşi, învăţaţi, clarvăzători, iubitori 
de popor, dezinteresaţi, ei au depus orice efort pentru ri-
dicarea duhovnicească a turmei lor. Opera lor misionară, 
pastorală şi socială, este o verigă de aur în lucrarea creşti-
nismului asupra sufletelor din veacul al IV-lea. Ei au fost 
adevăraţi deschizători de drumuri, în lupta pentru progresul 
social, pe care au dus-o cu curaj şi cu toate armele ce le stă-
teau la îndemână, în vremea lor. Străduinţa lor de a elimina 
exploatarea omului de către om, critica înverşunată a ne-
dreptăţii, a lenei şi a viciilor de tot felul, militarea continuă 
pentru viaţa de obşte şi dragostea caldă pentru om, îi aşează 
printre Sfinţi şi printre marii eroi ai umanităţii.

Sfinţii Trei Ierarhi întrupează fiecare în felul său, lumi-
na lui Hristos.

Sfântul Vasile cel Mare are ca element caracteristic ac-
ţiunea, fapta, lucrarea, fiindcă a căutat să organizeze viaţa 
creştină în comunitate, în mănăstiri, în spitale, aziluri, ateli-
ere şi altele. Sfântul Grigore Teologul s-a adâncit în tainele 
creştinismului, dând la lumină învăţăturile fundamentale 
credinţei noastre, învăţătura despre Dumnezeu, despre 
Sfânta Treime, el închipuie cugetarea, mintea, meditaţia, 
teologia care caută să pătrundă adevărurile credinţei noas-
tre. Sfântul Ioan Gură de Aur, cum îl arată şi titlul ce 1-a 
primit, este cel mai mare predicator creştin al vremii sale, 
el reprezintă cuvântul însufleţit de Duhul lui Hristos, care 
însufleţeşte şi azi pe cerdincioşi. Dar mai presus de aceste 
deosebiri personale, redate mai mult sau mai puţin de 
chipurile acestor sfinţi, sau de numeroasele caracterizări ce 
li s-au făcut, o însuşire comună le uneşte caracterul şi viaţa: 
năzuinţa neobosită de a întrupa fiecare în propria sa viaţă, 
viaţa lui Hristos şi viaţa în Hristos, devenind prin aceasta 
pilde vii şi modele desăvârşite de virtute creştină.

Prin cuvântul, prin scrisul şi pilda vieţii lor, Sfântul 
Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Teologul şi Sfântul Ioan 
Gură de Aur sunt modelele de slujire şi dăruire pentru bi-
nele oamenilor. 

Cândva, în Cezareea Capadociei, în regiunea în care 
episcop era Vasile cel Mare, cerul s-a închis ermetic. Pă-
mântul se uscase foarte tare şi devenise sterp şi arid. Chiar 
şi oamenii şi vietăţile simţeau lipsa apei potabile. În această 
criză a acelei epoci, toţi discutau cine sau ce este de vină, 
pentru că trec prin această mare încercare. La nedumerirea 
oamenilor, Marele Vasile răspunde: „Deşi noi primim de 
atâţia ani tot binele dela Dumnezeu, nu dăm celorlalţi. Deşi 
recunoaştem binefacerea lui Dumnezeu, o luăm de la cei 
ce au nevoie. Deşi avem un Dumnezeu care dăruieşte în 
chip bogat, noi suntem cu mâna strânsă şi nu participăm 
la  nevoile celor săraci. Deşi magaziile nu încap multele 
noastre bunuri depozitate, cu toate acestea noi nu-l mai mi-
luim pe cel ce suspină… De aceea Dumnezeu nu-şi mai 

deschide mâna Sa, pentru că noi am exclus filantropia. De 
aceea ogoarele sunt uscate, pentru că dragostea noastră a 
îngheţat…”. Vasile cel Mare le semnalează oamenilor din 
epoca sa, care trăiseră având multe bunuri şi brusc fuseseră 
privaţi de ele, că cruzimea lor faţă de cei săraci şi încerca-
rea lor de a avea multe pentru ei înşişi, i-au adus în această 
situaţie.

Sfântul Gură de Aur vine să completeze cele de mai 
sus, explicând cine este cu adevărat bogat: „Spuneţi că 
acela este bogat. Eu vă spun că nu este. Veţi spune: Cum 
nu este, din moment ce înoată în argint şi în aur? Nu este 
bogat, deoarece pe om nu-l fac bogat aurul şi veşmintele şi 
banii, ci milostenia”.

Şi Grigorie Teologul îndeamnă pe tot creştinul: „Dă 
ceva, chiar şi foarte puţin, celui ce are nevoie. Pentru că 
şi foarte puţinul nu este neînsemnat pentru omul care 
este lipsit de toate, dar nici pentru Dumnezeu… Şi dacă 
nu ai posibilitatea de a oferi o mare jertfă, dă bunăvoinţa 
ta. Şi dacă nu ai nimic, lăcrimează. Compătimirea din tot 
sufletul este un mare medicament pentru cei ce suferă. Şi 
compătimirea sinceră uşurează mult din nenorocire”.

Această învăţătură a Părinţilor noştri despre bogăţie 
şi filantropie suntem chemaţi noi toţi s-o aplicăm în viaţa 
noastră personală, nu doar pentru a ieşi din criza duhov-
nicească actuală, ci şi pentru a construi o lume mai bună. 

Preot lect. univ. dr. MARIUS FLORESCU
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,

 Universitatea de Vest Timișoara
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„PATRIARHUL ORFAN”
Regele David, în Cartea Psalmilor, capitolul 8, Îl 

preamărește pe Dumnezeu pentru întreaga creație alcă-
tuită și proniată de El, dar mai 
ales pentru cununa creației 
reprezentată de om. „Ce este 
omul că-ți amintești de el? 
Sau fiul omului că-l cercetezi 
pe el? Micșoratu-l-ai pe dân-
sul cu puțin față de îngeri, cu 
mărire și cu cinste l-ai încu-
nunat pe el” (Ps. 8, 4-5). Cu-
rând după această doxologie 
grandioasă și antropologie 
măreață, psalmistul invocă 
slăbiciunile celui care a fost 
creat  să-i întreacă pe îngeri. 
Numai intervenția justiției 
divine poate reașeza armo-
nia primordială și reașeza 
balanța echilibrului frățesc 
în profunzimile ei. Tensiunea 
păcătosului ridicat împotriva 
semenului său, uneori sărac și 
orfan, este apanajul vicleniei 
din dorința de mândrie și mă-
rire a celui necredincios. Poe-
tul biblic remarcă providența 
divină pentru cel năpăstuit și 
constată cu credință ajutorul 
oferit de Dumnezeu celor încercați. „Vezi, pentru că Tu 
privești la necazuri și la durere, ca să le iei în mâinile 
Tale; căci în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i-ai 
fost ajutor” (Ps. 9, 34).  În mâinile Domnului au fost și 
necazurile și durerile tânărului Justin Moisescu, viitorul 
patriarh al românilor, născut într-o familie credincioasă 
din Cândești-Argeș, nu departe de Câmpulung Muscel. 
Copilăria a trăit-o într-o perioadă frământată, din punct 
de vedere istoric pentru țara noastră, de izbucnirea Pri-
mului Război Mondial, cu toate consecințele grele pe 
care le-au suferit românii. Rămas orfan de tată, a urmat 
Seminarul orfanilor de război din Câmpulung Muscel, 
între anii 1922-1930. 

Profetul Solomon, continuând parcă vorbele înțelepte 
ale tatălui său David, zice următoarele: „Cel ce își bate 
joc de sărac defaimă pe Ziditorul lui; cel ce se bucu-
ră de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit. Cununa 
bătrâneților sunt nepoții, iar mărirea fiilor sunt părinții 
lor” (Prov. 17, 5-6). Pierderea tatălui nu a fost o piedică 
în calea studiului asiduu, stăruitor, pentru tânărul Justin, 
care se remarcă între colegii de Seminar, fiind premiant 
și terminând cursurile ca șef de promoție.

Între orfanii de război de la Seminarul muscelean, 

în aceeași promoție cu tânărul Iustin Moisescu, a stu-
diat un alt elev, viitor profesor universitar la Institutul 

Teologic din București, și 
anume Ioan Rămureanu (Ioan 
Pulpea), titularul catedrei de 
Istorie Bisericească Universa-
lă. Iată, deci, că oricât de mari 
sunt greutățile vieții, sunt ti-
neri care prin seriozitate, 
consecvență și studiu, reușesc 
să pătrundă în galeria marilor 
oameni de cultură ai lumii. 

Primul patriarh al româ-
nilor, Miron Cristea, alege să 
trimită la o bursă de studiu în 
Grecia pe șeful de promoție 
de la Seminarul din Câmpu-
lung Muscel, adică pe tânărul 
Iustin Moisescu, viitorul pa-
triarh al românilor, acum în 
vârstă de 20 de ani. A fost o 
alegere inspirată pentru că se-
minaristul Moisescu s-a dove-
dit a fi cel mai bun absolvent 
din toate seminariile din țară. 
La Universitatea din Atena a 
obținut licența cu calificativul 
maxim arista, sau cum spun 
latinii, magna cum laude.

Recent a apărut o lucrare la Editura Basilica din 
București, realizată de pr. dr. Dorin-Demostene  Iancu, 
cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Cio-
botea, Patriarhul României1 (cel de-al șaselea partriarh 
român). Cartea are un cuprins bogat în documente din 
mai multe arhive, aducând la lumină informații despre 
personalitatea patriarhului Iustin Moisescu. Lucrarea 
reprezintă rodul unei cercetări atente a acestor docu-
mente, care surprind chipul teologului român credincios 
și evlavios pe de o parte și care reușește să se remarce 
într-o Universitate și Facultate de Teologie cu tradiție pe 
de altă parte. Plămada familiei Moisescu se evidențiază 
ca student eminent la Atena, neuitând de respectul dato-
rat Patriarhului Miron Cristea și dovedit prin numeroase 
scrisori în care își mărturisește aprecierea și onoarea de 
a se forma ca „fiii scumpului nostru neam” în folosul 
Bisericii. Într-o scrisoare din 22 decembrie 1930, tinerii 
studenți teologi, Iustin Moisescu și Nicolae Tănăsescu, 
din tărâmul zeilor olimpici, adresează Patriarhului Mi-
ron o scrisoare din care reținem următoarele: „Astăzi, ca 
absolvenți de seminar, ne-ați dat nu sprijin, ci o totală 
îngrijire părintească pentru a ne putea desăvârși studiile 
teologice. Socotim că pentru această mare faptă, cores-
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pondentul de recunoștință 
nu poate fi vorbe de 
mulțumire. Faptă vrem și 
o răsplătim cu faptă. Dar 
acum este prea devreme 
ca să putem face acest lu-
cru. Dăm însă o solemnă 
promisiune, că va veni vre-
mea când veți putea con-
stata răsări din noi bărbați 
apărători ai sfintei noastre 
Biserici. Acum ne stră-
duim să ne îmbogățim cu 
lucruri folositoare și să ne 
desăvârșim viața spirituală, 
pentru a putea înfrânge is-
pitele și patimile în viață”2.

La Atena nu l-au ocolit 
greutățile materiale și în-
cercările de tot felul pe stu-
dentul român Iustin. Fără 
ajutor material de acasă, 
din familie, ci doar cu dra-
gostea și amintirile despre 
credincioșii săi părinți, în 
momentele grele ale vieții, 
iată că teologul nostru a 
înțeles ce înseamnă să Îl iubești pe Dumnezeu cu toa-
tă puterea, încât să răspunzi chemării Lui tainice pen-
tru pregătirea de slujire și apostolat creștin. Astfel, cu 
toate aceste nevoi și lipsuri, tânărul Iustin se ostenește 
să aprofundeze cercetarea teologică, fiind remarcat de 
dascălii săi. Panaiotis Bratsiotis, Decanul Facultății de 
Teologie din Atena și viitorul Președinte al Academiei 
Elene, răspunde unei felicitări adresate de Iustin Moi-
sescu, de această dată în calitate de Mitropolit al Mol-
dovei, prin cuvinte încă vii despre calitățile excepționale 
ale fostului său student: „Le povestesc fiilor mei (primul 
este jurist, al doilea și al treilea sunt teologi) și fiicei 
mele, care este în ultimul an la Facultatea de Filosofie, 
cât de bine ați învățat Înalt Preasfinția Voastră limba cul-
tă greacă, încât eu ca răsplată la examenul scris, am pu-
blicat o scrisoare în ziarul Hestia despre frumoasa limbă 
greacă a Înalt Preasfinției Voastre”3. Și într-adevăr, în 
ziarul atenian din decembrie 1934 este menționat de că-
tre profesorul Bratsiotis că „fostul său elev posedă limba 
greacă mai bine decât studenții greci de origine”4.

Și de această dată, absolventul teolog termină cur-
surile la Atena ca șef de promoție. Datorită rezultate-
lor excepționale, cu binecuvântarea Patriarhului Miron 
și la recomandarea Universității Ateniene, teologul 
Iustin este trimis să-și continue studiile la Facultatea 
de Teologie romano-catolică din Strasbourg între anii 
1934-1936. Apoi, reîntors la Atena, va obține doctora-
tul cu calificativ maxim, urmând o carieră didactică în 
învățământul teologic seminarial și universitar din Ro-

mânia și Polonia. 
Publică lucrări de teo-

logie pentru învățământul 
universitar, cu toate că 
văd lumina tiparului doar 
o parte din cursurile și lu-
crările în limba română și 
poloneză la care a trudit 
profesorul Moisescu. Oda-
tă cu intrarea în ierarhie, 
„timpul dascălului” este 
înlocuit de „timpul ierar-
hului” harnic și gospodar 
în cele două Mitropolii pe 
care le păstorește: Ardeal și 
Moldova. 

În calitate de ierarh al 
Bisericii noastre Ortodo-
xe, nu uită de dascălii greci 
din Atena. După douăzeci 
de ani de la terminarea 
facultății, păstrează legătu-
ra cu cei ccare i-au predat 
frumusețile culmi, tainele 
și adâncurile profunde ale 
teologiei creștine. Profe-
sorii Panaiotis Bratsiotis și 

Vasilis Velos își mărturisesc bucuria pentru corespndența 
păstrată cu fostul lor student5.

Personalitate marcantă a teologiei românești, Mitro-
politul Justin leagă prietenii, dincolo de administrația bi-
sericească, cu teologi, profesori, ierarhi și reprezentanți 
ai Organizațiilor creștine internaționale. Mitropolitul 
Iacob de Malta, reprezentant al Patriarhiei Ecumenice 
pe lângă Consiliul Mondial al Bisericilor, se adresează 
amical ierarhului român într-o anumită împrejurare, în-
curajându-l să depășească încercările nedorite din par-
tea autorităților vremii: „Calomniile nedrepte nu ar tre-
bui să fie luate serios în considerare de către Guvernul 
„democrației populare” din România”6. 

Ierarhi ortodocși sau romano-catolici, teologi 
protestanți din Consiliul Mondial al Bisericilor sau 
din Consiliul Ecumenic al Bisericilor, din Europa sau 
America, întrețin o prietenie sinceră și o colaborare 
instituțională cu ierarhul român. Legăturile prietenești 
și frățești cu atâtea personalități din lumea bisericească 
sau laică sunt revelate de corespondența atent culeasă de 
părintele Dorin Iancu. 

Spicuind din corespondența ierarhului român, re-
marcăm o scrisoare a arhiepiscopului de München și 
Freising, viitorul papă Benedict, cardinalul Joseph 
Ratzinger, adresată de această dată patriarhului de cu-
rând instalat, Justin Moisescu: „Preafericirea Voastră, 
îmi permit să vă mulțumesc pentru scrisoarea Preaferi-
cirii Voastre care mi-a produs o vie emoție. Citind-o nu 
pot să nu-mi exprim admirația mea respectuoasă pentru 
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ilustra persoană a Preafericirii Voastre [...]”. De aseme-
nea, aflăm despre o mărturie a fostului primar al Pari-
sului, Jacques Chirac, care în 1975 „a asistat la Sfânta 
Liturghie” la Catedrala din Rădăuți, „și păstrez aminti-
rea strălucitoare a vizitei mele  la Mănăstirile Sucevița, 
Moldovița și Voroneț”, scria primarul de atunci al capi-
talei Franței. 

În țară, Patriarhului Justin Moisescu a continuat filo-
nul slujirii părintești al înaintașilor lui. Dragostea pentru 
învățământul teologic a constat în publicarea unor ma-
nuale pentru Seminarii și Institutele de Teologie de la 
București și Sibiu, în inițierea colecției Părinți și Scri-
itori Bisericești în aproape 100 de volume și a multor 
altor lucrări.

Însă, grija pentru tinerii teologi a fost una specială. 
Actualul Patriarh Daniel al României a fost bursier al 
Bisericii în străinătate prin binecuvântarea părintească a 
celui de-al patrulea patriarh, Justin Moisescu. Relațiile 
spirituale cu ierarhii Bisericii noastre sunt aparte. De 
pildă, Episcopul vicar patriarhal, Teoctist Arăpașu, este 
cel care îl hirotonește diacon pe profesorul Justin Moi-
sescu în anul 1956, dar și cel care îi urmează ca mitropo-
lit și patriarh în scaunul de la Iași (1977-1986), respectiv 
București (1986-2007). Arhimandritul Nestor Vornices-
cu, viitorul mitropolit al Olteniei, pe când se afla la o 
bursă în Elveția, cere binecuvântarea Patriarhului Justin 
pentru a-și împlini stagiul la Centrul Consiliului Ecume-

nic de la Geneva7.
 Toate aceste documente conturează personali-

tatea Patriarhului Justin Moisescu, dincolo de acuzațiile 
nedrepte care i se aduc, deoarece „întru pomenire 
veșnică va fi dreptul și de vorbire de rău nu se va teme” 
(Ps. 111, 6). 

O viață închinată lui Dumnezeu, Părintele ceresc, 
pentru a o moșteni pe cea veșnică, aceasta a fost viața 
Patriarhului Justin Moisescu, având conștiința că de 
părinți putem fi orfani, dar de Dumnezeu, nu. După în-
demnul apostolului care zice: „Păziți-vă întru dragostea 
lui Dumnezeu și așteptați mila Domnului nostru Iisus 
Hristos, spre viața veșnică” (Iuda, 1, 21), așa s-au îm-
plinit toate cele duhovnicești în viața Patriarhului nostru 
Iustin Moisescu.

Preot dr. MARIUS IOANA

Note
1 Pr. dr. Dorin Demostene Iancu, Patriarhul Justin Moisescu. 

Corespondență inedită, Editura Basilica, București, 2021. 
2 Ibidem, p. 27.
3 Ibidem, p. 76.
4 Ibidem, p. 57.
5 Ibidem, p. 77.
6 Ibidem, p. 80.
7 Ibidem, p. 117.

De la stânga la dreapta:
Teoctist (pe atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei), Daniel Ciobotea (actualul patriarh al României, 

pe atunci bursier în străinătate) și patriarhul Justin Moisescu
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Consideraţii importante privind structura naţio-
nală a populaţiei bănăţene la începutul secolului al 
XX-lea îngăduie raportarea acesteia la confesiunea 
declarată cu prilejul recensămintelor oficiale. Dacă, 
în privinţa limbii materne, patru comunităţi naţionale 
(românii, germanii, sârbii, maghiarii) au definit struc-
tura demografică de bază a provinciei, sub aspectul 
confesiunii recunoscută şi practicată de locuitori a 
existat o preponderenţă categorică a două confesiuni: 
ortodoxă (54,09% din po-
pulaţie) şi romano-catolică 
(37,38%). Împreună, repre-
zentau 91,47% din totalul 
locuitorilor Banatului isto-
ric în anul 1910, celelalte 
confesiuni au întrunit ade-
ziunea unei părţi reduse a 
populaţiei: greco-catolică – 
2,29%; reformată – 2,15%; 
evanghelică – 2,62%; uni-
tariană – 0,02%; israelită – 
1,30%; altele – 0,15%.

Comparând ponderea 
procentuală a confesiunilor 
respective, existentă în anii 
1900 şi 1910, constatăm că 
cele mai semnificative creş-
teri le-au înregistrat confesi-
unile reformată (+ 0,28%) şi 
evanghelică (+ 0,23%). Se 
datorează, în primul rând, 
sporului locuitorilor de na-
ţionalitate maghiară în urma 
colonizărilor şi maghiariză-
rilor aparatului administra-
tiv şi judiciar. De altfel, creş-
terea cea mai importantă la cele două confesiuni s-a 
produs în centrele urbane, în care s-a constatat şi cea 
mai semnificativă sporire a numărului locuitorilor de 
limba maternă maghiară.

Confesiunea ortodoxă deţinea o majoritate abso-
lută în comitatele Caraş-Severin şi Timiş, iar într-o 
majoritate relativă se găsea în comitatul Torontal. 
Din cele 39 subunităţi administrative ale Banatului 
istoric, Biserica ortodoxă întrunea majoritatea locui-
torilor în 26 plăşi (66,7%): în 24 plăşi avea o majori-
tate absolută şi în două plăşi o majoritate relativă. În 
unele zone bănăţene (plăşile Bozovici, Jamul Mare, 
Moldova Nouă, Teregova, Alibunar ş.a.) peste 95% 
din populaţie era de religie ortodoxă. Confesiunea ro-

mano-catolică avea majoritatea în localităţile rurale 
din 13 plăşi: nouă în comitatul Torontal şi patru în 
comitatul Timiş. Centrele urbane erau dominate, în 
bună parte, de confesiunea romano-catolică. Aceasta 
întrunea peste 50% dintre locuitori în Timişoara, Vâr-
şeţ, Biserica Albă şi Becicherecul Mare, iar la Lugoj 
46,8% din populaţie. Biserica ortodoxă reunea pes-
te 50% dintre locuitori la Caransebeş (50,5% în anul 
1910) şi Kikinda Mare (54,9%), iar la Pancevo 45%. 

Interdependenţa dintre naţio-
nalitate şi confesionalitate era 
evidentă şi în realitatea istori-
că a provinciei bănăţene.

Repartiţia naţională şi 
confesională a populaţiei din 
Banatul istoric la începutul 
secolului al XX-lea atestă 
o altă realitate istorică im-
portantă. Recensământul din 
anul 1910 indică faptul că 
nici una din comunităţile na-
ţionale principale nu era omo-
genă sub raportul apartenen-
ţei confesionale1.

În Banatul istoric nu s-a 
realizat o identitate deplină 
între naţionalitate şi confe-
sionalitate, identitate care 
declanşează uneori fenome-
ne de intoleranţă, fie etnică, 
fie religioasă. Doar naţio-
nalitatea sârbă se remarcă 
printr-o omogenitate confe-
sională foarte pronunţată, ea 
fiind ortodoxă în proporţie 

de 99,10%. Explicaţia o aflăm 
în rolul deosebit avut de Mitropolia ortodoxă de la 
Karlovitz, în tot cursul secolelor al XVIII-lea şi al 
XIX-lea, în susţinerea intereselor sârbilor, atât în plan 
spiritual, cât şi politic. Îndelungata luptă a românilor 
bănăţeni pentru separarea de ierarhia ortodoxă sârbă 
de la Karlovitz confirmă această realitate. Observăm, 
totuşi, că şi în cadrul populaţiei de limbă maternă sâr-
bă, un număr redus de persoane s-a orientat spre alte 
confesiuni: romano-catolică (0,55%), greco-catolică 
(0,12%) ş.a.

Populaţia de limbă maternă română era ortodoxă 
în proporţie de 93,97%, mai pronunţat în unele zone 
din comitatul Caraş-Severin. O pondere mai redusă, 
în comparaţie cu Transilvania, avea confesiunea   gre-

STRUCTURA CONFESIONALĂ A POPULAŢIEI
DIN COMITATUL CARAŞ-SEVERIN (1867-1918)

Harta Comitatului Caraș-Severin
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co-catolică, care nu întrunea decât 5,28% din opţiu-
nea religioasă a românilor bănăţeni. Biserica greco-
catolică îşi întemeiază parohii în Banat spre mijlocul 
secolului al XIX-lea şi se va extinde treptat după în-
temeierea Episcopiei unite de la Lugoj (1850). Între 
anii 1900 şi 1910 numărul credincioşilor greco-cato-
lici a sporit cu 1.870 persoane, ajungând la 36.215 
persoane. Deşi nu a întrunit opţiunea unui număr 
mare de credincioşi, Biserica  greco-catolică şi-a con-
solidat poziţia prin înfiinţarea de noi parohii şi filiale. 
La începutul secolului al XX-lea avea 65 parohii şi 
187 filiale în localităţile Banatului istoric. Cele două 
confesiuni tradiţionale ale românilor din Transilvania 
şi Banat, în perioada modernă, întruneau adeziunea a 
99,25% din totalul românilor bănăţeni şi, din rândul 
acestora, un număr restrâns de persoane s-au orientat, 
din motive diverse, spre alte culte religioase: roma-
no-catolic, unitarian şi neoprotestant baptist, care 
pătrunde, după anul 1900, în câteva localităţi. Popu-
laţia de limbă maternă germană era romano-catolică 
în proporţie de 92,38%. O mică parte dintre şvabii 
bănăţeni s-au orientat şi spre alte confesiuni: evan-
ghelică (4,90%); reformată (0,24%); baptistă. La 
structura confesională a locuitorilor declaraţi de lim-
bă maternă germană atrage atenţia un fapt important. 
Recensământul din anul 1910 înregistrează ca fiind 
de limbă maternă germană: 4.179 persoane (1,07%) 
de confesiune israelită; 1.397 persoane (0,36%) de 
confesiune ortodoxă; 211 persoane (0,06%) de con-
fesiune greco-catolică. Cu siguranţă că majoritatea 
acestor locuitori nu aparţineau, ca origine etnică, de 
naţionalitate germană.

La populaţia de limbă maternă maghiară, feno-
menul de mobilitate confesională a fost mai pronun-
ţat. A predominat cultul romano-catolic (77,22%), 
urmat de alte două confesiuni acceptate tradiţional 
de maghiari: reformată (10,85%) şi evanghelică 
(1,71%). Cultul unitarian era puţin practicat (0,09%) 
de către locuitorii maghiari din Banat. Mai mult decât 
la populaţia germană, constatăm prezenţa unui nu-
măr mare de persoane considerate de limba maternă 
maghiară, dar aparţinând de confesiuni nespecifice 
tradiţiei religioase maghiare sau nepracticate în mod 
obişnuit de populaţia maghiară. Recensământul din 
anul 1910 înregistrează ca fiind de limba maternă ma-
ghiară: 13.546 locuitori (5,59%) de confesiune israe-
lită; 3.387 locuitori (1,39%) de confesiune ortodoxă; 
1.082 locuitori (0,45%) de confesiune greco-catolică. 
Din totalul de 242.152 locuitori ai Banatului istoric, 
declaraţi în anul 1910 de limbă maternă maghiară, 
18.015 locuitori (7,43%) aparţineau acestor confesi-
uni aflate în afara tradiţiilor spirituale maghiare. Fe-
nomenul respectiv este şi mai nuanţat în principalele 
centre urbane. Dacă ţinem seama numai de această 
situaţie, putem face o corecţie a procentului de re-
prezentare a populaţiei de limba maternă maghiară în 

Banatul istoric de la 15,30% la 14,16%. Analizând cu 
discernământ datele oferite de recensămintele oficia-
le, constatăm că proporţia locuitorilor de naţionalitate 
germană şi mai ales maghiară a fost mai redusă decât 
le consemnează statisticile. Rezultă preocuparea au-
torităţilor statului ungar de a spori artificial ponderea 
populaţiei de naţionalitate maghiară prin asimilarea 
statistică a unor locuitori de alte naţionalităţi, cunos-
cători de limba maghiară.

Raportând structura naţională şi confesională a 
populaţiei la răspândirea ei în spaţiul bănăţean, con-
statăm că, pe fondul unei relative dispersări în cadrul 
localităţilor, a existat o clară concentrare a comunită-
ţilor naţionale în spaţii geografice distincte. A rezul-
tat, din această realitate, o nevoie logică a locuitorilor 
de convieţuire cu persoanele de alte naţionalităţi, dar 
şi posibilitatea de a-şi conserva specificul naţional, 
identitatea tradiţiilor şi vieţii spirituale. Spiritul de to-
leranţă naţională şi religioasă care a definit societatea 
bănăţeană, îşi află explicaţia şi justificarea tocmai în 
această particularitate a structurii naţionale şi confe-
sionale a populaţiei, suprapusă unei aşezări specifice 
în aria geografică a Banatului istoric2.

Libertatea religioasă în Banat este cunoscută încă 
din secolul al   XVI-lea, preluându-se modelul tran-
silvănean al libertăţilor religioase a celor ,,trei naţi-
uni”. Dacă în vremurile domniei Mariei Tereza liber-
tatea religioasă a românilor ortodocşi a fost încălcată 
grav prin distrugerea numeroaselor biserici de lemn, 
la finele perioadei dualismului austro-ungar şi în pe-
rioada interbelică s-au pus bazele unei democratizări 
a drepturilor religioase3.

Preot drd. ZAHARIA PEREŞ
Protopop al Protopopiatului Ortodox Român 

Timișoara I

NOTE
1 Ioan Munteanu, Naţionalitate şi confesionalitate în Bana-

tul istoric la începutul secolului al XX-lea, în „Apulum”, Alba 
Iulia, XXXVIII/2, 2000, p. 218.

2 Ibidem, p. 219-220. Vezi, de asemenea, dr. Cornel Cor-
neanu, Biserica Banatului, Caransebeş, Tiparul Tipografiei 
Diecezane, 1935; Mircea Păcurariu (Sibiu), Pagini de istorie. 
Legăturile bisericeşti româno-sârbe, în Actele simpozionului 
,,Banatul iugoslav – trecut istoric şi cultural” (Novi Sad, 7 
noiembrie 1998), Novi Sad, Editura Fundaţiei Române de 
Etnografie şi Folclor din Voivodina, 1999; Rodica Ursulescu 
Miličić (Novi Sad), Biserica din Iancaid la 110 ani, în Ibi-
dem; Vasile Mircea Zaberca, Vasile Petrică (Reşiţa), Slujitori 
ai Bisericii Ortodoxe Române din Banatul sârbesc la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia (1 decembrie 1918), în 
Ibidem; Mircea Măran (Vârşeţ), Familia de preoţi şi învăţători 
Murgu din Petrovasâla (Vladimirovaţ), în Actele simpozionu-
lui „Banatul iugoslav – trecut istoric şi cultural” (Begheiţi/
Torac, 8 noiembrie 1997), Novi Sad, Editura Fundaţiei Ro-
mâne de Etnografie şi Folclor din Voivodina, 1998; Nicolae 
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Bocşan (Cluj-Napoca), Separaţia ierarhică a Bisericii Orto-
doxe Române de Biserica Ortodoxă Sârbă (1864-1868), în Ib-
idem; Ionel Popescu (Caransebeş), Academia Teologică din 
Caransebeş – 70 de ani de la înfiinţare, în Ibidem; Ileana 
Dorina Bulic (Novi Sad), Biserica din Uzdin în paginile re-
vistei „Tibiscus”, în Ibidem; pr. Petru Drăghicescu, Biserica 
Ortodoxă Română din Toracu-Mic (170 de ani de la zidire), 
în Actele simpozionului „Banatul iugoslav – trecut istoric şi 
cultural” (Novi Sad, 6 noiembrie 1999), Novi Sad, Editura 
Fundaţiei Române de Etnografie şi Folclor din Voivodina, 
2000; Dumitru Ţeicu, Despre începuturile organizării bise-
riceşti la românii din Banat, în Ibidem; Vasile M. Zaberca, 
Preotul Coriolan Buracu şi bibliotecile din satele româneşti 
ale Banatului sârbesc, în Ibidem; Costa C. Roşu, Dinastia 
preoţilor Tempea din Banat, în Ibidem; arhiereu Ioan Boroş, 
Unirea românilor din Lugoj, Lugoj, Editura „Sionul Româ-
nesc”, 1925; Traian Vuia, Le Banat (Timishana), Paris, f. e., 
1918;  P. Nemoianu, Probleme bănăţene, Lugoj, Tipografia 
Naţională, 1925; Gr. Popiţi, Românitatea „Graniţei militare 
bănăţene”, Timişoara, ,,Tipografia Românească”, 1935; An-
drei Ghidiu, Iosif Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, 
Caransebeş, Editura autorilor, 1909; I. D. Suciu, Unitatea 
poporului român. Contribuţii istorice bănăţene, ed. a II-a re-
văzută, Timişoara, Editura de Vest, 2003; Victor Lăzărescu, 
Lugojul şi lugojenii de altădată, Lugoj, 1993; dr. Gheorghe 
Cotoşman, Autohtonia românilor în Banat, Caransebeş, Ti-
pografia Diecezană, 1946; coord. Ioan Munteanu, Făurirea 
statului naţional unitar român. Contribuţii documentare bă-
năţene (1914-1919), Bucureşti, 1983; Daniil Laitin, Dună-
rea dintre Baziaş şi Turnu-Severin, Bucureşti, ,,Tipografiile 
Române Unite”, 1925; Coriolan Buracu, Din istoria Banatu-
lui Severin, Caransebeş, Tipografia Diecezană, 1932; pr. Ion 
Doru Găvădina, ec. Martin Staia, Mercina. Repere cultura-
le, Timişoara, Editura Mirton, 2003; Ion Băcilă, Monografia 
Mehadiei, Timişoara, Editura Marineasa, 1997; Gh. P. To-
ader, Monografia judeţului Caraş, Oraviţa, 1938; Vasile C. 
Ioniţă, Monografia localităţii Câlnic (judeţul Caraş-Severin), 
Reşiţa, Editura Timpul, 1997; Sim. Sam. Moldovan, Judeţul 
Caraş şi oraşul Oraviţa. Scurtă monografie istorică, Oraviţa, 
Tipografia ,,Iosif Kaden”, 1933; Romulus S. Molin, Românii 
din Banat, Timişoara & Craiova, 1932; Nicolae Iorga, Obser-

vaţii şi probleme bănăţene, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 
1940; Gheorghe Luchescu, Lugojul – vatră a unităţii naţiona-
le, Bucureşti, Editura ,,Europa Nova”, 1994; Ioan Lotreanu, 
Monografia Banatului, vol. I, Timişoara, Institutul de Arte 
Grafice ,,Ţara”, 1935; G. G. Mironescu, Problema Banatului, 
Bucureşti, Tipografia Mărăşeşti, 1919; Gheorghe Luchescu, 
Lugojul cultural-artistic (Tradiţie şi contemporaneitate), Ti-
mişoara, 1975; Silviu Dragomir, Banatul românesc. Schiţă 
istorică, Timişoara, Editura Augusta, 1999; Valeriu Leu, Me-
morie, memorabil, istorie în Banat, Timişoara, Editura Mari-
neasa, 2006; Damian Izverniceanu, Oltenii din Banat (bufenii 
sau ţăranii) şi originea lor, Lipova, Editura ,,Librăria Româ-
nească”, 1935; pr. Coriolan Buracu, Din trecutul Almăjului şi 
al Rudăriei, Bozovici, Editura ,,ASTRA”, 1932; Ioan Traia, 
Traian Trifu Căta, Petrovasâla. Întoarcere la începuturi, Vla-
dimirovaţ-Petrovasâla, Editura Traian Căta, 2008; Gheorghe 
Luchescu, V. Muntean, V. Lăzărescu, Spiritualitate lugojea-
nă, Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1993; Vasile V. 
Muntean, Contribuţii la istoria Banatului, Timişoara, 1990; 
Nicolae Bocşan, Luminiţa Wallner Bărbulescu, Camelia Vu-
lea, Episcopul Alexandru Dobra, în vol. Societate şi civilizaţie 
în Banatul istoric, Timişoara, Editura Mirton, 2003, p. 65-81; 
Luminiţa Wallner Bărbulescu, Consideraţii generale privind 
instituţia patronatului ecleziastic şi prezenţa ei în Episcopia 
Greco-Catolică de Lugoj în secolul al XIX-lea, în vol. Studii 
bănăţene, coord.: Valeriu Leu, Carmen Albert, Dumitru Ţeicu, 
Timişoara, Editura Mirton, 2007, p. 305-341; pr. Dr. Valentin 
Bugariu, Protopopul Mihail Gaşpar. Studiu monografic, Timi-
şoara, Editura Eurostampa, 2007; Petru Bona, Istorie, etnie şi 
confesiune în Banat, Timişoara, Editura Marineasa, 2004; Ni-
colae Magiar, Eduard Magiar, Monografia localităţii Bozovici, 
Reşiţa, Editura TIM Reşiţa, 2006; Iosif Velceanu, Calendarul 
Banatului, Timişoara, Tipografia Iosif Frischmann-Periamoş, 
1933; Vasile Popoviciu, Monografia comunei Pătaş, Caranse-
beş, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1914; Simona Branc, Ge-
neraţii în schimbare. Modele de educaţie familială în Banatul 
secolului XX, Iaşi, Editura LUMEN, 2008; Ioan Haţegan, Ha-
bitat şi populaţie în Banat (secolele XI-XX), Timişoara, Editu-
ra Mirton, 2003.   

3 Remus Creţan, Etnie, confesiune şi opţiune electorală în 
Banat, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006, p. 27. 
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Debutul presei periodice a însemnat un mare progres în 
dezvoltarea ziaristicii. Acest moment a fost impulsionat de 
trei factori esenţiali: a) afirmarea pe scena politică a noii cla-
se, burghezia, care avea nevoie de presă pentru satisfacerea 
cerinţelor sale economice şi ideologice; b) perfecţionarea 
bazei tehnico-materiale, ceea ce s-a întâmplat odată cu des-
coperirea tiparului şi producerea hârtiei pe scară industrială; 
c) organizarea difuzării publicaţiilor. Dacă tiparul, hârtia şi 
cerneala nu mai constituiau probleme deosebite, instituţia 
difuzării presei era reprezentată firav, la acea vreme, doar de 
mesageri particulari şi de unii curieri ai marilor oraşe. Evi-
dent, se cerea o întreprindere serioasă în acest sens, ceea ce 
s-a şi întâmplat odată cu legiferarea poştei regulate de stat. 
Acest eveniment s-a petrecut în 1444 în Franţa, şi, cam tot pe 
atunci, în Anglia, iar în Sfântul Imperiu Roman de Naţiune 
Germană, în 1504.

Dacă facem abstracţie de diferitele almanahuri prezente 
pe piaţă, în secolele al XV-lea şi al XVI-lea, în Germania 
şi Franţa, care nu aveau ca obiect relatarea evenimentelor 
curente, ziarul propriu-zis cu periodicitate, număr şi dată de 
apariţie, cu titlu, ceea ce subliniază continuitate, actualitate, 
accesibilitate publică1 a apărut în primul deceniu al secolu-
lui al XVII-lea. S-a întâmplat la Anvers, în Ţările de Jos, la 
17 mai 1605. Cel care a făcut acest demers era tipograful 
Abraham Verhoeve. Publicaţia sa, „Nieuwe Antwersche Tij-
dinghe”, anunţă, încă de la apariţie, două funcţii distincte ale 
presei: a) organ de informare; b) instrument de influenţare a 
cititorilor.

Patru ani mai târziu, în 1609, librarul Iohan Carolus, din 
Strassbourg, scoate de sub teasc primul periodic german cu 
apariţie săptămânală, Relation. După această dată, tot mai multe 
oraşe europene se bucură de apariţia gazetelor periodice2, inclu-
siv Timişoara, cu „Temesvarer Nachrichten”, în anul 1771.

Deşi nu se numără printre primele publicaţii apărute în 
lume, „La Gazette” reţine atenţia prin faptul că a revoluţio-
nat presa periodică. Publicaţia a fost prima de acest fel care 
răspundea, în epocă, cerinţelor impuse de calităţile unui ziar: 
periodicitate, actualitate, varietate, stil accesibil şi îngrijit, 
publicitate, ceea ce i-a conferit o mare căutare în Franţa şi 
în restul Europei. Şi acest lucru se datorează mentorului ei, 
Théophraste Renaudot (1586-1653), cotat ca părinte al zi-
ariştilor francezi şi unul dintre ctitorii presei pe plan mon-
dial. Renaudot a avut chemare pentru ziaristică, el a simţit 
cel mai bine pulsul utilităţii interesului public şi privat pen-
tru publicarea ziarelor. De altminteri, în acest sens, prefaţa 
la colecţia gazetei din 1631 se constituie pentru editorul ei 
într-o profesiune de credinţă: Dacă teama de a displace vea-
cului lor a împiedicat pe numeroşi autori buni de a aborda 
istoria epocii lor, cât de greu trebuie să fie să scrii pe cea a 
săptămânii sau chiar a zilei în care ea (gazeta – n.n.) este 
publicată! Adăugaţi la aceasta timpul scurt pe care mi-l lasă 
nerăbdarea capriciilor dumneavoastră, şi m-aş înşela dacă 
cei mai aspri cenzori nu ar găsi demnă de oarecare scuze o 
lucrare ce trebuie să se facă în cursul a patru ore în fiecare 

săptămână ce-mi sunt lăsate de sosirea curierilor pentru a 
asambla, potrivi şi tipări aceste rânduri… Ba nu, mă înşel 
socotind că prin reproşurile mele aş putea pune frâna cenzu-
rii dumneavoastră. Nu pot, şi chiar dacă aş putea (cititorule) 
n-ar trebui să o fac, libertatea de a reveni nefiind cea mai 
mică satisfacţie a acestui soi de lectură, bucuria şi divertis-
mentul dumneavoastră, cum s-a spus, fiind una din cauzele 
pentru care această noutate (gazeta – n.n.) a fost inventată. 
Bucuraţi-vă, deci, după voie de această libertate franceză şi 
fiecare să poată zice cu îndrăzneală că el ar fi scos asta şi ar 
fi schimbat pe cealaltă, că ar fi putut-o face şi mai bine, eu 
sunt de acord. Într-un singur domeniu nu voi ceda nimănui, 
în căutarea adevărului, pentru care totuşi nu mă constitui 
garant, fiind greu ca între cinci sute de ştiri scrise la iuţeală 
şi în stări de spirit diferite să nu scape corespondenţilor noş-
tri vreuna care urmează să fie corectată de părintele ei Tim-
pul… Cei care se vor indigna pentru două sau trei zvonuri 
false, care ne-au fost date ca adevăruri, vor fi îndemnaţi să 
ofere publicului, prin pana mea (pe care le-o pun la dispozi-
ţie în acest scop), ştirile pe care le vor crede mai adevărate 
şi ca atare mai demne de a-i fi comunicate.3

Încercări de acest fel s-au înregistrat şi dincolo de ocean. 
Primul ziar american adevărat „Pennsylvania gazzete” a apă-
rut la Philadelphia, în 1726 şi purta semnătura lui Benjamin 
Franklin. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea s-a pu-
blicat deja un număr de ziare, majoritatea apariţiilor sfârşind 
prin eşecuri financiare. În momentul conceperii Declaraţiei de 
Independenţă existau, în cele 13 colonii, aproximativ 35 de 
ziare, cu tiraje mici, de până la o mie de exemplare.4 De ase-
menea, publicaţii cu o anumită continuitate s-au semnalat şi în 
America de Sud. La Lima, bunăoară, considerată, la acea vre-
me, capitala intelectuală a Americii Spaniole, familia de tipo-
grafi Contreras a publicat astfel de foi în perioada 1621-1720.

Ca trăsătură dominantă, gazetele care au apărut în seco-
lul al XVII-lea erau de format modest, în majoritate cu cel 
mult opt pagini. Textul era cules şi tipărit pe o singură co-
loană, uneori pe două şi cuprindeau, cu precădere, ştiri din 
străinătate. Publicarea informaţiilor cu caracter intern nu a 
fost admisă în genere, iar acolo unde acest lucru se permitea 
se făcea sub un control riguros.

Conf. univ., cercetător ştiinţific II, dr. IOAN DAVID
Director al Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” 

al Academiei Române, Filiala Timișoara

Note
1 Constantin Antip, Istoria presei române, București, 

Academia „Ștefan Gheorghiu”, 1979, p. 16.
2 Gazete periodice au apărut în: Hamburg (1616), Berlin (1617), 

Londra (1622), Paris (1621), Florenţa (1631), Roma (1640), Torino 
(1645), Stockholm (1645), Madrid (1661), Cracovia (1661), 
Petersburg (1703), Viena (1703), ş.a. (Idem, ibidem, p. 17) .

3 Antip Constantin, op.cit. p. 21-22.
4 Melvin L DeFleur, Sandra Ball-Rokeach, Teorii ale 

comunicării de masă, Iași, Editura Polirom, p. 61.
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În a doua parte a secolului al XIX-lea, învăţământul 
românesc a cunoscut o dezvoltare simţitoare. La două 
decenii după revoluţia de la 1848, în Banat, se întâlnea 
o apreciată reţea de unităţi şcolare pentru acea vreme, 
structurată astfel: 220 şcoli elementare româneşti, 110 şcoli 
naţionale grănicereşti, 11 şcoli particulare, 50 şcoli greco-
catolice. După desfiinţarea, în 1872, a confiniului militar, 
reţeaua şcolară cunoaşte anumite modificări. Un inventar din 
1890 evidenţiază prezenţa a 332 de şcoli româneşti din care 
212 confesionale (ortodoxe), 111 comunale, 11 particulare. 
Zece ani mai târziu, numărul total al şcolilor ajunge la 382 
din care 226 ortodoxe, 129 şcoli comunale, 16 şcoli de stat 
şi 11 particulare. După primul deceniu al secolului XX se 
constată o creştere a numărului şcolilor de stat, de la 16 în 
1890 la 76 în 1916, fapt explicabil prin politica socială a 
perioadei respective, dar şi prin scăderea numărului de şcoli 
comunale1.

În istoria noastră bogată, nu puţine au fost exemplele de 
dascăli2 care – prin har şi sârguinţă, devotament şi înţelep-
ciune – au contribuit la dezvoltarea presei româneşti, fie ca 
redactori ori editori, fie colaboratori sau difuzori. Practic, nu 
există ziar ori revistă, apărute în limba română, să nu fi avut, 
într-un fel sau altul, sprijinul învăţătorilor sau al profesorilor.

Presa pedagogilor ca entitate aparte a fost firav reprezen-
tată în Banat, ani în şir lipsind chiar de pe piaţă, gol com-
pletat prin spaţiul tipografic pus la dispoziţie cu generozitate 
dascălilor de ziarele şi revistele vremii. Un exemplu concret 
îl constituie „Revista Lipovei”, care sesizând acest minus, 
şi-a propus, încă de la apariţie să sprijine, prin coloanele sale, 
procesul educaţional: Considerând, că nici o singură revis-
tă pedagogică azi nu este dat s-o ştim vieţuind în mijlocul 
nostru, – deschise vom ţine coloanele foii noastre şi pentru 
dascălii noştri, pentru producerea şi publicarea de studii 
pedagogice, prelegeri practice, etc., prin ceea ce ocaziune 
dorim să le dăm şi lor, spre a se întâlni tot mai des unii cu 
alţii şi pe calea publicităţii…3

La fel a procedat şi „Foaia diecesană”4, oficiosul eparhiei 
Caransebeşului, care publica informaţii (nu puţine la număr) 
din viaţa şcolii sau articole menite să vină în sprijinul per-
fecţionării învăţătorilor şi profesorilor, a învăţământului în 
general. Prima publicaţie destinată învăţătorilor din Banat 
a fost revista „Ludimagister”, scoasă la Reşiţa de învăţăto-
rul Ioan Simu5. Tipăritura a apărut în 1866, ca organ pentru 
trebuinţele învăţătorilor, schimbându-şi, după un an, titlul, 
în „Pedagogul român”, subtitlul rămânând acelaşi. În exis-
tenţa ei (a funcţionat până în 1891), publicaţia s-a impus ca 
o revistă de luptă pentru apărarea drepturilor învăţătoreşti, 
pentru ridicarea prestigiului învăţătorilor, pentru cultivarea 
lor6. Tematica revistei viza atât problemele teoretice cât şi 
pe cele practice ale activităţii didactice, accent deosebit pu-
nându-se pe aspectele curente ale limbii române şi istoria 
poporului român. Din această perspectivă, Mihai Deleanu7 
consideră că revista a avut, în epocă, un profund caracter 
naţional. Publicaţia a fost apreciată în Banat, cum rezultă şi 

din îndemnul pe care învăţătorul Em. Andreescu l-a făcut, 
în 1891, prin publicaţia sa „Săteanul”: Abonaţi „Pedagogul 
român!” unicul organ periodic care reprezintă azi presa pe-
dagogică română din Austro-Ungaria.8

Publicaţia lui Simu, „Pedagogul român”, şi-a încetat 
apariţia în 1891; i-a urmat „Educatorul”, începând cu 1909 
până în 1914. Apărută la Oraviţa, apoi la Lugoj, ca organ 
oficial al Reuniunii învăţătorilor din eparhia Caransebeş, 
publicaţia s-a impus în rândul intelectualilor prin faptul că 
a abordat în paginile ei problemele educative ale vremii la 
nivel de informaţie mondială. Caracterizarea pe care o face 
revistei „Educatorul” V. Ţîrcovnicu nu mai suportă nici un 
fel de adăugire ori comentarii: Ceea ce impresionează în 
mod deosebit este temeinica informare asupra temelor tra-
tate - sunt publicate în ea studii care dovedesc o cunoaşte-
re adâncă a problemelor pedagogice, culturale şi sociale 
care frământau omenirea în acea vreme în afară de materi-
alele privind activitatea Reuniunii, se găsesc multe planuri 
de lecţii, spre a orienta pe învăţători în predarea diferite-
lor teme din obiectele de învăţământ obligatoriu. Dar mai 
valoroase decât acestea sunt bogatele şi substanţialele in-
formaţii ce se dau despre mişcarea pedagogică mondială, 
articolele cu un conţinut dens şi ştiinţific despre proble-
mele de pedagogie şcolară. Informaţiile despre şcoală şi 
gândirea pedagogică din România se găsesc aproape în 
fiecare număr al revistei, contribuind astfel la menţinerea 
unităţii culturale a românilor.9

În acelaşi cadru se înscrie şi „Convorbiri pedagogice”. 
Din păcate, informaţiile cu privire la această revistă sunt li-
mitate. Se ştie doar că avea o apariţie lunară şi aborda doar 
probleme de educaţie şi instrucţie. A apărut în mai multe 
locuri: Satu Nou (1 iunie - 1 august 1866), Panciova (1 sep-
tembrie 1886 - 1 decembrie 1887), apoi la Braşov (1 mai - 1 
decembrie 1888).

DANIELA FLORIAN
Director al Editurii «David Press Print» Timișoara

Note:
1 Mihai Pârvulescu, Din istoria învăţământului bănăţean, sec. al 

XIX-lea, Editura Presa Universitară Română, Turism, 1996, p. 71.
2 Câteva nume: P. Barbu, Ştefan Velovan, Enea Hodoş, Ion 

Simu, S. Pocrean, P. Bizeria, G. Cătană, Gh. Jianu, Sava Molin, Em. 
Novacoviciu, A. Indreica, Pavel Jumanca, C. Cocora, Em. Florescu, 
Mihai Novac, D. Izverniceanu (vezi: Gheorghe Jurma Presa şi viaţa 
literară în Caraş-Severin, Reşiţa, 1978, p. 61).

3 Aurel Cosma, op. cit., p. 154.
4  „Foaia diecesană”, apare la Caransebeş, de la 5/17 ianuarie 1886 

– 16/29 decembrie 1918.
5  V. Ţârcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat 

(1780 - 1918), Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 276.
6  Idem, ibidem.
7 Apreciere făcută în articolul „Ludimagister”, prima revistă 

pedagogică la Reşiţa, apărut în Banatica, III, Reşiţa, 1975, p. 325.
8  Apud Gheorghe Jurma, Presa şi viaţa literară în Caraş-Severin, 

Reşiţa, 1978, p. 61.
9  V. Ţârcovnivu, op.cit., p. 282 – 883.

INCURSIUNI ÎN PRESA PEDAGOGICĂ
„Ludimagister”, prima publicație destinată 

învățătorilor din Banat
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Din istoria învățământului românesc din Banat

CURSURILE PRACTICE ŞI MANUALELE ŞCOLARE 
UTILIZATE ÎN ȘCOALA CONFESIONALĂ - 

EXPRESIE A MODERNIZĂRII  
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI BĂNĂȚEAN

Comunitatea sătească se constituie tradiţional-istoric 
ca o societate redusă ca număr de persoane, cu frontiere 
precise în care se sesizează cu claritate confruntarea din-
tre tradiţional şi modern, dintre sacru şi profan, dintre 
trecut şi timpul prezent, iar transformările în mentalităţi 
şi comportamente nu se pot produce fără rezistenţă şi 
neînţelegeri1. În analiza duelului dintre tradiţie şi mo-
dernitate comunităţile rurale sunt unităţile de cercetare 
cele mai pertinente, iar recurgerea la descrierea carac-
teristicilor perioadei nu se poate face credibil decât re-
curgând la “vechiul limbaj”2 al epocii, la desacralizarea 
unui trecut considerat uneori în unele aspecte ca intangi-
bil, la relevarea părţilor “negative” ale acestuia. Într-un 
cuvânt trebuie să recurgem la “confruntare”.  

În sistemul de învăţământ confesional românesc din 
Banat accentul s-a pus, la începutul secolului XX, pe 
cursurile practice care să determine o orientare cât mai 
pragmatică şi modernă a instruirii tradiţionale a primului 
nivel de instrucţie, dar şi pe implementarea la nivelul 
şcolilor elementare a ultimelor teorii şi cunoştinţe 
metodico-pedagogice specifice perioadei.3 Începând din 
clasa I de la şcoala primară, cel puţin teoretic, instrucţia 
avea drept scop transformarea elevului într-un membru 
folositor al societăţii, un om sănătos, harnic, înţelept, 
milostiv, iubitor de dreptate şi adevăr4. Scopul învăţă-
mântului confesional, în general era deci, unul nobil şi 
în conformitate cu idealurile vremii. „Armele” prin care 
războiul declarat împotriva neştiinţei trecutului putea 
fi câştigat erau cărţile5. Fiecare învăţător confesional, 
dornic de a cunoaşte, aplica şi împărtăşi colegilor de 
breaslă din experienţa proprie, sau ultimele noutăţi din 
domeniu, putea înainta spre aprobarea Consistoriilor 
Diecezane proiecte de manuale sau materiale destinate 
uzului cadrelor didactice. Un astfel de exemplu îl con-
stituie „ABCedarul fonomimic”, elaborat de învăţătorul 
Iosif Moldovan, însoţit de broşura „Îndrumări metodi-
ce” conţinând explicaţiile de specialitate6.  

De cele mai multe ori aceste proiecte erau inspira-
te din practica pedagogică şi din necesitatea împletirii 
cursurilor teoretice cu cele practice. Propunând o nouă 
metodă de predare, (cea fonomimică), preluată din „ţări-
le occidentale”, manualul este supus procedurilor obiş-
nuite de aprobare, care constau în studierea sa critică 
de către o comisie de specialitate, alcătuită din comisari 
şcolari şi/sau asesori consistoriali, desemnată în acest 
sens de către Consistoriul Diecesan. Aceasta elabora, 
la rândul său, un raport-recenzie prin care recomanda, 

sau nu, spre publicare şi folosire, în şcoli, a manualului 
respectiv. 

Manual de pedagogie și metodică „Instrucțiunea metodei 
sunetelor vii” de Iuliu Vuia, Arad, 19087

Exista o strânsă colaborare între cele două Consis-
torii Ortodoxe, (de la Arad şi Caransebeş), în problema 
manualelor şcolare folosite în şcolile bănăţene. Ultimele 
noutăţi erau recomandate reciproc spre analiză proprie 
şi aplicare practică8. 

Cărţile de uz didacic nu erau singurele editate şi pu-
blicate pentru folosinţa învăţătorilor. Anual, în presă, 
erau publicate titluri noi de metodici şi îndreptare ce 
conţineau ultimele noutăţi în domeniu. Menţionăm între 
altele: „Îndreptariu teoretic şi practic pentru învăţători” 
de I. Borgovan; „Gramatica română – curs practic pen-
tru învăţători” de V. Mîndreanu; „Conductor la întâia 
carte de cetire” de I. Popescu sau „Stupăritul” de Con-
stantin Dimian9.  

Un alt creator de manuale cunoscut în Banat era Iu-
liu Birou. Acesta era învăţător în Ticvaniul Mare, Pro-
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topopiatul Ciacova din Comitatul Caraş – Severin şi era 
specializat mai ales în elaborarea cărţilor de Compunere 
pe care, de altfel, le şi face donaţie Bibliotecii Diecesane 
din Caransebeş10. 

Conţinutul manualelor era relatat în paginile gaze-
telor pentru popularizarea lor şi pentru a-i îndemna pe 
cumpărători să le achiziţioneze, inclusiv a celor elabo-
rate în Regatul Român. Este şi cazul „Istoriei românilor 
pentru clasele primare şi secundare” de Gr. Tocilescu, 
partea I, ediţia I, Bucureşti, 1885, despre care Foaia Di-
ecesană afirma că: „manualul are în vedere scopul de a 
da învăţământului istoric o nouă viaţă şi o însemnătate 
cu mult mai mare decât a avut până acum în educaţia 
tinerimii noastre şcolare”11.  

Printre cele mai utilizate cărţi şcolare s-a numărat şi 
„Abecedarul” de Zaharia Boiu. Autorul făcea elogiul în-
văţăturii, arătând foloasele sale pentru elevii mici căci: 
„copilul fără învăţământ, pe lângă cel învăţat, e ca un 
arbore de pădure pe lângă un pom de grădină” 12.

Textele conținute de manuale pentru exersarea citi-
rii aveau drept scop trezirea la elevi a unor sentimente 
profund umane ca iubirea de părinţi în „Iubirea de pă-
rinte”, dragostea şi respectul pentru adevăr în „Iubesc 
adevărul”, preţuirea omeniei în „Cât de frumoasă este 
omenia”, dragostea de limbă şi pământul natal în „Casa 
părintească” 13.  

Toate aceste capitole ale manualelor cultivau sensi-
bilitatea elevilor faţă de valorile fundamentale tradiţio-
nale, ale spiritualităţii universale, dar şi specifice Bana-
tului. Încercau, totodată, să îmbine cunoştinţele practice 
despre moralitate ale elevilor cu modernitatea concepţi-
ilor secolului XX privind educaţia copiilor.  

Presa de limbă română încuraja, prin comentarii 
favorabile, apariţia noilor manuale în peisajul şcolar. 
„Simţim totdeauna bucurie, (nota redacţia Drapelului 
din Lugoj), când vedem că pe terenul învăţământului 
apar manuale bune, menite a uşura munca atât de grea 
a învăţătorului. Bucuria noastră devine îndoit mai mare 
când vedem că acele manuale sunt fructul ostenelilor 
unor învăţători harnici … care scot la iveală manuale 
bune, practice lucrate în şcoală pentru şcoală… Astfel 
de manuale practice pentru şcoala poporală a com-
pus şi zelosul nostru coleg domnul Iuliu Birou, învăţă-
tor în Ticvaniul mare. Operele dânsului sunt: „Carte 
de compunere pentru şcolile primare în două cursuri 
concentrice”14.  

 Foarte prolifici au fost, în redactarea manualelor 
şcolare folosite în Banat, la începutul secolului XX, 
cărturarii – profesori Radu şi Iuliu Vuia15. Manualele 
şcolare erau folosite în învăţământul primar confesional 
românesc, (Limba Română, Istorie naturală, Geografie 
şi Constituţie, Fizică şi Chimie16, etc.). Lista completă 
a manualelor elaborate de Iuliu şi Radu Vuia era publi-
cată de Tipografia Diecesană din Arad în anul 190817. 
Precizăm că aceasta se referă la manualele care au fost 
aprobate şi tipărite, în formă finală, de către Consistori-

ile Diecesane de Arad şi Caransebeş şi apoi publicate în 
anul 1913, conform legislaţiei în vigoare18.  

Unele cărţi şcolare au provocat, în epocă, controver-
se. Astfel, în anul 1897 Petru Pipoş este acuzat de plagi-
at pentru cartea sa destinată perfecţionării profesorilor: 
„Metodica şcolii poporale” Autorul respinge aceste afir-
maţii, pe care le şi demontează într-un articol pe care îl 
publică în „Dreptatea” în acelaşi an19. 

Nu erau însă aprobate, de către autoritatea şcolară, 
reprezentată la nivel local de de către Consistoriile Di-
ecezane, orice fel de cărţi şi materiale didactice, (hărţi, 
tabele, etc.). Conţinutul acestora trebuia să corespun-
dă unor norme calitative de formă, dar mai ales, unor 
criterii „politice”, de conţinut. La fiecare început de an 
şcolar erau făcute cunoscute, prin circulare, titlurile ce 
puteau fi folosite fără „nici o responsabilitate din partea 
învăţătorilor”20, în şcoala confesională. Se preciza, toto-
dată, că „nu este ertat a se folosi alte cărţi şi alte charte 
afară de acestea”. În acelaşi timp, se cerea ca învăţăto-
rii să trimită „o consemnare a tuturor cărţilor şcolare 
şi a chartelor geografice care le folosesc în şcoală, cel 
mult până la 20 Septembrie a anului curent21”. Prin cir-
cularul nr. 485/1906 al Episcopiei Aradului se interzicea 
învăţătorilor să îşi procure manuale care nu erau editate 
în tipografia diecesană pentru ca astfel să se introducă 
o „uniformitate” în folosirea cărţilor şcolare22. Putem 
afirma că era și o manifestare a unui ”monopol” asupra 
manualelor tipărite și utilizate în școlile confesionale 
românești. 

Manulalele intraseră serios, încă de la sfârşitul se-
colului al XIX-lea, prin efectul legii 28/1876, în atenţia 
restricţionară a autorităţilor maghiare23. Obligativitatea 
învăţământului a determinat şi creşterea interesului au-
torităţilor pentru cartea şcolară. În general erau vizate 
manualele de istorie şi geografie, dar nu erau uitate cele 
de citire şi aritmetică, aşa cum reiese din circularul din 
13 decembrie 1888. Manualele erau selectate conform 
ideologiei statului maghiar: „Cartea de cetire prelucra-
tă de o Asociaţie de învăţători, Bucureşti, 1878, din toa-
te şcoalele româneşti ale patriei … ca una ce conţine 
date şi doctrine periculoase statului” 24.  

Se întocmeau, de către librăriile diecesane şi arhi-
diecesane, cataloage ale cărţilor pedagogice româneşti 
recomandate pentru a fi folosite în procesul de învăţă-
mânt şi preţul lor de achiziţie. acestea cuprindeau sute 
de titluri25 obligatorii, metodici şi manuale şcolare apro-
bate, dar şi opere din literatura română şi universală, „pe 
care e dator să le cetească, cu timpul, fiecare învăţător” 

26. Se preferau cărţi scrise de învăţători români de elită 
şi nu manuale traduse din autori maghiari sau germani. 
Aceeaşi tendinţa se manifesta şi în cazul listei manuale-
lor folosite în Institutele Pedagogice de la Arad şi de la 
Caransebeş.  

Senatele Şcolare ale Consistoriilor Diecezane apro-
bau doar listele „admise”, pentru că, altfel, „dacă s-ar 
afla în vrei şcoală vreo carte oprită, învăţătorii vin as-
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pru pedepsiţi27”. 
Cu siguranţă, în cazul şcolii confesionale primare, 

manualele selectate cu sporită atenţie, erau cele folosite 
în cadrul şcolilor de aplicaţie, deoarece aici îşi desfăşu-
rau practica pedagogică toţi elevii institutelor – viitorii 
învăţători confesionali. Conspectul materiei de învăţă-
mânt predată în şcoala de aplicaţie a Institutului Peda-
gogic din Caransebeş în anul şcolar 1903/1904 era, de 
asemenea, publicată28. 

În cazul Institutelor Pedagogice lista manualelor tre-
buia să fie cu grijă aleasă, pentru ca acestea să fie apro-
bate de autoritatea bisericească, dar şi de către organele 
statului. Episcopul Miron Cristea făcea, în anul 1910, 
responsabil în mod direct, pe fiecare profesor, în cazul 
în care ar fi folosit cărţi „neadmise” 29. 

În luna iunie a fiecărui an se întrunea, din ordinul 
episcopului, o conferinţă profesorală în care se stabileau 
manualele care urmau să fie folosite în următorul an şcolar 
în Institut. Lista acestora urma să fie trimisă, în timpul 
verii, către Ministerul de Culte şi Instrucţiune publică spre 
aprobare, conform ordinului ministrului nr. 66154/190830.  

ASTRA, prin intermediul membrilor săi – cadrele 
didactice, se implică spre sfârşitul primului deceniu al 
secolului XX, în elaborarea şi promovarea manualelor 
pentru şcolile româneşti confesionale. În şedinţa din iu-
lie a anului 1909 a secţiilor ştiinţifice se aprobă decizia 
secţiei şcolare de a înfiinţa, pe lângă Biblioteca Asocia-
ţiei, un departament al manualelor, prin care să se cen-
zureze şi apoi să se publice cărţile şcolare considerate ca 
fiind corespunzătoare. În consecinţă Astra face un apel 
public şi roagă creatorii de manuale – profesori şi învă-
ţători - să trimită, pentru cenzurare, câte două exemplare 
din manualele create, unul pentru a fi păstrat în Biblio-
teca Asociaţiunii şi celălalt pentru a fi trimis comisiei 
pentru cenzurare31. 

În sensul implementării la nivelul şcolilor poporale 
a metodelor şi procedeelor moderne de predare-învăţare 
cât mai apropiate de realitatea satului bănăţean, erau 
emise circulare şi ordine. Un astfel de document este 
şi circularul nr.3572, şc. ex. din 1913, elaborat de 
episcopul Dr. E. Miron Cristea către „toţi învăţătorii şi 
catiheţii de la şcolile confesionale greco-ortodoxe ro-
mâne din eparhia Caransebeşului”. În conţinutul său 
se critica predarea de definiţii copiilor de vârstă mică şi 
învăţarea mecanică a acestora. Se insistă pe necesitatea 
însuşirii, de către învăţători, a „metodului intuitiv” şi 
a „aplicării pentru viaţă” a cunoştinţelor teoretice prin 
citirea de prelegeri - model publicate în revistele peda-
gogice, cât şi prin participarea la conferinţe şi cursuri de 
perfecţionare, unde învăţători „cu praxă”32 ţineau astfel 
de prelegeri. Se credea că în acest mod, învăţământul 
va deveni „vioi, practic, atrăgător” şi şcoala va fi un 
veritabil „aşezământ practic şi de folos obştesc”33. De 
asemenea, se insista pe necesitatea cunoaşterii de către 
învăţători a planului de învăţământ şi a conţinutului ma-
teriilor ce trebuiau predate34. 

Un alt aspect al modernizării şcolii confesionale 
româneşti şi al apropierii dascălilor de practicile peda-
gogice internaţionale, aplicabile la nivelul comunităţi-
lor locale bănăţene, era cel al încercării de corelare a 
cursurilor şi ideilor predate în Banat cu cele conţinute 
de practicile occidentale, prin implementarea unor săr-
bători şcolare importate şi prin colaborarea cu diferite 
societăţi cu caracter cultural sau economic. Un astfel de 
exemplu îl constituie fixarea „Sărbătorii paserilor şi a 
pomilor” primăvara, în colaborare cu „Societatea pen-
tru protecţia animalelor”, model preluat din pedagogia 
şi practica americană, (Birds and arbors day) 35.  

Un aspect deosebit de important al procesului de 
predare-învăţare şi de modernizare a metodelor didac-
tice din şcolile confesionale îl reprezenta aplicativitatea 
practică a cursurilor teoretice. Acest deziderat se mate-
rializa în cadrul cursurilor practice. 

Urmând cursuri speciale, de pregătire, în timpul ve-
rii, majoritatea cadrelor didactice erau capabile să pre-
dea şi să implementeze, la nivelul comunităţilor unde 
îşi desfăşurau activitatea, practici de altoire a pomilor 
fructiferi, de optimizare a creşterii animalelor. Tot ei 
au introdus cunoştinţe în lumea rurală despre plantele 
medicinale, apicultură şi sericicultură, de exterminare 
a dăunătorilor,36 precum şi despre cultivarea legumelor 
şi a viţei – de - vie. Aceste cursuri se desfăşurau şi în 
timpul anului şcolar. Pentru a putea participa la ele în-

Lista manualelor folosite în Institutul Pedagogic  Greco – 
Oriental Român din Arad în anul școlar 1908/1909, tipărite 

în Tipografia Diecesană din Arad
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văţătorii îşi luau concediu pentru respectivele perioade, 
urmând ca orele pierdute să fie recuperate în timpul fee-
riilor, (vacanţelor şcolare) 37.  

După anul 1910 Ministerul de Culte şi Instrucţie 
Publică ia iniţiativa ca, din data de 3 iulie 1911 să se 
organizeze timp de trei săptămâni cursuri speciale de 
perfecționare pentru învăţători, „fără deosebire de na-
ţionalitate”. Acestea urmau să se desfăşoare la Arad, 
Csaktornya şi la Igló pentru învăţătorii confesionali. La 
aceste prelegeri se acceptau maxim 60 de cadre didacti-
ce pe serie. Dintre aceştia, 30 primeau ca sponsorizare 
de la stat banii pentru cazare în internatul Institutului 
Pedagogic din localitate şi 20 de coroane bani pentru 
transport. Ceilalţi 30 de cursanţi puteau primi cazare 
gratuită la acelaşi internat, iar masa urma să fie servită la 
preţuri moderate. Cererile pentru participare la cursuri 
se adresau inspectorului şcolar regesc comitatens până 
la data de 6 martie a fiecărui an38. În anul 1912 lecţiile 
organizate se desfăşurau acum separat: pentru învăţători 
la Baja, Kiskunfélegyháza, Stubnyafűrdő şi în Timişoa-
ra, iar pentru învăţătoare la Eperjes şi la Szabadka39. 

Aplicarea efectivă a noutăţilor la nivelul şcolilor pri-
mare era urmărită şi prin inspecţiile şcolare. Cei care 
se distingeau prin aplicarea cu succes a noilor practici 
primeau premii şi cel puţin jumătate din venitul adus 
din cultivarea grădinii sau livezii, după aplicarea noilor 
cunoştinţe teoretice dobândite, etc40. 

 Cerinţele de modernizare ale învăţământului s-au re-
flectat şi în tematica Conferinţelor învăţătoreşti. Astfel 
Nicolae Avram din Vărădia ţine un discurs despre pomi-
cultură şi apoi publică un alt curs practic intitulat „Des-
pre legume”. La fel procedează şi învăţătorul Ion Vancu, 
autorul broşurii „Albinăritul modern la români”41. Un 
alt curs demonstrativ, susţinut de învăţătorul Gaşpar din 
Hezeriş, chiar într-o stupină, s-a desfăşurat în cadrul 
Adunării Reuniunii învăţătorilor din despărţământul 
Lugojului în anul 1901. Modul de desfăşurare şi nou-
tăţile aduse sunt relatate în presă,42 aceasta punându-şi 
deseori paginile la dispoziţia celor interesaţi de progre-
sele şi noutăţile educaţionale. Tot în cadrul unei adunări 
similare, învăţătorul Matei Milencoviciu din Foeni sus-
ţine un tratat practic de geometrie despre „Măsurarea 
liniilor şi cunoaşterea măsurilor metrice de lungime ca 
unelte de măsurat” 43.  

Aplicativitatea practică a cunoştinţelor teoretice 
este, de altfel și una din principalele preocupări ale Re-
uniunilor învăţătorilor bănăţeni.  

Au fost înfiinţate, în consecinţă, pe lângă şcoli, gră-
dini şi livezi pentru cursurile practice. Pentru îndruma-
rea învăţătorilor în acest sens erau recomandate cărţi 
precum: „Curs de practica grădinăritului”de George 
Vintilă şi „Pomeritul” de Dumitru Comşa, precum şi 
articolele revistei „Economul” editată de profesorul Şte-
fan Pop din Blaj44.  

Presa de limbă română a fost una din susţinătoarele 
şi promotoarele învăţământului confesional românesc, 

prin intermediul său făcându-se publice toate anunţurile 
privind organizarea Reuniunilor învăţătoreşti, locul şi 
data desfăşurării, conţinutul prelegerilor şi a cursurilor 
practice ce erau prezentate cadrelor didactice cu acest 
prilej. Se îndemnau părinţii să-şi îndrepte copiii spre in-
dustrie şi comerţ şi se încerca implicarea familiei în via-
ţa şcolii încurajându-se prezenţa părinţilor la examenele 
elevilor, dar şi la manifestările culturale organizate de 
Reuniunile învăţătoreşti45. Acesta a fost încă un aspect 
deosebit de important al colaborării comunităţilor locale 
cu şcoala confesională.  

Tot prin intermediul presei se creau legături puterni-
ce între Reuniunile de învăţători şi alte asociaţii cu profil 
economic şi agricol. Astfel, Reuniunea română de agri-
cultură din Comitatul Sibiului editează la preţ redus trei 
broşuri: „Serbarea pomilor şi a paserilor”, „Monilia” (o 
boală a pomilor fructiferi) şi „De-ale pomăritului” care 
includea şi un calendar al culturilor agricole. Pe toate 
acestea Foaia Diecesană din Caransebeş le recomandă 
spre a fi achiziţionate de către săteni sau de către cadre-
le didactice pentru a fi folosite ca materiale auxiliare în 
munca didactică46.  

Reuniunea Femeilor Române înfiinţează în anul 
şcolar 1905/1906 în Sibiu o Şcoală pentru economie şi 
industrie de casă pentru fete, dotată şi cu internat. Se 
puteau înscrie şi eleve bănăţene care împliniseră 15 ani 
şi terminaseră şcoala elementară. Instrucţia se făcea 
exclusiv în limba română, elevele urmând să înveţe să 
pregătească „bucate, pâinea, conservarea legumelor şi 
a poamelor, spălatul şi călcatul rufelor, curăţenia şi în-
treţinerea locuinţei, grădinăritul, confecţionarea haine-
lor”. Toate aceste cursuri urmau să se desfăşoare atât 
teoretic cât şi practic47. Era o iniţiativă care se înscria în 
„curentul pedagogic” al vremii conform căreia învăţă-
mântul, mai ales cel al fetelor, trebuia să depăşească ba-
riera teoretică şi să îşi găsească aplicativitatea practică, 
într-o perioadă în care femeia trebuia să fie „econoama 
casei”. 

Existau şi publicaţii numite „Calendare” şi „Alma-
nahuri”, în care se publicau şi creaţiile învăţătorilor în 
domeniul economic şi din cel artistic, dar şi sfaturi pen-
tru creşterea animalelor şi cultivarea plantelor, în arti-
cole speciale, numite „De-ale economiei”, sau „Econo-
mice”. Acestea mai specificau: data şi locul organizării 
târgurilor, poezii şi cântece populare sau creaţii proprii 
ale învăţătorilor, nuvele şi povestiri, bibliografii ale per-
sonalităţilor, datele posturilor religioase, prognoze me-
teorologice – „povestea timpului”, genealogii ale case-
lor domnitoare din Europa, tabele cu tipurile timbrelor 
fiscale pentru cambii, obligaţiuni sau împrumuturile de 
la casele de păstrare, tipuri de acte: de cesiuni, de vân-
zare – cumpărare, câştigurile de la loterie, etc. O astfel 
de publicaţie era şi Bănăţanul – Calendariu pentru po-
por48. Publicaţia, prin conţinutul său, îmbina interesul 
cititorilor pentru învăţământ cu cel pentru propăşirea 
economică a comunităţilor locale.  
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Tot prin intermediul ziarelor, cadrele didactice erau 
puse la curent cu ultimele noutăţi metodice şi de conţi-
nut ale obiectelor de studiu şi ale noilor manuale.  

Deplasarea învăţătorilor la adunările Reuniunilor 
făcându-se gratis şi cu diurnă „ca nu cumva învăţăto-
rii din vina comitetelor parohiale să nu poată cerceta 
conferinţele”,49 iar presa publica în mod repetat locul 
de desfăşurare şi data acestora. Ziarul „Drapelul” din 
Lugoj publică chiar, în anul 1903, un apel50 prin care 
se făcea cunoscută necesitatea organizării a cel puţin 
două adunări generale pe an, conform articolelor 2 şi 
36 din Statutele Reuniunii. În cadrul acestora periodicul 
susţinea, cu argumente, că „trebuiau discutate chestiuni 
pedagogice, să se ţină disertaţiuni, lecţiuni practice la 
oricare disciplină şcolară şi cu această ocazie să se 
ia parte la lecţiile practice ale şcolii şi să se discute 
asupra lor”. De asemenea, se recomanda ca în cadrul 
adunărilor să se pună accent pe „ramul economic, ţinân-
du-se prelegeri practice de pomărit, legumărit, vierit” 
şi se stăruia pe „dezvoltarea interesului pentru ramul 
economic după recerinţele timpului de azi, atât în sâ-
nul învăţătorimii cât şi al poporului nostru”. Alte teme 
propuse priveau aspecte ale imaginii publice pe care un 
cadru didactic trebuia să o aibă în comunitatea locală 
în care îşi desfăşura activitatea cu caracter educativ şi 
necesitatea colaborării instituţiei şcolare cu familia: „În 
ce chip îşi poate câştiga şi susţine învăţătorul autoritatea 
şi respectul în afara şcolii ?” şi „În ce măsură poate 
contribui casa părintească la educaţia şcolară?”  

Reuniunile învăţătorilor români urmăreau, cu pre-
ponderenţă, perfecţionarea profesională a acestora. Tot-
odată, prin ele se dorea şi ridicarea „prestigiului corpului 
învăţătoresc în faţa organelor bisericeşti şi civile” fiind 
recomandate în acest scop Adunărilor generale teme ca: 
„Mijloace de a promova cultura în popor”‚ ”Cum să-şi 
câştige învăţătorul iubirea poporului şi a elevilor săi”‚ 
„Ce însuşiri trebuie să aibă învăţătorul?”‚ „Legăturile 

şcolii cu familia şi statul”‚ „Educaţia mamelor”‚ „Edu-
caţia femeii”,51 „Agricultura şi horticultura”, „Stupări-
tul”‚ „Mătăsăritul”‚ „Despre industrie şi comerţ”‚ „Fo-
losul gunoiului”, etc52.  

În acelaşi timp, Adunarea generală a Reuniunii în-
văţătorilor români din Dieceza Caransebeşului se arăta 
preocupată şi de găsirea modalităţilor pedagogice mo-
derne, nepunitive, prin care elevii trebuiau îndemnaţi 
către învăţătură. Discuţiile pe tema „Despre pedepse pe-
dagogice şi nepedagogice”53 sau „Datorinţele părinţilor 
faţă de copii în şi în afara şcolii”54 atrag şi de acestă 
dată, atenţia presei. Sunt publicate şi titluri de cărţi şi 
reviste care dezvoltă acest subiect. Ele sunt recoman-
date studiului pentru cadrele didactice: „Chestiunea pe-
depselor în şcoalele noastre poporale – Studiul pedago-
gic asupra necesităţii şi aplicărilor” de Iosif Velcean; 
„Educaţiune socială” – disertaţie de Teodor V. Petrişor 
şi „Studii pedagogice - individualitatea” de Toma Di-
sescu55, I. Joandrea – Activitatea extraşcolară a învă-
ţătorilor confesionali” 56. Alţi autori recomandaţi erau: 
Ştefan Pop din Blaj, Nicolae Pop din Braşov, Meletie 
Drăghici din Timişoara, Demetriu Varna şi Visarion Ro-
man din Sibiu, Vasile Mândreanu din Lugoj, Ion Tudu-
cescu şi alţii57.  

Educaţia a fost domeniul în care tradiţia şi moderni-
tatea s-au îmbinat armonios, rezultatul concretizându-se 
în progresul general al societăţii bănăţene în ansamblul 
său58. Aşa cum spunea într-un circular episcopul Nicolae 
Popea, „toate naţiunile care doresc a-şi asigura existen-
ţa pe acest pământ … trebuie să sporească în cultura 
morală şi intelectuală…”59, iar învăţământul confesional 
românesc din Banatul începutului de secol XX se înscri-
sese, cu siguranţă, pe o pantă ascendentă, progresivă, 
modernă.

Prof. dr. ANGELA DUMITRESCU 
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 Așa cum promiteam în finalul studiului publicat de 
mine în numerele acestei remarcabile reviste de cultură 
istorică apărute anul trecut, în studiul de față voi face 
referiri la câteva cazuri de 
încetate a contractului de 
arendare, întâlnite atât în 
codul civil român din 1864, 
cât și în codul civil austriac 
din 1811 și legile maghiare 
de la epoca respectivă. 

Expirarea termenului
Contractul de arendare 

înceta la împlinirea duratei 
pentru care a fost convenit, 
fără a fi necesară anunţarea 
concediului (art.1436 alin.1 
C. civ. român şi art.1113 C. 
civ. austriac).

El putea fi reînnoit atât 
expres, cât şi tacit. Relo-
caţiunea tacită era posibilă 
atunci când arendaşul conti-
nua folosinţa bunului aren-
dat după expirarea termenu-
lui, iar arendatorul o tolera 
(art.1437 C. civ. român şi 
art.1114 C. civ. austriac). 
Art. 1114 C. civ. austriac 
admitea tacita relocaţiune şi 
în situaţia în care părţile au 
stabilit obligaţia arendato-
rului de a anunţa concediul, 
chiar dacă arendarea era cu 
termen, iar el a omis să facă 
denunţarea contractului.

Reînnoirea tacită a contractului de arendare avea loc 
în condiţiile stipulate în convenţia iniţială, cu excepţia 
termenului. Art.1437 coroborat cu art.1462 C. civ. ro-
mân, prevedea că noul contract se considera făcut pe 
tot timpul necesar ca arendaşul să culeagă toate fructele 
ei. Art.1115 C. civ. austriac recunoştea încheierea noii 
arendări pe cel puţin un an sau pe timpul necesar ca fruc-
tele să poată fi culese cel puţin o dată, dacă recoltarea lor 
presupunea o perioadă mai mare de timp. În acelaşi sens 
era şi dreptul unguresc1.

Denunţarea unilaterală
Potrivit art.1116 C. civ. austriac, dacă durata contrac-

tului de arendare nu a fost determinată, în mod expres 
sau tacit ori prin reguli speciale, cel ce dorea să denunţe 
contractul trebuia să anunţe concediul celeilalte părţi cu 

cel puţin 6 luni înainte.
În cazul arendării unitare, concediul comunicat unuia 

din coarendaşi avea efect asupra tuturor.
Dispoziţii asemănătoare 

cuprindea şi dreptul ungu-
resc2.

Conform codului civil 
român, dacă părţile nu pre-
vedeau termenul arendă-
rii, ea se considera făcută 
„pe tot timpul necesar ca 
arendaşul să culeagă toate 
fructele ei” şi înceta de la 
sine cu expirarea acestui 
timp, fără să fie necesară 
denunţarea ei unilaterală 
(art.1462 şi art.1463 C civ. 
român).

 Rezilierea contractului 
de arendare

În situaţia în care una 
din părţi nu şi-a îndepli-
nit obligaţiile asumate prin 
contractul de arendare, cea-
laltă parte putea cere rezilie-
rea lui. Instanţa de judecată 
avea facultatea de a o admi-
te sau respinge. Ea verifica 
existenţa culpei părţii care 
nu a executat obligaţia şi 
gravitatea acestei neexecu-
tări (art.1439 alin.2 C. civ. 
român şi art.1118, 1119 C. 
civ. austriac)3. De asemenea, 
nu era necesar ca părţile să 

prevadă în contract rezilierea lui pentru neexecutare sau 
să existe o pagubă, ci doar posibilitatea apariţiei ei4.

Dacă părţile stipulau un pact comisoriu expres, se 
aplicau prevederile lui în soluţionarea cererii de rezilie-
re a contractului de arendare.

În sistemul codului civil român, contractul înceta în 
momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. 
Potrivit dreptului civil austriac, încetarea arendării, ca 
efect al rezilierii, avea loc, de regulă, doar la finele anu-
lui agricol în curs5. Dacă pericolul era foarte mare, in-
stanţa putea dispune încetarea de îndată a contractului.

Dispoziţiile art.1118 C. civ. austriac nu se regăsesc 
în dreptul unguresc. Conform jurisprudenţei, arendato-
rul putea solicita rezilierea contractului înainte de expi-
rare în următoarele situaţii:

ASPECTE LEGATE DE ÎNCETAREA 
CONTRACTULUI DE ARENDARE

„Justiția”, tablou realizat în 1556 de către pictorul olandez 
Maarten Jacobsz Heemskerk van Veen (1498-1574)

Sed Lex



222

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

COLUMNA 2000

a) dacă s-a convenit în acest sens prin contract;
b) atunci când încălcarea obligaţiilor asumate de 

arendaş avea, după aprecierea instanţei, ca efect „vă-
tămarea sau periclitarea scopului contractului” ori a 
substanţei sau productivităţii bunului;

c) neplata la termen a arendei. În lipsă de pact comi-
soriu, se accepta o întârziere a executării acestei îndato-
riri de una până la şase zile, dacă arendatorul nu suferea 
vreo pagubă.

Rezilierea producea efecte, de regulă, la încetarea 
anului agricol. Dacă însă „pericolul” era mare, ea putea 
atrage încetarea contractului de arendare imediat6.

Înstrăinarea bunului arendat
Conform art. 1441 C. civ. român, dacă arendatorul 

vindea bunul arendat, cumpărătorul era dator să respec-
te arendarea convenită înaintea vânzării şi consemnată 
într-un înscris autentic sau întru-unul sub semnătură pri-
vată, dar cu dată certă, cu excepţia cazului în care părţile 
contractului de arendare ar fi stipulat desfiinţarea lui din 
cauza vânzării7. Arendarea îi era opozabilă doar pentru 
un termen de 3 ani, dacă ea nu era transcrisă în registrul 
de publicitate imobiliară (art.722 alin.10 şi art.723 C. 
pr. civ.).

Codul civil austriac prevedea că arendarea neînscri-
să în cartea funciară nu putea fi opusă dobânditorului 
imobilului arendat. Totuşi, ea înceta, după denunţarea 
ei de către dobânditor, la finele anului agricol în care 
s-a anunţat concediul (art.1120 C. civ. austriac). Dacă 
nu s-a comunicat concediul, dobânditorul era ţinut de 
obligaţiile ce-au fost asumate de arendator8.

Prin excepţie de la regula menţionată anterior, în 
cazul vânzării silite a bunului arendat, contractul de 
arendare înceta chiar dacă era înscris în cartea funcia-
ră (art.1121 C. civ. austriac)9. El putea fi menţinut doar 
dacă adjudecatarul continua executarea lui. Aceleaşi 
dispoziţii se regăseau în dreptul unguresc.

 Pieirea bunului arendat
 Contractul de arendare înceta de drept dacă bunul 

arendat pierea în întregime sau într-o parte esenţială, 
astfel încât nu se mai putea folosi. Atunci când pieirea 
lucrului a fost cauzată prin culpa uneia din părţi, cea-
laltă parte putea solicita daune interese. În cazul pieirii 
fortuite, nici unul din cocontractanţi nu avea dreptul la 
despăgubiri (art.1423 alin.2 C. civ. român şi art.1112 C. 
civ. austriac).

Lect. univ. dr. PUȘA CARMEN PÂRVULESCU
Facultatea de Drept și Administrație Publică

Universitatea „Tibiscus” Timișoara
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„Marea răspundere a inginerului,
 în comparație cu oameni de alte
 profesii, este că lucrările sale sunt
 deschise, în care toți le poate vedea.
 Faptele sale, pas cu pas, sunt în 
esență puternice [1]. 

Comunitatea urbană și ingineriile sale urbane
 Când vorbim de comunitatea urbană și încercăm să o 

definim, să îi punem un nume sau un cod care să conțină 
esența sa, sau totul despre ea, noi surprindem mai mult 
sau mai puțin din ființa ei, în funcție de relaționarea cu 
ea și de capacitățile noastre de preluare, prelucrare, sin-
tetizare, stocare, vehiculare a informațiilor, conceptelor 
și diferitelor forme de energii ce îi sunt necesare pentru 
nașterea sa, viața sa, timpii săi, funcționalitatea, sănăta-
tea sa, necesitățile sale, dezideratele sale și chiar moar-
tea acestei comunități. Practic comunitatea urbană este 
o entitate care se naște în anumite condiții, trăiește după 
anumite legi și reguli, își stabilește sau acceptă misiuni și 
ierarhii, se compune într-un mod complex și se dezvoltă 
în funcție de sistemele vii conținute și pentru care exis-
tă: mineral, vegetal, animal și uman, compuse la rândul 
lor din entități specifice fiecărui sistem, rămânând însă 
central omul. Om, care pentru a și satisface necesarul de 
informații și energii, utilizate în procesele fundamentale 
ale vieții și evoluției proprii are nevoie să își extindă or-
ganele de simț pentru a relaționa, comunica și gestiona 
intrările, ieșirile, corecțiile și optimizările sau să creeze 
într-un mod similar elemente din sinea sa, în exteriorul 
său, în spațiile existențiale la timpi istorici sau evolutivi 
necesari și posibili. La modul mai primitiv sau mai să-
rac, se găsesc în comunitatea urbană elemente care au 
corespondență în sinea omului. Spre exemplu toate ele-
mentele care se găsesc în cadrul nișei ingineriilor urbane, 
se regăsesc în interiorul ființei sale (sistemul circulator, 
sistemul nervos, sistemul ganglionar limfatic, sistemul 
metabolic, sistemul excretor, etc). Rămâne la latitudinea 
celor ce sunt atenți și pregătiți pentru acest demers cât se 
implică în toate acestea. Un specialist în urbanism pune 
germenele, „vede” viitorul copil - comunitatea urbană - și 
îi oferă toate condițiile ca el să se nască, să crească, să 
evolueze și să se dezvolte într-un anumit tip de armonie, 
frumusețe, funcționalitate, utilitate și protecție. Constrâns 
de factori externi sau ignoranțe, el se poate rezuma numai 
la analize, corecții și extinderi a spațiului comunității ur-
bane și nu asupra „ființei denumită comunitate urbană”, 
fără o analiză profundă a vieții ei. Pentru această anali-
ză mai profundă și mai ales pentru a stabili coordonatele 
necesare viitorului acestei vieți a comunității urbane are 
nevoie și de specialiștii în Ingineriile Urbane, de facto-

rii administrativi și cei politici și alți factori care țin de 
psihologia și comportamentul uman [8]. Caracteristicile 
unicității și diversității umane ce compun o comunitate 
urbană, de foarte multe ori îl surprind pe specialistul în 
urbanism dar și pe cel al ingineriilor urbane prin amploa-
re și vectorii de manifestare (determinând controverse, 
neomogenități, acțiuni disparate, fragmentări, amputări) 
lăsându-i câteodată în ipostaza de simpli spectatori și din 
când în când sub impulsul factorilor administrativi, eco-
nomici sau politici sunt chemați numai pentru corecții, 
acolo, unde primează un interes sau o reparație capita-
lă. În această situație, constrâns de factorii de mai sus, 
specialiștii conchid că nu mai poate fi făcut nimic care 
să le poată materializa viziunea asupra ființei urbane, 

rămânând într-un „minim” prin care își exprimă numai 
concepte minimale. Optimizarea interesului tuturor fac-
torilor ce determină ființialitatea comunității urbane, in-
terese ce trebuie să aibă la bază necesitățile prezentului 
și viitorului, reprezintă un demers important și necesar 
unei dezvoltări durabile. Însă cel mai important factor îl 
reprezintă omul care trăiește și compune comunitatea ur-
bană sau este pasager prin ea. Educația sa, sănătatea sa, 
modul de raportare la ea, manifestările, relaționările de 
orice tip, activitățile, creațiile proprii etc, pot să fie uti-
le sau nu comunității, pot să fie eficiente sau mai puțin 
eficiente. Vitezele diferite evolutive ale individului care 
compune comunitatea și comunitatea urbană însăși, gene-
rează contradicții și paradigme chiar între nevoi fiecăruia 
însă acestea trebuie soluționate. 

Ingineriile traversează istoria sub supliciul paradigmei
Sursele informaționale actuale definesc orașul ca 

fiind o formă de organizare a vieții și activității într-o 
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UN SUMAR DEMERS PRIN TRECUTUL 
INGINERIILOR URBANE

Fotografie 1: Gara din Comănești, operă a ing. Elie Radu, 
construită în anul 1892, replică a Gării din Lausane (Elveția). 

Sursa: https://www.google.com/search?q=Gara+din+Comănești
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perioadă de timp nedefinită, într-un teritoriu geografic, 
în scopul producerii, transformării și utilizării surselor 
necesare întreținerii și evoluției unei populații între care 
se realizează interdependențe, relații sociale, culturale, 
profesionale, administrative și de comunicare. Se face 
precizarea că nu există definiții unanim acceptate pentru 
așezarea urbană cât și pentru o inginerie urbană care 
să includă toate ingineriile a căror specializare au ca 
preocupare satisfacerea nevoilor de viață și asigurarea 
confortului uman urban. O parte din asigurarea confor-
tului uman urban este determinat și de asigurarea unor 
activități care sunt incluse în serviciile publice urbane. 
De asemenea nu sunt definite limitele existențiale, cele 
de influență și interdependență care sunt variabile de 
timp, spațiu și gradul evolutiv al locuitorilor.

Factori principali care determină caracteristici-
le generale unei așezări urbane dar și unicitatea sa 
sunt determinați de: numărul populației cu nive-
lul ei educațional, cultural, spiritual , dezideratele și 
inițiativele comune ale acestei populații, activitatea 
productivă predominant neagricolă, concentrarea a 
populației într-un spațiu relativ limitat dar elastic, den-
sitatea mare a fondului construit și a unei infrastructuri 
aferente, activitatea socio - culturală și spirituală com-
plexă, gradul de echipare tehnico - edilitară, activitatea 
de asigurare a serviciilor publice, activitatea de gospo-
dărire și administrare urbană, activitatea de protecție 
umană și a mediului, activitatea de asigurare a resurse-
lor de viață, activitatea de relaționare cu teritoriul înve-
cinat, amprenta istorică lăsată etc. Orașele se nasc prin 
trei operații principale: una prin transformarea ruralului 
în urban; cea de a doua prin creșterea bruscă demogra-
fică într-un spațiu ce oferă condiții favorabile privind 
resursele și dezvoltarea economică și cea de a treia prin 
fondarea deliberată, pe un plan prestabilit. În evoluția 
lor cunosc o permanentă expansiune privind asigurarea 
resurselor, o dinamică intensă privind dezvoltarea pro-
prie, o remodelare, îmbunătățire, influență și convertire 
adaptată necesităților și posibilităților dar și perioade de 
stagnare sau decădere până la dispariția lor. 

Termenul de urbanism a fost folosit pentru prima 
dată de către inginerul catalan Ildefonso Cerdda (1815-
1876) în lucrarea sa „Teoria generală a urbanizării” [2], 
publicată în anul 1867. El a pornit de la vocabula latină 
„urbis” pentru a desemna știința amenajării orașelor.

În această lucrare apărută pe la mijlocul anilor 1840, 
Cerdda prezintă detaliat și sistematic relațiile dintre 
planificare și bazele economice, juridice, administrati-
ve și politice ale orașului. Lucrarea propune detalii de 
locuințe, „reforma” (modernizarea și reînnoirea) și ex-
tinderea Barcelonei (anii: 1859, 1863 și 1867) și Madrid 
(1861) și definește urbanismul.

Noțiunea de urbanism devine mai elaborată pe la în-
ceputul veacului al XX – lea, în jurul anului 1910. Puțin 
mai târziu, în Franța, în anul 1919 a apărut și conceptul 
de „amenajarea teritoriului”, o dată cu realizarea pri-

melor planuri de amenajare, înfrumusețare și extensiu-
ne prevăzute de legea Cornudet apărută în 14 martie în 
același an, ce statua primul regim de planificare a urba-
nismului în Franța. Comunele urbane cu peste 10.000 de 
locuitori, erau nevoite să elaboreze „proiecte de amena-
jare, de extindere a înfrumusețării”. De-a lungul istoriei 
lor, orașele au dobândit funcțiuni complexe: de apărare, 
economice, meșteșugărești, industriale, turistice, ad-
ministrative, de stat, religioase și culturale. În prezent 
specialiștii Urbanismul și Amenajarea Teritoriului 
ca fiind un complex de cunoștințe științifice, tehnice, 
funcționale și estetice care servește la satisfacerea 
unor necesități obiective ale colectivităților umane 
(atât indivizi cât și grupuri). De-a lungul istoriei, Ur-
banismul și Amenajarea Teritoriului  a avut nevoie 
de concretizarea și materializarea conceptelor sale 
esențiale. Acest rol important a fost asumat de către 
inginerie care traversează istoria sub supliciul paradig-
mei. În orice fotografie a cursului istoric al urbanismu-
lui se regăsesc amprente ale activități ingineriei dar nu 
și urme a existenței ei în vârful piramidei decizionale. 
Cu toate că în realizarea creșterii economice, rolul in-
ginerilor este evident, percepția în societate este dife-
rită, în ierarhiile ocupaționale aceasta ocupând poziții 
inferioare altor profesii. Totuși percepția generală, 
dea lungul evoluției ei este una bună datorită implică-
rii ei în rezolvarea multor probleme atât de dezvoltare 
a societății cât și în cele care afectează societatea. De 
exemplu, în anul 2015, contribuția inginerilor germani 
la PIB-ul Republicii Federale Germania a fost de apro-
ximativ 211 miliarde euro, reprezentând 70 % din bu-
getul național [3]. Activitatea de construire de-a lungul 
mileniilor are în esența ei și atributele de știință, artă și 
inginerie. 

Termenul de inginerie etimologic apare prin se-
colul al XIV lea (1325 d. Hr.) și derivă din cuvântul 
„engine’er” care însemna inițial „constructor de motoa-
re militare” și se referea la o construcție militară ce uti-
liza forțele mecanice în acțiunile militare cum era spre 
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Fotografie 2: Clădirea Primăriei din București, care a fost con-
struită tot de Elie Radu, după planurile arhitectului Petre Anto-
nescu, între anii 1906-1910, în stil tradițional, neoromânesc.
Sursa: https://www.google.com/search?q=Clădirea+Primăriei
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exemplu catapulta. Însă cuvântul „engine” este mult mai 
vechi și provine din latinescul „ingenium” care înseam-
nă calitate „înnăscută, putere mentală, geniu, inovație și 
invenție inteligentă” 
[4].Toate perioadele 
de timp ce țin de dez-
voltarea istoriei cum 
sunt epoca de piatra, 
epoca bronzului, epo-
ca fierului, epoca abu-
rului și mai nou epoca 
informației, toate au 
o trăsătură dominantă 
care se referă la ingi-
nerie și la necesități 
ale inovației. Drept ur-
mare ingineria poate 
fi considerată ca fiind 
una din cele mai vechi 
profesii din lume. Pi-
ramidele, templele, ca-
nalele și aducțiunile cu 
apă, extracția, topirea și 
prelucrarea metalului, 
cetățile și catedralele medievale, revoluția industrială, a 
informației sunt toate testamente ale priceperii inginerilor 
din generațiile trecute. Ingineria ca și profesie a luat avânt 
odată cu dezvoltarea cunoștințelor breslelor și oficializa-
rea educației și a învățământului asociat. Bazele educației 
inginerești din vechile societăți s-au pus și dezvoltat în 
școlile tehnice vocaționale specializate din Evul Mediu, 
în special în timpul Renașterii și al revoluției industriale 
din secolele XVI și XVII. Leonardo da Vinci, a deținut 
titlul oficial de inginer general, iar opera sa evidențiază 
interesului inginerilor asupra inovației și concretizării ei 
în societate ca mijloc evolutiv pentru societatea umană 
dus până la nivelul de artă. Profesorul Mihail Manoilescu 
scria: „Arta inginerului este ceva mai mult decât toate 
științele care o servesc. Știința dă numai mijlocul de a 
verifica creațiunile spiritului.” [5] Inginerii sunt în primul 
rând creatori și mai ales creatori de tehnică prin gândire 
profundă și logică, prin inventivitate și muncă ordonată. 
Dar creatorii de tehnică au fost și sunt creatori de isto-
rie, deoarece istoria tehnicii este parte a istoriei omenirii. 
Tehnica este considerată un domeniu distinct al culturii ea 
este un rod al ingineriei. Fără ingineri și inginerie societa-
tea nu s-ar fi evoluat atât de mult, chiar dacă în domeniul 
științelor fundamentale ar fi fost puse în evidență feno-
mene și procese dintre cele mai interesante. Istoricește ea 
apare inițial sub denumirea de inginerie militară. Arma-
tele erau Întotdeauna însoțite de specialiști tehnicieni care 
erau capabili să realizeze lucrările necesare pentru a ajuta 
trupele să depășească orice obstacol întâlnit în calea lor 
și pentru crea locuri s-au așezări de campare, apărare sau 
pentru ofensive. Titlul „Ingeniosus” era acordat încă din 
Evul Mediu arhitecților pricepuți, însă „ingineria” ca pro-

fesie recunoscută i se datorează Marchizului Sébastien de 
Vauban - Mareșal al Franței, genist militar (1633-1707), 
care a înființat în 1675 „Corps des ingénieurs” în arma-

ta franceză unde erau 
pregătiți specialiști 
care construiau atât 
fortificații, cât și cas-
tele, orașe sau biserici. 

Ulterior apare ter-
menul inginerie civi-
lă [6] pentru a distin-
ge nișa proiectelor și 
construcțiilor nemili-
tare cât și pentru a se 
putea face referire la 
cei implicați în ingi-
neriile care au existat 
mai mai înainte de 
momentul apariției 
ingineriei militare. Pe 

baza acestei specializări 
de inginerie militară 
s-a creat în 1747 la Pa-
ris „École Naționale de 

Ponts et Chaussées”, cea mai veche școală de inginerie 
civilă din lume și cea mai veche disciplină inginerească 
după cea militară, care a servit de model și românilor [3]. 
Spre deosebire de ingineria militară care prin acțiunile ei 
- în favoarea unei comunități - și-a adus aportul la dis-
trugerea de vieții și a rodului activității oamenilor, ingi-
neria civilă și ingineriile complementare prin inginerii și 
inventatorii săi, prin ideile lor, prin realizările lor tehnice, 
au permis asigurarea unui nivel de trai, material și spiri-
tual nesperat, pentru majoritatea populațiilor de-a lungul 
epocilor istorice. Deși în antichitatea greacă și romană, 
cel numit „architecton” rezolva partea conceptuală și ar-
tistică a construcțiilor, iar cel denumit „architecton me-
hanicos” rezolva problemele de rezistență, structură și 
utilități adică o activitate de inginer, denumire ce apare 
mai târziu. Chiar dacă termenul de inginerie civilă apare 
mai târziu rodul și manifestările ei a început cu adevărat 
între 4000 și 2000 î.Hr. În Egipt, când transportul pe uscat 
a devenit atât de important încât a condus la dezvoltarea 
roții. Potrivit istoricilor, piramidele au fost construite în 
Egipt în perioada 2800 - 2400 î.Hr. Și pot fi considerate 
ca primele construcții mari ce au implicat o cunoaștere 
inginerească. Marele Zid Chinez, a fost construit în jurul 
anului 200 î.Hr., și este considerat o altă realizare a ingi-
neriei civile antice. Romanii au dezvoltat structuri extinse 
în imperiu, inclusiv apeducte, poduri și diguri. O abordare 
științifică a științelor fizice privind ingineria civilă a fost 
pusă în aplicare de Arhimede în secolul al III-lea î.Hr., 
prin utilizarea principiilor proprii privind flotabilitatea 
și șurubul. Până în ultimul secol, nu a existat o diferență 
majoră între termenii „inginerie civilă” și „arhitectură” și 
au fost adesea folosiți chiar ca termeni similari. În secolul 

Fotografie 3: Imagine din timpul construcției primului comparti-
ment al rezervorului (1882-1888), parte a sistemului de alimentare 
cu apă a Bucureștiului. Sursa: https://bucurestiivechisinoi.ro/2011/01/

rezervorul-de-la-cotroceni/
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al XVIII-lea termenul de inginerie civilă a fost utilizat 
pentru prima dată independent de termenul de inginerie 
militară. În Statele Unite și în unele din țările europene 
au fost înființate societăți cu profilul de inginerie civilă 
începând cu secolul al XIX-lea. Societatea americană de 
inginerie civilă este prima societate națională de ingine-
rie din Statele Unite. Numărul de 
universități tehnice din lume care 
pregătesc specialiști în domeniul 
ingineriei civile a crescut conside-
rabil în secolele XIX și XX, ară-
tând astfel importanța ei. În Ro-
mânia, în anul 1864 se înființează 
„Școala de Ponți și Șosele, de 
Mine și Arhitectură”, care la 30 
octombrie 1867 devine „Școala 
de Poduri, Șosele și Mine”, de la 
1 aprilie 1881 devenind „Școala 
Națională de Poduri și Șosele”, 
iar la 10 iunie 1920 devine Școala 
Politehnică din București, având 
patru secții: Electromecanică, 
Construcții, Mine și Metalurgie, 
Secția Industrială. Această situație 
a determinat că încă de la sfârșitul 
secolului XIX și începutul seco-
lului XX, şi apoi în special în 
anii 1920 - 1940, să se afirme că 
ingineri de mare valoare în pri-
mul rând profesorii universitari, 
funcționarii tehnici publici și an-
treprenori constructori. Primele încercări de organizare a 
asociațiilor inginerești sunt consemnate în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, când se înființează „Soci-
etatea de Ingineri și Arhitecți” (1876) și apar publicațiile 
„Inginerul” (1873) și apoi „Jurnalul Politehnic”. Cea 
dintâi organizare într-o societate a inginerilor a fost So-
cietatea Politehnică, și a fost constituită în anul 1881, la 6 
decembrie, în prezența regelui Carol I, cu ocazia inaugu-
rării primei căi ferate Buzău - Mărășești, proiectată și rea-
lizată în întregime de ingineri români. Asociația Generală 
a Inginerilor din România (AGIR) a fost înființată la Iași, 
în anul Marii Uniri, la 27 mai 1918. Deși se poate face 
o analiză a elementelor care evidențiază vechimea unei 
inginerii sau alta care au influențat apariția și evoluția 
așezărilor urbane se poate afirma că ingineria prelucră-
rii metalelor a grăbit evoluția și a omului și a așezărilor 
sale. Până la apariția ingineriilor moderne, cele trei ingi-
nerii: militară, civilă și de prelucrare a metalelor, au evo-
luat interdependent punând fiecare la dispoziția celorlalte 
rezultatul acțiunii lor. Civilizațiile antice cele mai evolu-
ate au fost acelea care utilizau cele trei inginerii, adică 
cele care dețineau metale și cunoșteau tehnica prelucrării 
acestora, purtau războaie pentru acapararea surselor de 
metal și umane și construiau de la cetăți și la orașe-stat. 
Există dovezi arheologice despre așezări de tip urban 

ce au utilizat ingineriile urbane care rămân ca referință. 
Spre exemplu orașele ce s-au dezvoltat în Mesopotamia, 
Egipt, Siria, Asia Mică, Asia Centrală, India și China. 
Elementele privind apariția și dezvoltarea Ingineriilor 
Urbane le regăsim în modul, explicat astăzi, în care au 
apărut și funcționat primele comunități urbane, situație ce 

a determinat apariția „utilităților 
urbane”. Ulterior, când umanitatea 
a fost mai preocupată de starea ei 
de sănătate, de igienă dar și când 
a avut posibilitatea materială și 
tehnică au apărut „serviciile publi-
ce complexe”. Să parcurgem acest 
traseu istoric al amprentelor unei 
categorii din cadrul ingineriilor ur-
bane și anume cele ce s-au ocupat 
de „serviciile tehnice publice” și 
„lucrările tehnico-edilitare” afe-
rente, care au marcat viața orașelor 
și a așezărilor limitrofe, în special 
cele s-au ocupat de alimentarea cu 
apă și canalizare, ca o retrospec-
tivă compusă din amintirile celor 
care le-au păstrat. 

Elie Radu precursorul ingi-
neriilor urbane din România

Elie Radu (20 aprilie 1853, 
Botoşani - 10 octombrie 1931, 
Bucureşti) a fost precursorul in-
gineriilor urbane din România. 
Membru de onoare al Academi-

ei Române (5 iunie 1926). A urmat cursurile Academiei 
Mihăilene din Iaşi şi ale Şcolii Politehnice de pe lângă 
Universitatea Liberă din Bruxelles. În 1877 a revenit în 
ţară, fiind angajat la Ministerul Lucrărilor Publice. A fost 
profesor de edilitate (a ţinut cel dintâi curs de acest fel 
în România) la Şcoala de Poduri şi Şosele (1894-1903), 
apoi la Institutul Politehnic (1920-1927) din Bucureşti, 
unde a predat un curs de procedee generale de construc-
ţie. Colaborator apropiat al lui Anghel Saligny, a fost unul 
dintre întemeietorii ingineriei de construcţii din România, 
desfăşurând o bogată activitate în domeniul proiectării şi 
execuţiei construcţiilor de căi ferate, poduri, drumuri, ali-
mentare cu apă, clădiri publice. A studiat şi a proiectat 
peste 600 km de cale ferată, între care căile ferate Câmpi-
na - Doftana, Bacău - Piatra (linie îngustă), Craiova - Ca-
lafat, cu un pod de cale ferată şi şosea suprapuse, Cucu-
teni - Todireni - Dorohoi, Focşani - Odobeşti, Târgovişte 
- Pucioasa, Piteşti - Curtea de Argeş, Târgu Ocna - Co-
măneşti - Palanca, Comăneşti - Moineşti, Galaţi - Bârlad, 
Podu Iloaiei - Hârlău, Pucioasa - Pietroşiţa, Buda - Slănic 
(Prahova), linii ce includeau lucrări inginereşti de mare 
tehnicitate (viaducte, poduri, tunele). Pe baza studiilor 
sale, în 1892 s-a introdus un nou tip de şină grea, care 
dădea siguranţă şi rapiditate sporită în circulaţie (Studiu 
asupra noului tip de şină CFR, 1894), iar între 1900 şi 

Fotografie 4: Elie Radu, ingineriul de geniu, figura 
emblematică a construcțiilor edilitare în România. 

Sursa: https://www.rdc-gc.ro/2019/01/14/elie-radu-
constructii/
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1915 a introdus pe scară largă betonul armat în construc-
ţia podurilor de şosea, iniţiind, totodată, colaborarea de 
proiecte-tip pentru studiul comparativ al suprastructuri-
lor (cele opt poduri de peste Şiret, podul de peste Olt, de 
la Slatina, podul peste Jiu, de la Craiova etc.), lungimea 
totală a podurilor proiectate şi executate de el însumând 
20 km. A studiat şi problema materialelor de construcţie 
pentru modernizarea reţelei de drumuri, pe care a extins-o 
(Starea şoselelor şi mijloacelor de îndreptare, 1913), din-
tre şoselele proiectate de el fiind Moroeni - Sinaia, Lo-
tru - Câineni, Comăneşti - Palanca, Târgu Ocna - Slănic 
(Moldova), Dolhasca - Hârlău, Călăraşi - Lehliu, care au 
necesitat numeroase poduri, viaducte, ziduri de sprijin, 
parapete etc. Lucrări de seamă a realizat şi în domeniul 
edilitar, preocupându-se de alimentarea cu apă a oraşului 
Bucureşti, prin construcţia sistemului Bragadiru (1901), 
realizându-se astfel cea mai mare captare centralizată de 
apă subterană din Europa. A introdus folosirea planşeelor 
din beton armat la o serie de clădiri, sub conducerea sa re-
alizându-se primele astfel de planşee la reconstrucţia Spi-
talului „Brâncovenesc” din Bucureşti (1903-1905). I se 
datorează şi proiectarea clădirilor staţiilor de cale ferată 
Calafat, Băileşti, Comăneşti, Frumuşiţa, Curtea de Argeş, 
Hârlău, Belceşti, Fieni etc. Membru al Societăţii Politeh-
nice (1882), pe care a condus-o în două rânduri (1897-
1898, 1903-1904) şi preşedinte al Consiliului Tehnic Su-
perior (1919-1930). Sub conducerea sa s-au proiectat şi 
lucrările de alimentare cu apă şi canalizare ale oraşelor 
Brăila, Sinaia, Sulina, Botoşani, Piteşti, Iaşi, Târgovişte, 
Târgu Ocna şi Drobeta Turnu Severin.

Se spune că până să apară Elie Radu, Bucureştiul şi 
marile oraşe ale României erau alimentate cu sacaua sau 
prin instalaţii improprii şi din surse îndoielnice, precum 
Dâmboviţa. Elie Radu este cel care va construi primul sis-
tem modern de alimentare cu apă al oraşelor noastre. Va 
începe chiar cu Bucureştiul. La mijlocul secolului al XIX 
lea, Bucureştiul, alimentat cu apă murdară din Dâmbovi-
ţa, era predispus mereu epidemiilor. Filtrele montate an-
terior se înfundau repede. Majoritatea oamenilor foloseau 
încă apa adusă din fântâni. Inginerul Elie Radu vine cu o 
idee revoluţionară și anume a propus alimentarea cu apă 
din puţuri subterane, curăţite printr-o instalaţie inovatoare 
proiectată de el, care să extragă şi să capteze această apă 
pură. 

Printre Lucrările de referinţă se pot aminti: Alimenta-
rea cu apă a oraşelor, 1902; Alimentarea cu apă a capitalei 
Bucureşti, 1902; Alimentarea cu apă a oraşelor de munte, 
1903; Alimentarea Craiovei cu apă la Runcu faţă cu ali-
mentarea de la Giroc, 1905; Istoricul alimentării oraşului 
Bucureşti cu apă potabilă şi notiţe asupra alimentarei al-
tor oraşe, 1905;Alimentarea cu apă din Dunăre a oraşului 
Turnu Severin, 1909.

„Meritele deosebite ale lui Elie Radu în activitatea 
didactică se refera la cursul de edilitate. Acest curs cu-
prindea alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea ora-
şelor. Este primul profesor care a predat acest curs în 

ţara noastră. Se bucura de un mare prestigiu ca urmare 
a lucrărilor de edilitate pe care le studiase, le proiectase 
şi le executase. Nu a fost atras de catedră de plăcerea 
elocinţei. Nu era un foarte bun vorbitor, dar expunea clar, 
desena frumos, dădea exemple din propria sa activitate 
tehnică, motiv pentru care cursul era deosebit de intere-
sant. Era la curent cu toate progresele tehnice de pe plan 
mondial”, preciza academicianul Radu P. Voinea [7]. 
  Cu toate aceste realizări, memoria lui Elie Radu aproape 
că a fost dată uitării. A murit pe 10 octombrie 1931 şi 
a fost înmormântat la Bucureşti. În urma sa a rămas o 
uriaşă operă de construcţie a României. Nu şi recunoş-
tinţa celor pentru care a construit. „A fost înmormântat la 
Bucureşti, în Cimitirul Bellu. Pe lespedea unui mormânt 
modest sunt scrise cuvintele: Elie Radu, 1853 - 1931. Atât 
şi nimic mai mult”, scria academicianul Radu P. Voinea. 
[7]  A fost ales, în 1926, membru de onoare al Academiei 
Române, dar a fost scos cu brutalitate la pensie în 1930. 
I-a fost comunicată pensionarea pe un formular tip, fără 
un cuvânt de mulţumire. Unii biografi cred că acestă lo-
vitură de onoare i-a grăbit sfârşitul. De altfel, inginerului 
nu i-a plăcut niciodată lumina reflectoarelor, a fost ataşat 
doar de munca sa şi atât. A rămas proverbială o reacţie 
a lui când a fost sărbătorit la 45 de ani de activitate şi i 
s-a cerut să ţină un discurs: „Nu-mi cereţi să vă ţin dis-
cursuri, ca să vă arăt cum ştiu să vorbesc; daţi-mi mai 
bine o planşetă, o riglă şi un echer pentru a vă face un 
proiect.” [8]

 Dr. ing. ȘTEFAN DUNĂ
(Universitatea „Politehnica” Timișoara)
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Acum 115 ani, pe data de 18 martie 1906, inginerul 
și inventatorul român bănățean Traian Vuia a realizat 
primul zbor autopropulsat (fără catapulte sau alte mij-
loace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul.

Traian Vuia (n. 17/30 august 1872, Surducu Mic, 
judeţul Timiş, Austro-Ungaria  - d. 2 
septembrie 1950, Bucureşti, Repu-
blica Populară Română) a fost un in-
ventator român, pionier al aviaţiei la 
nivel internaţional, membru al Acade-
miei Române din 27 mai 1946. Unul 
din pionierii aviaţiei mondiale, Traian 
Vuia a fost primul om care a construit 
și care a efectuat primul zbor din is-
toria omenirii, ridicându-se de la sol 
prin mijloacele proprii ale aparatului 
(în 1906). Până la avionul inventat de 
Vuia, intitulat „Vuia nr. I”, decolarea 
dispozitivelor de zbor se făcea cu aju-
torul unor mijloace exterioare aparatu-
lui, cum ar fi: catapultă, cablu de lan-
sare sau remorcare. Este cazul fraţilor 
Wright, care se foloseau de şine pentru 
lansarea maşinii lor de zbor. Ei sunt înregistraţi drept 
primii care au întreprins un zbor cu un aparat mai greu 
decât aerul.

Traian Vuia s-a născut într-o familie de ţărani din sa-
tul Surducul Mic, în Banat (astăzi localitatea îi poartă 
numele). Părinții săi au fost preotul Simion Popescu și 
Ana Vuia; aceasta fiind cea de-a doua lui soție. Scrisul 
şi cititul le-a învăţat la şcoala din Bujor, apoi a urmat 
restul claselor elementare la şcoala din Făget. Între 
1884 și 1892 a urmat Liceul Romano-Catolic din Lu-
goj. La Lugoj a petrecut mult timp în mijlocul familiei 
lui Corilean Brădiceanu, care-l va sfătui, ajuta și încura-
ja mai târziu în cariera sa.

Vuia dovedește de când urma cursurile primare, și 
apoi secundare, o atracție irezistibilă și o predilecție 
pentru mecanica aplicată și de fizică. La zece ani asis-
tă la primele manifestări cu caracter aviatic, iar micul 
Vuia dezvoltă o pasiune pentru zmeie. El urmărește 
atent detaliile lor și încearcă să construiască altele mai 
perfecționate. Ajuns la liceu, Vuia își însușește noțiuni 
de fizică și mecanică și nu se mai mulțumește să con-
struiască zmeie, ci încearcă să explice ce se petrece în 
jurul aparatului, forțele care acționează la lansarea și 
menținerea lui în aer, condițiile de echilibru, etc. „Voia 
să înțeleagă zborul și, mai ales, voia să mânuiască zme-
ie, să le facă a se mișca în văzduh după propriul gând. A 
absolvit Liceul Romano-Catolic din Lugoj cu calificati-
vul „eminent”1.

După Bacalaureat, în 1892, Vuia s-a înscris la Poli-
tehnica din Budapesta. A urmat pentru un an cursurile 
Politehnicii, secția mecanică, la seral. Neavând destui 
bani, se va înscrie la Drept și va practica în birouri de 
avocatură din Banat pentru a-și putea asigura mijloa-

cele de trai. Astfel o bună parte din 
studenția lui Vuia este deviată de la 
adevăratele lui aspirații și aptitudini. 
Tânărul reușește însă și în domeniul 
științelor juridice. La 6 mai 1901, Tra-
ian Vuia își ia doctoratul în Științe 
Juridice cu teza: „Militarism și indus-
trialism, regimul de Status și contrac-
tus”2. În timpul studenţiei, Traian Vuia 
a activat şi în cadrul Societăţii „Petru 
Maior” a studenţilor români din Buda-
pesta, ţinând conferinţe în domeniul 
tehnicii şi al filosofiei.

Marele său vis a fost să zboare, 
drept pentru care a început să efectue-
ze calcule pentru planurile unei maşini 
de zbor. După terminarea facultății 
Traian Vuia se întoarce la Lugoj. 

Aici continuă să studieze problema zborului uman și 
începe să-și construiască primul aparat de zbor, pe ca-
re-l numește aeroplan-automobil. Din cauza lipsurilor 
financiare, nu reușește să-și ducă la capăt proiectul și 
decide în schimb să plece la Paris, în iulie 1902, consi-
derat la acea vreme si „capitala aeronauticii”. El dorea 
să construiască în capitala Franţei un „aeroplan-auto-
mobil”. Vuia spera că aici va găsi pe cineva interesat 
să-i finanțeze proiectul, mai ales a pasionaților de ae-
rostate însă s-a lovit de mult scepticism asupra ideii că 
o mașină zburătoare cu o densitate mai mare decât cea 
a aerului ar putea zbura. Vuia merge la Victor Tatin, un 
cunoscut teoretician care construise în 1879 un model 
experimental de aeroplan. Tatin este imediat interesat de 
proiect dar încearcă și să-l convingă pe Vuia că nu este 
nimic de făcut pentru că-i lipsește un motor adecvat și 
este instabil. Vuia însă continuă să-și promoveze proiec-
tul și la 16 februarie 1903 a înaintat Academiei de Ştiinţe 
din Paris un memoriu despre „aeroplanul-automobil” pe 
care îl proiectase, dar proiectul său a fost respins de fo-
rul ştiinţific francez pentru că acesta din urmă considera 
că aparatele de zbor mai grele decât aerul nu puteau să 
zboare. Mai mult, aparatul conceput de Vuia avea câteva 
caracteristici care nu au fost înţelese, la început, de către 
contemporanii săi: avea o singură elice în loc de două, 
cum se credea că e absolut necesar, iar motorul proiectat 
părea de nerealizat cu mijloacele tehnice ale vremii. În 
ciuda acestor oprelişti, sfătuit de Coriolan Brediceanu, 

TRAIAN VUIA 
- UN PIONIER AL AERONAUTICII ROMÂNEȘTI ȘI MONDIALE -
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prietenul său din liceu, Vuia nu renunță la proiect și se 
înscrie  pentru un brevet, acordat pe 17 august 1903 și 
publicat pe 16 octombrie 1903. Invenția brevetată se 
numește aeroplan auto-
mobil.

Cu sprijinul famili-
ei sale, care a contribu-
it semnificativ cu sume 
de bani, Traian Vuia a 
început construcţia avi-
onului său.  În toamna 
lui 1904 începe să-și 
construiască și un mo-
tor, tot invenție perso-
nală. În 1904 obține un 
brevet pentru această 
invenție în Marea Bri-
tanie. Întreaga parte 
mecanică e termina-
tă în februarie 1905. 
Aparatul este gata în 
decembrie, după ce i se montează motorul, și este nu-
mit „Vuia I”, poreclit „Liliacul”, din cauza formei sale. 
Avea prevăzută o greutate totală de 250 kg, o suprafață 
de susținere de 14 m² și un motor de 20 CP3. La sfârşi-
tul anului 1905 avionul era gata şi a fost testat pentru 
prima oară. În timpul acestui test avionul a rulat pe sol 
o distanţă destul de lungă. Acest prim test a fost urmat 
de altele, la care au asistat cunoscuţi specialişti, ca şi G. 
Besançon, Victor Tatin şi alţii.

La 5 februarie 1906, Vuia a mai făcut un test cu avi-
onul său, dar nu s-au obţinut rezultate datorită vremii 
nefavorabile. La 6 martie, o nouă tentativă de ridicare 
de la sol a avionului, dar acesta nu s-a putut desprinde 
de la sol.

Ziua de 18 martie 1906 va înregistra primul succes 
aviatic al lui Traian Vuia, precum şi primul zbor din is-
toria omenirii cu un aparat mai greu decât aerul, care 
s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii. Avionul lui 
Vuia era realizat dintr-un cadru de ţevi de oţel, cu aripi 
de pânză, bombate, ceea ce îi dădea aspectul unui li-
liac. Motorul funcţiona cu anhidridă carbonică pe post 
de combustibil, iar trenul de aterizare era constituit din 
patru roţi cu pneuri. Acest prim zbor cu mijloace proprii 
de zbor s-a efectuat în Franţa, la Montesson. Aparatul 
de zbor al lui Traian Vuia a pornit de pe loc cu ajuto-
rul propriului său motor, a rulat cca 60 metri, apoi s-a 
desprins de la sol şi a zburat 12 metri la o înălţime de 1 
metru. Un vânt lateral puternic a făcut ca aparatul să nu 
poată zbura mai mult, dar premiera era realizată: primul 
zbor mecanic din istoria omenirii fusese înfăptuit4. Mul-
te ziare din Franța, Statele Unite și Marea Britanie au 
scris despre primul om care a zburat cu un aparat mai 
greu decât aerul, echipat cu sisteme proprii de decola-
re, propulsie și aterizare. Evenimentul a fost comentat 
pe larg în presa vremii. Astfel, revista „L’Aerophile” 

din aprilie 1906 nota: „(....) Pentru prima oară, datorită 
inginerului Traian Vuia s-a putut realiza complet şi în 
mărime naturală, prin dispozitive mecanice foarte inge-

nioase şi de concepţie 
originală, combinarea 
automobilului cu aero-
planul. Lansarea aero-
planului se poate face 
din orice loc şi numai 
prin singurele mijloace 
de bord de care dispu-
ne. Încercările lui Vuia, 
după cum vedem, sunt 
demne de cel mai mare 
interes”. De atunci a 
fost scoasă în evidență 
și propagată ideea că 
Vuia a reușit cu apara-
tul său să decoleze de 
pe o suprafață plată, 
folosind numai mij-

loace proprii, „la bord” fără „ajutor extern” (pantă, cale 
ferată, catapultă, etc.). Totuși, au fost și mai există multe 
contradicții și dezbateri asupra definiției de primul ae-
roplan. Prioritatea unui astfel de zbor îi este atribuită în 
mod eronat francezului Santos-Dumont, care a obţinut 
această realizare doar la 13 septembrie, acelaşi an 1906. 
De altfel, după primul său zbor reuşit, cel din 18 mar-
tie 1906, Traian Vuia a mai efectuat şi alte zboruri, în 
timpul celui din 19 august 1906 avionul său zburând 20 
metri, la o înălţime de 2 metri şi jumătate. 

După o perioadă de timp, Traian Vuia a îmbunătă-
ţit aeroplanul „Vuia I”, iar în august 1906 a prezentat o 
variantă perfecţionată a acestuia, „Vuia I bis”. Cu acest 
model, până în martie 1907, a efectuat mai multe ex-
perienţe şi a realizat mai multe zboruri la diferite înăl-
ţimi. Spre deosebire de primul model, aeroplanul avea 
o curbură mai mică a aripilor, un stabilizator orientabil 
şi un randament îmbunătăţit al motorului. Vuia nr. II a 
fost un nou model de avion, prevăzut cu aripi pliabile şi 
un motor „Antoinette” de 25 CP. Cu acest aparat Vuia 
a zburat de mai multe ori, ultimul din aceste zboruri a 
fost efectuat în 17 iulie 1907, la Bagatelle, pe o distanţă 
de 70 m., dar la aterizare şi-a deteriorat avionul5. Acest 
avion a fost expus la primul Salon aeronautic de la Paris.

În anii ce au urmat Vuia a continuat să aprofunde-
ze domeniul aeronauticii, astfel el a organizat un ateli-
er-laborator pentru cercetarea elicelor, iar împreună cu 
Marcel Yvonneau a conceput câteva modele originale 
de elicoptere. În 1918 şi 1922 a realizat două tipuri de 
elicoptere, „Vuia I”, respectiv „Vuia II”. Aparatul era 
prevăzut cu aripi rotative, o cârmă de direcţie şi un sta-
bilizator orizontal („Vuia II” avea montat un motor „An-
zani” de 16 CP). Cu aceste aparate, pe aerodromurile 
de la Juvissy şi Issy-les-Moulineaux, Vuia a efectuat o 
serie de teste şi mai multe zboruri verticale care au fost 

Traian Vuia și „Liliacul” cu care a realizat primul zbor  
cu un aparat autopropulsat
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prezentate în demonstraţii publice (modelele realizate 
în anii 1918 şi 1921). Revistele La Technique Aeronau-
tique şi L’Atmosphere i-au publicat studiile teoretice. Pe 
lângă alte invenţii, Traian Vuia a mai conceput şi un ge-
nerator cu aburi, brevetat în mai multe state ale lumii în 
perioada interbelică. Generatorul cu vaporizare aproape 
instantanee avea la bază trei principii: ideea ciclurilor 
termodinamice, a combustiei accelerate şi a transmiterii 
căldurii prin convecţie forţată. Prin încercările repetate 
de a construi generatoare de abur de foarte înaltă presi-
une (100-120 kgf/cm², faţă de 10 At valoarea uzuală a 
vremii), Vuia a pus bazele tehnologiei folosite ulterior 
la centralele termice care utilizează cicluri complexe de 
presiune foarte înaltă.

În unele cercetări Traian Vuia a fost ajutat de bănă-
ţeanul Gavrilă Brola, cu care a început să colaboreze în-
cepând cu 1934. G. Brola alături de profesorul G. Riba-
ud au continuat cercetările începute de Vuia, iar în 1952 
au realizat un generator cu circulaţie forţată, care avea 
la bază principiul lui Vuia. Generatorul, expus la Expo-
ziţia Internaţională al încălzirii de la Paris din 1957, a 
fost fabricat în serie în Franţa, Belgia, Anglia şi Germa-
nia.Traian Vuia împreună cu alt colaborator, Emmanuel 
Yvonneau, au brevetat mai multe tipuri de generatoare 
de abur. Primul brevet le-a fost eliberat la 21 ianuarie 
1928 de către Ministerul Comerţului şi Industriei din 
Franţa (nr. 661254), al doilea brevet la 22 decembrie 
1928 (nr. 680567), iar al treilea la 12 noiembrie 1932 
(nr. 740226).

În timpul primului război mondial, Traian Vuia a 
lucrat pentru armata franceză, în cadrul Serviciului de 
invenţii, contribuind la perfecţionarea aviaţiei militare 
aliate. A redactat mai multe manifeste destinate solda-
ţilor de naţionalitate română, cehă, slovacă, sârbă etc. 
din rândul armatei austro-ungare. În primăvara anului 
1918 a fost unul dintre iniţiatorii Comitetului Naţional 
Român din Transilvania, o organizaţie care milita pentru 
unirea Ardealului cu România. În cadrul aceluiaşi Co-
mitet, a organizat la Paris aniversarea a şaptezeci de ani 
de la Revoluţia de la 1848. Comitetul a editat şi o revis-
tă, „La Transylvanie”, la care a colaborat şi Traian Vuia 
cu mai multe articole. Vuia a publicat articole, pe ace-
eaşi temă şi în revista „La nation tchèque”. A fost însă 
foarte critic asupra modului în care s-a înfăptuit unirea 
Ardealului cu Transilvania6, considerând o mare greşea-
lă lipsa negocierii unirii provinciei cu Regatul Român, 
care să fi apărat interesele ardelenilor şi să fi permis cu 
timpul o „occidentalizare” a României şi nu vice-versa, 
o „balcanizare” a Transilvaniei. 

După terminarea Primului Război Mondial, Traian 
Vuia a călătorit în România de două ori, în anul 1932 şi 
în anul 1934. În cele din urmă, el a fost ales membru de 
onoare al Academiei Române, pe 27 mai 1946. 

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Tra-
ian Vuia a făcut parte din Mişcarea de Rezistenţă din 
Franţa şi a fost ales preşedinte al primului comitet legal 

al „Frontului Naţional Român”, unde a depus o muncă 
asiduă şi a publicat o serie de articole în „La Roumanie 
Libre”. 

Abia după terminarea celui de-Al Doilea Război 
Mondial se va întoarce definitiv din Franţa în Româ-
nia, unde va muri, datorită unei crize cardiac, la data 
de 2 septembrie 1950, la Bucureşti. A fost înmormântat 
la Cimitirul Bellu din București. 

În 1956, la Paris a fost marcată împlinirea a 50 de ani 
de la zborul lui Traian Vuia, fiind organizată o expozi-
ţie la aerodromul „Le Bourget” de lângă Paris. Evocând 
personalitatea celebrului inginer şi inventator român, 
acad. prof. Elie Carafoli scria: „Străinătatea însăşi rupe 
vălul nedreptăţii, care a apăsat greu asupra realizărilor 
lui Vuia. O serie de reviste de autoritate mondială îi con-
sacră lui Vuia, în anul 1956, articole comemorative, cu 
ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul său zbor, în 
care se recunoaşte faptul că el a fost primul om care a 
reuşit să zboare exclusiv cu mijloace proprii de la bordul 
avionului”7.

Aeroportul Internaţional Timişoara poartă, începând 
din 2003, numele lui Traian Vuia. La 18 martie 2006, 
Aviaţia Română a sărbătorit Centenarul zborului efec-
tuat de Traian Vuia la Montesson, lângă Paris. Cu acest 
prilej a fost dezvelit un bust al celebrului inventator ro-
mân şi a fost inaugurat un hangar „Traian Vuia în cadrul 
Muzeului Aviaţiei din Bucureşti. La 25 aprilie 2012 a 
fost inaugurat, în comuna Traian Vuia (judeţul Timiş), 
Muzeul “Traian Vuia”, iar la 14 septembrie 2013, la 
Montesson, autoritățile franceze locale au dezvelit o 
placă în memoria lui Traian Vuia. De asemenea, la Ti-
mişoara are loc anual, începând din 2015, Salonul Inter-
naţional de Invenţii şi Inovaţii „Traian Vuia”, organizat 
de Societatea Inventatorilor din Banat. 

Prof. MARIN POPESCU
Consilier județean

Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 
Activități Științifice, Tineret și Sport 
din cadrul Consiliului Județean Timiș

Inspector Școlar General 
al Inspectoratului Școlar Județean Timiș

Note
1 Dicționar enciclopedic, vol. VII, T-Z, Editura Enciclopedi-

că, București, 2009. 
2 Dicţionarul membrilor Academiei Române (1866-2010), 

Ediţia a IV-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010. 
3 Florin Zăgănescu, Mici enciclopedii şi dicţionare ilustrate 

- Aviaţia, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 
253. 

4 Ibidem, p. 255. 
5 Ibdem, p. 256. 
6 O altă Unire: Traian Vuia şi 1918, în „Provincia”, nr.4/2001
7 Constantin Gheorghiu, Invenții și priorități românești în 

aviație, Editura Albatros, București, 1979, p. 89.

Din istoria științei și tehnicii
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Cea de-a 34 ediție a IYPT (Turnirul International al 
Tinerilor Fizicieni, mai cunoscut ca si Cupa Mondiala 
a Fizicii), sa desfășurat între 7 iulie și 16 iulie 2021 la 
Kutaisi, in Georgia. Au participat, life, 17 tari. Turnirul a 
fost câștigat de echipa Poloniei. România nu a participat 
cu elevi la acest turnir, din cauza situației neclare gene-
rate de măsurile luate împotriva răspândirii Covid. Eu 
am fost invitat ca membru in Juriul International. Așa 
am ajuns în…. Colchida!1

Conform autorilor clasici Colchida era o regiune 
care era înconjurată de Pont, Marea Neagră, râul  Bzybi, 
în Abhazia,  lanțul munților Caucazul Mare, Ibe-
ria,  munții Caucazul Mic și Armenia. Totodată, fronti-
era de sud a Colchidei varia potrivit autorilor clasici: 
astfel,potrivit lui Strabon Colchida începea la Tra-
bzon / Trebizonda, în timp ce potrivit lui Ptolemeu, pe 
de altă parte, Pontul se întindea până la râul Phase (ac-
tualul Rioni).

Printre cetățile cele mai importante ale Colchidei se 
număra și Cyta, numită și Cutatisium (actualul Kutaisi2), 
locul tradițional al nașterii Medeei3.

[1] Numele de „Colchida” apare pentru prima oară în 
operele lui Eschil și Pindar. Autorii mai vechi vorbeau 
despre această regiune sub numele de Eea (reședința re-
gelui mitic Eete și a surorii sale Circe). 

[2] Kutaisi este situat pe râul Rioni (Caucaz), în ves-
tul țării, 221 km de la Tbilisi. Orașul are o climă umedă, 
cu veri calde și ierni reci, cu multă zăpadă. Primăvara, 
orașul este frecvent inundat. A fost capitala statului antic 
Colchida. Între anii 975 și 1122 a fost capitala Regatului 
Georgian și, între secolul XV și anul 1810, a Regatului 
Imeretian. În 1810, Regatul Imeretian a fost ocupat de 
Rusia țaristă. În 1991, Georgia a devenit independentă. 
Acum este al doilea oraș ca mărime din Georgia, cu o 
populație de 147.635 locuitori (2014), și cel mai impor-
tant oraș al provinciei Imereti. 

[3] În mitologia greacă, Medeea era fiica regelui 
Colchidei, Eetes. Prin urmare, era nepoata lui Helios și 
strănepoata lui Hyperion. O avea ca mătușă pe Circe. 
Mama ei era oceanida Eidyia, dar uneori i se atribuie 
drept mamă Hecate, patroana tuturor vrăjitoarelor. 

Medeea este un personaj central în mitul expediției 
lui Iason și a argonauților, numele său fiind menționat în 
Teogonia lui Hesiod și în Argonautica lui Apollonius din 
Rodos. Portretul său este cel mai bine conturat în trage-
diile Medeea de Euripide și Medeea (Seneca).

Competiția a avut loc într-un campus, Kutaisi In-
ternational University,situat la aproximativ 30  km de 
Kutaisi.Campusul a fost conceput pentru 50.000 de 
studenți. Va ocupa întreaga suprafațăperiferică a unui 
lac. Deocamdată erau gata vre-o zece  cămine, rectora-
tul și una dintre clădirileunei viitoare  Politehnici.

Fig.1) Statuia lui Cholchis1, un rege care nu a existat.

Fig. 2) Caminele viitoarei Kutaisi International University,  
o Universitate care inca nu exista

Un “World Herigate Site”2 care nu mai este “World 
Herigate Site” !

In 1994, Georgia avea doua situri înscrise pe listă3: 
Monumentele Istorice din Mtskheta și site-ul care cu-
prinde Catedrala Bagrati și Mănăstirea Gelati. Cu toate 
acestea, datorită “reconstrucției majore în detrimentul 
integrității și autenticității sale”4, Catedrala Bagrati a 
fost inclusă pe Lista Patrimoniului Mondial în Pericol în 
20105 și apoi radiata de site-ul World Heritage în 20176.

VARDZIA

Meridiane
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Fig. 3) Catedrala Bagrati din Kutaisi Fig. 4) Modificarile 
facute de catre un architect Italian au stricat imaginea au-
tentica a Catedralei, ceea ce a dus in final, la delistarea ei 
de pe lista Monumentelor inscrise in patrimonial mondial

O mănăstire care nu e de fapt o manastire!

În ghiduri ve-ti gasi ca Vardzia7 este o manastire for-
mată din peșteri! Situl a fost înscris pe Lista provizorie a 
Monumentelor care fac parte din patrimoniul mondial8.

De fapt „peșterile” sunt cavitati sapate in stanca, de 
om. La Vardzia ele se întind pe o lungime mai mare de 
500 m și au o elevație pe 19 nivele.

Fig. 5) Vardzia, imagine de ansamblu 

La Vardzia au fost identificate patru faze distincte de 
construcție: prima în timpul domniei lui Giorgi al III-
lea (1156-1184), când amplasamentul a fost amenajat și 
primele locuințe rupestre excavate. 

Fig. 6) Tunel de comunicate între camere

A doua: perioada dintre moartea sa și căsătoria 
succesorului său, regina Tamar în 1186, când Biserica 
Adormirii a fost sculptata si decorata 

. 

Fig. 7) Biserica Adormirii

A treia: de la acea dată până la bătălia de la Basian9 
c.1203, timp în care au fost construite multe alte locuințe 
(menite sa adăpostească 800 de ostași cu familiile lor), a 
fost îmbunătățita apărarea, alimentarea cu apă și rețeaua 
de irigații.

Fig. 8) Conducta de apa la Vardzia

In apropiere, de cealalta parte a vaii a fost construit 
un sistem similarde apărare, Vanis Kvabebi, care in pre-
zent este închis vizitatorilor.

Fig. 9) Vanis Kvabebi

Meridiane
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 A patra a fost o perioadă de reconstrucție parțială 
după avarii puterniceîn cutremurul din 1283. La cutre-
mur a căzut întreaga fațadă a muntelui pe oadancime de 
30m. deci ceea ce vedem noi astăzi (vezi Fig. 5) sunt 
cavitatile interioareale fostelor locuințe.

In 1290 scapa de invazia mongolilor. 
Clopotnița și portalul bisericii sudice au fost constru-

ite la sfârșitul secolului al XIII-lea - începutul secolului 
al XIV-lea. Conform inscripției dedeasupra portalului, 
sala de mese a fost construită în timpul domniei luiA-
tabeg Ivane, în prima jumătate a secolului al XV-lea. 
Anumite peșteri alecomplexului au fost, de asemenea, 
construite în secolele XV-XVI.

Fig. 10) Clopotnița și portalul bisericii

După sosirea otomanilor în 1578, călugării au plecat 
și locul a fost abandonat. Acum s-au stabilit din nou aici 
cinci calugari. Ei formează „mănăstirea”.

 Fiz. dr. SANDU GOLCEA

Note
1 Nu a existat un rege cu numele Cholchis. Cel mai cunoscut a 

fost Aeëtes, un rege în Colchida (Numele provine de la cuvântul 
antic grecesc „aietos”, care înseamnă ”vultur”)

2 World Herigate Site = Patrimoniul mondial
3 Începând cu 2021, Georgia are patru site-uri pe listă și alte 

14 pe lista provizorie.
4 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_Heritage_Sites_ 

in_Georgia
5 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_Heritage_in_

Danger
6 „Proiect major de reconstrucție care va duce la intervenții 

ireversibile. Limitele site-ului au fost modificate în 2017”
7 Un mit etiologic spune ca tânăra Tamar, când merge 

la vânătoare cu regele Giorgi, rătăcita în peșteri; când a fost 
chemată, a răspuns „Sunt aici, unchiule” , „ac var dzia”, dând 
numele site-ului

8 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_Heritage_
Sites_in_Georgia/ Tentative list

9 Bătălia de la Basiani a fost purtată, în secolul al XIII-lea, 
între armatele Regatului Georgiei și Sultanatul Selgiucid de 
Rum în valea Basiani. Consortul reginei georgiene Tamar, David 
Sosian, a înfrânt armatele lui Süleyman al II-lea, cunoscut și sub 
numele de Rukn ad-Din Suleiman Shah, sultanul selgiucid din 
Rum.

Meridiane



234

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

COLUMNA 2000

Citind corespondența mai veche a bunicii mele, în-
tamplator am dat peste niște scrisori vechi, cu hârtia în-
gălbenită de patina timpului, în care era vorba despre un 
tânar, Nae Trocan, verișorul primar al bunicii. Aflasem 
de la bunica, Lelia Trocan, care era profesoară de isto-
rie și o împătimită colecționară de carte veche, că Nae 
fusese un fel de „haiduc” modern și mi-l imaginam ca pe 
un Robin Hood autohton. 

Când am crescut am aflat cine 
a fost cu adevărat Nae Trocan și 
în cele ce urmează voi spune po-
vestea lui….

„Ocuparea României de către 
Armata Roşie a determinat o pu-
ternică rezistenţă armată în toate 
regiunile ţării. Securitatea accep-
ta că în intervalul 1945-1959 au 
existat 1196 grupuri de rezistenţă 
militară, iar Adrian Brişcă, con-
semnează existenţa a 19 centre de 
rezistenţă militară. Cei mai mulţi 
cercetători admit că mişcarea de 
rezistenţă s-a născut spontan şi 
întrucât Mişcarea Naţională de 
Rezistenţă a fost decapitată în 
noiembrie 1946, făcându-se ino-
perant planul de coordonare zo-
nală, legăturile dintre grupurile de 
rezistenţă şi încercările de unire 
a lor într-o puternică armată, care să se angajeze într-
o confruntare violentă cu regimul politic, au fost foarte 
slabe. Caracterul unitar al rezistenţei şi coordonarea co-
menzii au devenit imposibile după condamnarea condu-
cerii M.N.R. în frunte cu Generalul Alexandru Aldea. 
Eşuarea proiectului de rezistenţă armată la scară naţio-
nală a fost suplinită de succesele consemnate de anumi-
te grupuri de rezistenţă şi/sau persoane izolate care au 
acţionat în diferite zone ale ţării. O asemenea rezistenţă 
a organizat şi căpitanul Nicolae Trocan. Viaţa şi lupta 
căpitanului Trocan a rămas o legendă pentru localităţile 
de contact dintre judeţele Mehedinţi şi Gorj”.

„Nicolae Trocan s-a născut la data de 17 martie 
1923, în satul mehedinţean Peşteana, pe celebrul plai al 
Cloşanilor. Vlăstar al unei renumite familii boiereşti din 
Valea Motrului, Nae este al treilea din cei cinci copii ai 
lui Mihai şi Polina Trocan. Nae a copilărit, împreună cu 
fraţii și surorile sale într-o zonă feerică de la marginea 
pădurii de lângă apa Peşteana, unde familia Trocan deţi-
nea un conac impresionant înconjurat de zeci de hectare 
de teren. Mihai Trocan, tatăl lui Nae era fratele fostului 
prefect de Mehedinţi, Gheorghiţă Trocan. 

A absolvit prestigiosul liceu „Traian” din Drobeta 

Turnu Severin şi ulterior Şcoala de ofiţeri de aviaţie în 
Germania. În 1943, el pleacă voluntar pe front, înca-
drându-se în Flotila 1 Pantelimon. 

Instaurarea regimului comunist îi crează necazuri şi 
lui şi familiei. Miliţia îi arestează mama, dar este elibe-
rată prin forţă de tânărul ofiţer. Familia îi este deportată 
în Bărăgan, la Dropia iar Nae alege calea rezistenţei. 

Conacul lor a fost ras de pe su-
prafaţa pământului de comunişti, 
locul cu pricina fiind acum teren 
arabil, fără niciun fel de urmă a 
trecutului istoric.

 Din neamul Trocanilor, până 
în urmă cu câțiva ani, mai tră-
ia doar sora mai mică a lui Nae, 
doctoriţa pensionară Maria Tro-
can, într-o casă de pe strada Matei 
Vasilescu din Turnu Severin. Bă-
trâna plângea cu lacrimi amare 
nedreptatea făcută familiei sale, 
dar mai ales pe eroul îngropat 
poate fără cruce şi mort fără lu-
mânare. Sătulă de tristeţe şi sin-
gurătate, dar şi de amintiri, femeia 
a vândut casa şi s-a mutat la Cra-
iova, aproape de nepoata sa Lelia, 
profesor universitar.

 Restul familiei, în cea mai 
mare parte, s-au stins de-a lungul 

timpului, hăituiţi de fosta poliţie politică comunistă. 
Singura lor vină, ca de altfel şi a lui Nae Trocan, a fost 
aceea că au refuzat să accepte subjugarea României de 
către ciuma roşie adusă de la Moscova”.

„Nicolae (zis Nae) Trocan a început lupta cu regimul 
comunist de unul singur. La scurt timp i s-au alăturat 
si alti tineri la fel de curajosi ca si el. Aria de acţiune a 
grupului „Trocan” este foarte vastă, ea cuprinzând mai 
multe localităţi din Mehedinţi şi Gorj, comunele gorje-
ne Cătunele, Valea Perilor, Valea Mânăstirii, Glogova, 
Rătezu, Ploştina. Nae Trocan şi tovarăşii săi ajung re-
pede la conflicte deschise şi sângeroase cu autorităţile 
comuniste. Se retrag în pădurile plaiului Cloşanilor şi 
din timp în timp revin la locuinţa unor localnici pentru 
odihnă şi provizii”.

„Miliţia înştiinţează Securitatea despre grupul con-
dus de Nicolae Trocan la 15 iunie 1949. În acel moment, 
N. Trocan si tovarășii lui îşi schimbaseră adăpostul, sta-
bilindu-se la Şovarna, unde îi semnalează şi o notă in-
formativă a Securităţii datată 12 august 1949.

De fapt, grupul „Trocan” îşi extinde mult zona de 
acţiune, în pădurile şi satele din nordul Olteniei. O dare 
de seamă a Miliţiei Mehedinţi din 25 august 1949 face 

Restituiri

UN NUME INTRAT IN LEGENDĂ: NAE TROCAN
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referire la bandele de partizani din zona Izverna. Este 
amintit şi Nicolae Trocan. Miliţia şi Securitatea promit 
premii consistente pentru prinderea lui Nicolae Tro-
can sau acelora care-i toarnă pe 
cei care îl găzduiesc. Între timp, 
grupul „Trocan” stabileşte le-
gături cu „Mişcarea Română de 
Rezistenţă”, condusă de învăţă-
torul Dumitru Totir, constructo-
rul naval Dumitru Năsărâmbă 
şi avocatul Gheorghe Florescu. 
Orgnizaţia îşi propunea să lupte 
împotriva regimului comunist. 

„Totuşi, cele mai multe in-
formaţii ni-l prezintă pe Nicolae 
Trocan acţionând singur sau cu 
prietenul său Nicolae Vulcănescu 
până la moartea acestuia. Din 
toate confruntările cu miliţia iese 
victorios. Într-o asemenea lup-
tă, desfăşurată lângă Şovarna, în 
31 martie 1950, un miliţian este 
ucis, ca şi Nicolae Vulcănescu, 
iar Trocan este rănit. Se retrage la 
Ilovăţ şi este găzduit în casa lui 
Nicolae Ursoniu. Fiica acestuia îl 
hrăneşte în ascunzătoarea special 
amenajată. Aici împuşcă alţi doi miliţieni în 9 şi 31 mar-
tie 1951, iar celui de-al treilea îi „zboară mâna în care 
ţinea arma”. Lenuţa Ursoniu este spânzurată în pădure 
pentru a-i înspăimânta pe toţi aceia care l-ar mai ajuta pe 
„bandit”. Încolţit serios de miliţie şi securitate, Nicolae 
Trocan se retrage în zona Cătune – Valea Perilor – Glo-
gova. Îl adăpostesc şi îl ajută Aurel Albu (gazda princi-
pală), Dumitru Viaşu, Gheorghe Boulescu, Constantin 
Chiţimia, Titu Nişulescu. Aurel Albu îl ştia pe Nicolae 
Trocan de câţiva ani. Aurel Albu retrăieşte cu emoţie în-
tâlnirea cu Nae Trocan, care îi cere ajutorul întrucât sunt 
puzderie de miliţieni şi securişti pe urmele sale. Apoi, 
vorbeşte despre extraordinarul curaj al aviatorului. Atât 
Albu cât şi Viaşu îl descriu pe Nicolae Trocan ca pe un 
„mare om, înzestrat cu un foarte dezvoltat simţ al de-
pistării pericolelor şi foarte credincios. Oriunde se afla, 
atunci când primea mâncare, înainte de a gusta, înge-
nunchea, se ruga şi-i mulţumea lui Dumnezeu”. 

„Atât cei care l-au cunoscut, cât şi rapoartele sau no-
tele informative ale miliţiei şi securităţii prezintă curajul 
ieşit din comun al căpitanului aviator Nicolae Trocan”.

„O sinteză informative, întocmită după 28 august 
1951, prezintă câteva din acţiunile lui Nicolae Trocan, 
zonele de acţiune, armamentul şi echipamentul de care 
dispunea. Conform sintezei amintite Nicolae Trocan 
este tot timpul înarmat cu „pistol automat şi pistol la 
şold“ sau „armă Z.B., pistol la şold, armă centrală şi alte 
aparate ca binoclu, radio, etc.”

„La început, securitatea nu ştia cum arată Nae Tro-

can, până când, un prieten bun din copilărie, Radu Nadu 
l-a trădat predând urmăritorilor o fotografie. Nu se ştie 
de unde fusese sustrasă fotografia, deoarece în 1948, 

familia a distrus toate albumele 
foto în care apărea Nae, tocmai 
pentru a-l ajuta. Cu toate poterile 
pe urma lui, Nae umbla deghizat, 
ziua în amiaza mare, fără teamă. 
Ajungea chiar şi pe la Severin, 
unde trăgea la câte un restaurant, 
mânca şi nu uita să lase sub farfu-
rie, scris pe un şerveţel, un mesaj 
care inspira teamă comuniştilor 
: „PE AICI A TRECUT NAE 
TROCAN”. Oamenii din sate îl 
ajută cu alimente şi îmbrăcămin-
te, deşi, mai târziu, toţi cei care 
avuseseră legătură cu el sunt bă-
tuţi, schingiuiţi şi exterminaţi în 
închisorile comuniste”.

„La Arhivele Naţionale din 
Drobeta Turnu Severin stă mărtu-
rie declaraţia dată de Nae Trocan, 
după ce a fost prins de Securita-
te, ataşată la dosarul 119/1949/
F3/F6. Este, de fapt, crezul de 
viaţă şi de luptă al eroului. Întru-

cât exprimă zbuciumul interior al unui om a cărui viaţă 
este zdrobită de regimul comunist criminal dar şi hotă-
rârea sa nestrămutată de a lupta împotriva acestui regim 
politic, ne permitem să rezumăm conţinutul acestei de-
claratii: „Subsemnatul Nicolae Trocan, cu domiciliul 
în trecut în comuna Zegujani, judeţul Mehedinţi, 
astăzi nestabil în regiunea Gorj, fiind major, con-
ştient de urmările ce vor decurge şi în deplinătatea 
facultăţilor mintale declar: sunt anticomunist, sunt 
pentru credinţa în Dumnezeu, ţară şi neam, « mo-
narhie » până în măduva oaselor, că am fost român, 
sunt român şi vreau să mor român, că sunt împotriva 
tuturor străinilor, fie de orice neam ar fi, care prin 
dictat doresc să pună sistemele lor sociale, politice şi 
culturale în dauna poporului nostru, al originii noas-
tre, al obiceiurilor noastre. Şi mai pe scurt sunt trup 
şi suflet din trupul şi sufletul ţării mele. Aceasta-mi 
este declaraţia pe care o semnez. Vă rog să ataşaţi 
atât scrisoarea cât şi declaraţia, în original dacă se 
poate, dosarului meu de la Curtea Marţială Craiova. 
Am această satisfacţie, domnule şef, că oricare ar fi 
rezultatul cu mine, am ajutat şi eu, fie chiar cu o pie-
tricică, la clădirea edificiului «România Democrată» 
în înţelesul adevărat al cuvântului meu, de mâine 
fie ca şi generaţiile viitoare să ia pildă de suferinţe-
le noastre, de beneficiile noastre de care mă simt şi 
mai mândru”. Declaraţia este un adevărat program de 
luptă anticomunistă. Aviatorul este convins că România 
democratică este aceea pentru care el luptă şi nu cea 
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pe care o „edifică” adversarii lui. N. Trocan îşi expri-
mă satisfacţia sufletească pentru că „acest popor nu şi-a 
pierdut credinţa în Dumnezeu, în nobila sa origine, iar 
sufletul lui nu a putut fi otrăvit cu otrava înstrăinării”, 
că nu i-a uitat „pe acei care au făcut România, nu cea 
de azi, cea de ieri”. (Textul declarației este preluat din 
volumul Organizații subversive și contrarevoluționare. 
Mișcarea română de rezistență din Mehedinți 1949-
1952. Documente și interviuri, Fundația Academia Ci-
vică, 2018).

„Pe capul lui Nae Trocan se pune un premiu colosal 
pentru acele vremuri, 100.000 lei. Este prins în 1952, în 
casa prietenului său Aurel Albu, din comuna Cătune, sat 
Valea Perilor, după ce fusese vândut de învăţătorul Bou-
lescu. Condamnat la moarte de Tribunalul Militar Cra-
iova, în urma unui proces-mascaradă, partizanul martir 
Nae Trocan va fi executat prin împușcare la 20 iulie 
1953, trupul său spart de gloanțe fiind aruncat într-o 
groapă necunoscută. Avea doar 32 de ani”.

„Acum, faptele lui Nae arată că a fost un erou al nea-
mului însă autorităţile timpului de atunci l-au considerat 
şi tratat ca pe un bandit şi un terorist”.

Aceasta este povestea lui Nae Trocan…
Ea se bazează pe mărturiile orale ale supraviețuitorilor 

pe care le-am preluat din diverse documente oficiale și 
articole scrise de jurnaliști pasionați de istorie și de re-
stabilirea adevărului…

Conf. univ. dr. ing. SORIN TIBERIU BUNGESCU 
Universitatea de Ştiințe Agricole 

şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara
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Rescrierea acesteia și, în principal, a evenimente-
lor petrecute în Timişoara anului 1989, porneşte de la 
înfățișarea şi interpretarea greşită a acţiunilor şi prota-
goniştilor cauzali. Rein-
ventarea drept elemente 
„revoluţionare” ale Se-
curităţii și eşalonului doi 
al nomenclaturii fostului 
partid comunist, a năs-
cut contestarea revoluţiei 
române. Comisiile parla-
mentare constituite pentru 
aflarea adevărului eveni-
mentelor din decembrie, 
şi rapoartele lor, au fost 
contestate de asociaţiile 
de revoluţionari. Pentru 
noi, este important de re-
ţinut argumentele acesto-
ra care aduc un plus de in-
formaţii utile cunoaşterii 
realităţii vremii. 

Revoluţia română a 
fost studiată ca fenomen, 
din mai multe perspecti-
ve, de ziariști, magistraţi, 
ex-ofiţeri ai M.A.I. sau 
M.Ap.N., convertiți în istorici de profesie. Cu uşurinţă, 
fără argumentaţie şi analiză, aceștia au lansat ipoteze şi 
interpretări superficiale, pe gustul unui anumit public. 
Acest gen de comportament, advocatus diaboli, s-a ma-
terializat în mediul istoriografic, printr-o suită de lucrări, 
mai mult sau mai puţin documentate. În prezent există 
un număr considerabil de studii ce analizează diversi-
tatea punctelor de vedere referitoare la evenimentele 
din decembrie 1989. Despre cele săvârșite la Timişoara, 
mult mai multe în comparaţie cu tratările de gen refe-
ritoare la fapte similare petrecute în alte localităţi sau 
zone din ţară . Prezenta lucrare nu şi-a propus să facă o 
analiză istoriografică exhaustivă a titlurilor apărute, ci 
doar unele comentarii referitoare la tomurile conside-
rate, din punct de vedere subiectiv, ca fiind reprezen-
tative și cu valoare științifică. Aceștia sunt fie actori de 
primă mână ai revoluţiei, fie au reprezentat, la vremea 
respectivă, instituţiile vechii puteri. Alături de ei am 
situat semnatarii politicieni şi jurnaliştii străini ori ro-
mâni, care au jucat un anume rol în evenimente și le 
cunosc „din interior”. De asemenea, am avut în vedere 
şi contributori care au susţinut ulterior puncte de vedere 
evident partinice şi tendenţioase, în concordanţă cu anu-

mite interese personale sau generale, interne şi externe. 
Nu am dorit să aplicăm vreunuia dintre aceștia nici un 
fel de etichetă peiorativă. Scopul practic urmărit a fost a 

se constata, pe baza unui 
inventar, felul în care fu-
sese acceptată și zugră-
vită Revoluția română în 
timp, de către diverse me-
dii. Asupra evenimentelor 
din decembrie 1989, deţi-
nem și perspectiva celor 
care au conlucrat la răs-
turnarea, regimului. S-au 
scris şi s-au publicat me-
morii ale foştilor membri 
C.P.Ex., ale foştilor ofi-
ţeri de Securitate, conţi-
nând şi mărturii despre 
faptele petrecute. Fără a 
le contesta condiţia de 
depoziții pentru istorie, 
paginile respective suferă 
de oportunism. Toate au 
drept notă comună invo-
carea conspiraţiei împo-
triva României. În cazul 
foştilor activişti, perspec-

tiva autentică apare alterată de schimbarea de atitudine. 
Mulţi dintre ei critică acum deschis politicile greşite şi 
comportamentul capricios al liderului Ceauşescu. Dicta-
torul la slujeşte drept convenabil țap ispășitor, care, acu-
zat fiind, îi poate absolvi de vină. Cu toții argumentează 
că Nicolae Ceaușescu a adus ţara într-o criză profundă, 
dar „intervenţia străină” a transformat evenimentele din 
Timişoara într-o problemă de securitate naţională.Com-
parativ cu cele ale foştilor activişti, memoriile ex-ofiţe-
rilor de Securitate suferă de oportunism într-o măsură 
mult mai mică. Aceştia au reuşit să transfere îndoiala 
asupra caracterului autentic, spontan al revoltelor, 
sugerând că agenţii străini au fost catalizatorul protes-
telor. Istoriografia evenimentelor din Timişoara dezvă-
luie gradul în care instituţiile de forţă au fost implicate 
în acţiunile represive ale regimului Ceauşescu. Aceeaşi 
istoriografie sugerează proporţia în care orientarea ide-
ologică anti-sovietică a regimului a influenţat percepţia 
Ceauşescu asupra evenimentelor din capitala Banatului.
Aceste evenimente au avut loc într-una din cele mai 
strict controlate societăți din lume. Forţele de ordine 
erau obişnuite să ignore legea, iar în trecut, protestele 
populare au fost rare şi brutal reprimate. Dacă în 1989 
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în Europa de Est, armata şi aparatul de Securitate s-au 
abţinut de la intervenţii brutale, în România, instituţiile 
statului au răspuns pozitiv ordinelor de reprimare ale lui 
Nicolae Ceauşescu. Întrebări sunt ridicate şi de modul 
în care acest regim, aparent invincibil, a eşuat. Incapa-
citatea regimului de a reprima revoltele iscate în 1989 
au generat întrebări privind spontaneitatea acestora. 
Spontaneitatea evenimentelor din Timişoara este pusă la 
îndoială de foştii angajaţi ai Securităţii. În paralel, repre-
zentanţii temutului serviciu caută să tăgăduiască faptul 
că în decembrie 1989 a avut loc o represiune majoră.

Prin analiza lucrărilor dedicate revoluţiei române şi 
prin oferirea unui set de imagini din evenimente, pre-
zenta lucrarea ar putea fi o contribuţie la istoria recentă 
a României. Revoluţia română şi-a câştigat notorietatea 
ca fiind prima „televizată”, evenimentele sale dramatice 
fiind urmărite la scară globală. Acesta a fost un factor 
decisiv în diseminarea ei pe mapamond. În stadiul ac-
tual al cercetării trebuie luat în considerare rolul Tele-
viziunii ca formatoare de opinie, dar şi ca deţinătoare a 
unor documente filmate din epoca studiată. Instituţiile 
audiovizualului din România, iniţiind reportaje şi filme 
documentare, au apelat la memorie pentru recuperarea 
unor aspecte necunoscute ale istoriei recente. Dar folo-
sirea interviurilor prin accesarea memoriei presupune 
precauţii în folosirea lor ca sursă istorică, datorită unor 
inerente inexactităţi.

O altă provocare constă în analizarea elementelor 
esenţiale, caracterizând un proces revoluţionar. Proble-
ma care rezultă este cea a imaginii pe care aceste eve-
nimente o au în memoria colectivă. Unii au creionarea 
unei revoluţii, alţii a unei lovituri de stat iar restul ac-
ceptă o combinaţie dintre aceste două reprezentări. În 
memoria colectivă toate aceste elemente conduc, prin 
trecerea timpului, la sedimentarea unor șabloane care 
devin pentru unii adevăruri istorice de necombătut. 
Astfel, apare problema neutralităţii şi subiectivităţii, a 
părtinirii şi a obiectivităţii construcţiei istoriografice. 
Acestea se accentuează mai ales când istoricii se opresc 
asupra unor momente controversate cu un uriaș impact 
social şi politic asupra societăţii, cum au fost cele din 
decembrie 1989. Cei care doresc să devină „imparţiali”, 
evită conceptele de revoluţie, lovitură de stat, contra-re-
voluţie etc., prin care se defineşte ceea ce s-a petrecut în 
decembrie 1989, şi utilizează pe cel de eveniment.

Din această perspectivă, credem că o bună înţelegere 
a noţiunilor de revoluţie, lovitură de stat, contra-revolu-
ţie, conspiraţie, revoltă, mişcare populară etc., va permi-
te acceptarea sau respingerea unei anumite reprezentări 
a evenimentelor care au marcat societatea românească 
în decembrie 1989. Deşi în România persistă această 
dezbatere privind natura evenimentelor respective, nu 
răzbate o extinsă preocupare şi discuție publică asupra 
înțelesului lor conceptual, ori dacă sunt utilizate corect 
din punct de vedere apreciativ sau în mod partinic. Ipo-
teza de lucru adoptată de noi apare astfel extrem de in-

teresantă. O eficientă studiere a evenimentelor se poate 
face doar dacă se descifrează relaţia dintre trauma naţi-
onală şi memorie (fie ea individuală sau colectivă), dar 
şi dintre memorie şi interpretarea istorică. Din această 
perspectivă, conceptele de fapt istoric, eveniment istoric 
rămân capitale în activitatea de re-compunere a trecu-
tului. În cazul revoluţiei române se poate vorbi despre 
„memoria manipulată”, realizată prin influenţarea con-
certată, a memoriei şi a uitării de către deţinătorii pute-
rii, prin intermediul ideologiei care urmăreşte să permită 
autoritatea. Pentru înţelegerea procesului de înlăturare a 
regimului comunist la noi, după decembrie 1989, esenţi-
ală rămâne analiza momentului în care apare negarea le-
gitimitătii celor care au preluat puterea în stat şi refuzul 
societăţii civile de a coopera cu noii lideri politici. Le-
gătura dintre masa critică a societăţii, manifestată prin 
ample proteste şi schimbarea de regim este importantă. 
Aici apare diferenţa majoră între lovitura de stat, organi-
zată de un grup restrâns, și revoluţie, ca expresie genera-
lizată a nevoii de schimbare. Numeroşi analişti au con-
siderat că la Timişoara a avut loc o ridicare a populaţiei, 
bazată pe nemulţumiri sociale, pentru că sloganul „Jos 
Comunismul!” nu a fost scandat de la început. Revendi-
cările cu caracter programatic au fost simple reluări ale 
unor repere ideologice din trecut (libertate, democraţie, 
drepturile omului). În acest sens se impune precizarea 
că însăşi lupta populaţiei cu forţele de represiune, sunt 
dovezi clare că se dorea o schimbare radicală. Căde-
rea regimului comunist din România a generat, în cele 
aproape trei decenii de la producerea sa, o impresionan-
tă istoriografie, dar nu și o clarificare asupra interpretării 
evenimentelor din decembrie 1989 şi al proceselor dez-
voltate şi continuate pe parcursul tranziţiei către regimul 
de democraţie liberală. La nivel național, realizarea unei 
analize cât mai cuprinzătoare a faptelor petrecute în de-
cembrie 1989, momentan nu este posibilă. Bibliografia 
dedicate momentului 1989 se completează permanent 
prin noi contribuţii. Totuşi, acestea nu lămuresc complet 
controversele pe chestiunile de fond, sau pe detalii sem-
nificative. Martori şi protagonişti ai evenimentelor se 
contrazic în numeroase privinţe: momentul declanşator, 
actorii reali ai faptelor, responsabilităţile pentru distru-
gerile şi crimele săvârșite, rolul străinătăţii, etc. 

Dar contestarea revoluţiei române oricum va conti-
nua. Motivul îl constituie persistența în politizarea exce-
sivă a evenimentelor. Ori, în convingerea noastră, istoria 
politizată nu este istorie, doar propagandă.

 Prof. dr. ADRIAN MATEI KALI
revoluționar

(participant direct la evenimentele din decembrie 
1989 de la Timișoara,  fiind rănit în data de 17 

decembrie 1989 de două gloanțe pe Podul Decebal,  
unde se afla cu un grup de demonstranți,  care cereau 

eliberarea arestaților din data de 16 decembrie)
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Este mai mult decât lăudabilă dorința mai vârstni-
cilor locuitori ai Lieblingului de a-şi preamări contem-
poranii, astăzi, înaintaşii noștri, ştiut fiind faptul că este 
necesar să ne cunoaştem valorile care au fost, singura 
noastră certitudine fiind trecutul, fiindcă neavând teme-
lia acestuia nu putem clădi viitorul. Considerăm salutară 
orientarea lor spre omul care i-a adus pe mulți dintre ei în 

Liebling, le-a oferit loc de muncă, masă și casă, o viață 
normală, fără privațiuni – NICULAE RÂMNEANȚU*.  

Venit în Liebling în anul 1962, inginerul Nicolae 
Râmneanţu a făcut parte din generaţia de profesionişti 
ai economiei din Liebling, puternic afirmată în perioada 
anterioară Revoluţiei din 1989. Aici, la I.A.S. – Liebling, 
în calitate de director, a dat dovadă de un înalt profesi-
onalism şi a realizat o unitate agricolă performantă, una 
dintre cele mai cunoscute din România. Tot ce a rea-
lizat inginerul Nicolae Râmneanţu în plan profesional 
s-a datorat dragostei sale neţărmurite faţă de pământul 
strămoşesc, faţă de ţăranul român şi faţă de provincia în 
care s-a născut: BANATUL. 

Câteva generaţii au beneficiat de priceperea acestui 
om activ, energic, administrator de excepție al unității 
pe care o conducea. Declara cu mândrie: „Sunt fiu de 
ţărani crescători de animale. Am avut o copilărie fericită 
în satul natal, Opatița, iar în urma studiilor de specialita-
te, am devenit inginer zootehnist.”  

Stabilirea la Liebling, spre sfârșitul anului 1962, a 
reprezentat un moment de răscruce în viaţa şi activitatea 
proaspătului inginer zootehnist: „Din acest moment, eu, 
inginerul NICULAE RÂMNEANŢU, specialist în zoo-
tehnie, devin un adevărat fiu al Lieblingului”.  

I-a plăcut Ferma „Select” și s-a dedicat total muncii 
în această unitate agricolă care avea să devină, de la an 

la an, tot mai performantă, situându-se, nouă ani la rând, 
pe primul loc între fermele de taurine din ţară. A condus-
o până în anul 2000, cu o întrerupere, după revoluţie, de 
un an, pe motiv că „aşa e peste tot, foştii directori trebu-
ie alungaţi”. Despre rezultatele obţinute în această nobi-
lă muncă, stau mărturie multe premii şi titluri: „Ordinul 
Muncii clasa I”, „Ordinul Muncii clasa a II-a”, „Erou al 
noii revoluţii agrare”, precum şi «Cartea de onoare» în 
care se regăsesc semnăturile unor delegaţii româneşti şi 
străine venite la Liebling să viziteze şi să afle cum s-a 
muncit aici: Israel, Franţa, Germania, Polonia, Ungaria, 

Bulgaria, Republica Cuba, Rusia, Egipt, China, Ameri-
ca. Zootehnia a rămas „iubirea mea fără sfârşit, o pasi-
une care nu se va stinge niciodată, care m-a atras, m-a 
câştigat şi m-a învins”. 

Un adevărat testament de suflet citesc în următoa-
rele rânduri adresate țăranului român: „Mă adresez ţie, 
ŢĂRAN ROMÂN, întrucât TU ai scris istoria noastră, 
TU ţi-ai vărsat sângele pentru apărarea gliei strămo-
şeşti, să faci posibilă încolţirea mirabilei seminţe, TU 
ai fost şi rămâi arborele genealogic al muncitorimii şi 
intelectualităţii româneşti, iar dispariţia ta poate să ducă 
la dispariţia acestora. Dragostea ta faţă de pământ şi ţară 
a fost şi rămâne mai mare decât dragostea de frate. Ai 
iubit pământul şi animalele din curtea ta ca pe propriii 
copii, ai fost şi eşti harnic, înţelept, îngăduitor, iertător 
şi răbdător. Întotdeauna ţi-ai pus speranţa într-un viitor 
mai bun pentru tine şi pentru copiii tăi. În toate timpu-
rile, mai-marii zilei ţi-au promis şi te-au minţit, iar tu, 
de fiecare dată, i-ai iertat cu speranţa că, într-o bună zi, 
va fi soare şi pe ogorul tău. Crezul tău, în continuare, în 
Dumnezeu şi în munca cinstită, rugăciunile tale, în care 

NICULAE RÂMNEANȚU 
OMUL CARE A SFINŢIT LOCUL

Personalități bănățene mai puțin cunoscute
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pomeneşti zilnic produsul tău, făurit de palmele tale as-
pre şi crăpate, pâinea noastră cea de toate zilele, îţi 
dau încrederea în ziua de mâine. Nu dispera, ŢĂRAN 
ROMÂN, căci nu va trece mult timp şi lumea ţi se va 
adresa cu măreţul MĂRIA TA, ŢĂRANUL ROMÂN. 
Pentru tot ceea ce ai făcut pentru ţară şi pentru glia stră-
moşească, te rog să primeşti urările mele de sănătate şi 
fericire, putere de muncă, prosperitate şi LA MULŢI 
ANI! SĂRUT MÂNA, ŢĂRAN ROMÂN, copilul tău, 
Niculae RÂMNEANŢU.” 

Așadar, fire ageră, fără „astâmpăr”, inginerul zoo-
tehnist din Liebling, fiu de ţăran din Câmpia Banatului, 
numită şi „California Europei”, a sfinţit, prin muncă, lo-
cul în care a trăit și a muncit câteva decenii, dar urmașii 
de astăzi, aflați în primele rânduri ale comunității, n-au 
reușit să realizeze un semn al trecerii DOMNIEI SALE 
prin aceste locuri beneficiare de pasiunea și priceperea 
marii personalități...

Liebling, 23 mai 2021 

 IRINA GOANȚĂ
 
*Niculae Râmneanțu (n. 4 sept.1934 – d. 2 mai 2014) 

s-a născut în satul Opatiţa, azi parte integrantă a oraşului 
Deta, din judeţul Timiş. Urmează Școala primară în satul 
natal. Ajunge apoi elev la Liceul „Constantin Loga” din 

Timişoara, dar se constată că se trage dintr-o familie de 
„chiaburi” şi este orientat spre Liceul Zootehnic din Cia-
cova unde beneficiază de profesionalismul unor dascăli de 
excepţie, obţinând diploma de tehnician zootehnist. 

În 1952, după absolvire, este repartizat în producţie la 
Ferma zootehnică de la Banloc, unde rămâne până în anul 
1956, an în care este admis, prin examen, la Facultatea de 
Zootehnie din Timişoara. 

În anul 1962, în urma studiilor de specialitate, devine 
inginer zootehnist. Este repartizat la Centrul de Reproduc-
ţie şi Însămânţări Artificiale de la Măicăneşti, judeţul Ga-
laţi, apoi ajunge la Berzovia şi la I.A.S. Giera. 

Spre sfârşitul anului 1962, cei care gestionau agricultu-
ra judeţului Timiş îl trimit la Liebling, unde exista o fermă 
frumoasă, aşezată în câmp, la distanţă de trei kilometri de 
localitate, ferma pe care „a visat-o”. A condus Ferma „Se-
lect” până în anul 2000, cu o întrerupere, după revoluţie, 
de un an. 

Semnificativ este și faptul că, împreună cu prof. univ. 
Ioan Vintilă, „printr-o tehnologie modernă de selecţie, 
combinată cu fluxul de gene de la rasa Red Holstein, in-
ginerul zootehnist Niculae Râmneanţu a reuşit să creeze 
la IAS Liebling, jud. Timiş, un efectiv de vaci Bălţată 
Românească cu parametri productivi şi caractere mor-
fologice şi funcţionale situate la un nivel foarte înalt” 
(revista „Ferma”).

Personalități bănățene mai puțin cunoscute

Biserica Evanghelică din Liebling
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 Vineri, 17 septembrie 2020, ora 14, în incinta bi-
sericii Parohiei Ortodoxe Române Timișoara - Dacia, 
au debutat lucrările celei de-a XVIII-a ediții a Festiva-
lului-concurs internaţional de creaţie cultural-artistică 
şi educativ-ştiinţifică de inspiraţie religioasă „Lumină 
Lină - In memoriam Aurel Turcuş”. Inițiator și organi-
zator al acestei manifestări este 
Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” 
Timişoara, în colaborare cu Fun-
daţia pentru Cultură şi Învăţă-
mânt „Ioan Slavici” Timişoara, 
Universitatea „Ioan Slavici” 
Timişoara, Parohia Ortodoxă 
Română Timişoara - Dacia, In-
spectoratul Şcolar Judeţean Ti-
miş și Sindicatul Independent 
al Învățământului Preuniversitar 
Timiș - Federaţia „Spiru Haret”. 
Festivalul-concurs s-a desfășurat 
sub egida Protopopiatului Orto-
dox Român Timişoara I, Arhiepi-
scopiei Timişoarei și Mitropoliei 
Banatului. Responsabili de pro-
iect au fost următorii: conf. univ. 
dr. Tiberiu Ciobanu (membru de 
onoare al Academiei Pontificale 
Internaționale Mariane de la Va-
tican, prorector al Universității 
„Ioan Slavici” Timișoara, di-
rector al Liceului Teoretic „Vlad Țepeș” Timișoara, 
membru al Filialei „Valeriu Braniște” Timiș a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, vicepreședinte al 
Ligii Scriitorilor Români - Filiala Timişoara [Banat], 
vicepreședinte al Filialei „Mihai Pârvulescu” Timiş a 
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, responsabil 
de proiect și președinte al Comitetului de organizare), 
prof. Otilia Breban (prim vicepreședinte al Sindicatu-
lui Independent al Învățământului Preuniversitar Timiș 
- Federaţia „Spiru Haret”, co-responsabil de proiect și 
vicepreședinte al Comitetului de organizare) și prof. 
Alina Șușoi (consilier educativ al Liceului Teoretic 
„Vlad Țepeș” Timișoara, co-responsabil de proiect și 
secretar general al Comitetului de organizare). După 
intonarea imnului de stat al României și binecuvânta-
rea rostită de către Prea Onoratul Părinte dr. Ioan Bude 
(președinte de onoare al Comitetului de organizare) a 
urmat prezentarea programului manifestării, precum și 
a organizatorilor, colaboratorilor și invitaților de onoa-
re, prezentare făcută de către prof. dr. Tiberiu Ciobanu, 
care, apoi, a anunțat câștigătorul din acest an al Marelui 

Premiu «Aurel Turcuș», și anume octogenarul scriitor 
Jean Cicloveanu, care a fost premiat pentru întreaga sa 
creație literară de inspirație religioasă. În continuare, au 
fost anunțați și ceilalți laureați ai concursului, cărora li 
s-au înmânat diplomele doveditoare, precum și premii în 
cărți. Tot cu ocazia acestei ample acțiuni culturale a avut 

loc și lansarea revistei școlare 
de spiritualitate creștină „Homo 
Religiosus” (nr. 23-24/2021), 
publicație editată de elevii lice-
ului organizator, coordonați de 
către prof. Alina Șușoi. Revista a 
fost prezentată de către Prea Cu-
cernicul Părinte dr. Marius Ioana 
(paroh al Bisericii Studenților 
din Timișoara și lector asociat la 
Universitatea de Vest Timișoara). 
La manifestare au fost prezenți 
reprezentanți de seamă ai Bise-
ricii, ai unor instituții cultural-
științifice, ai învățământului 
universitar și preuniversitar etc., 
printre care s-au remarcat Prea 
Onoratul părinte drd. Zaharia 
Pereș (protopop al Protopopia-
tului Ortodox Român Timișoara 
I); prof. univ. dr. Dumitru Mne-
rie, președintele Consiliului 
Academic al Universității „Ioan 

Slavici” Timișoara; prof. Doina Drăgan, președinte al 
Ligii Scriitorilor Români - Filiala Timișoara (Banat); 
conf. univ. dr. Sorin Tiberiu Bungescu (Universitatea 
de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timișoara); scriitorul 
Ticu Leontescu; poeta Ana Caia, soția regretatului om 
de cultură Aurel Turcuș, inițiatorul acestei manifestări, 
ș.a. Acțiunea s-a încheiat cu un Anvon literar-artistic, 
susținut de către laureații concursului. Deși ne aflăm 
în plină pandemie, Festivalul-concurs s-a bucurat de o 
largă participare (bineînțeles, cu respectarea tuturor re-
gulilor ce se impun în situația dată), atât din Timișoara 
și județul Timiș, cât și din țară și străinătate, concurenții 
prezentându-și lucrările pentru jurizare fie personal, 
fie prin intermediul serviciilor poștale clasice și elec-
tronice. De asemenea, manifestarea a fost intens me-
diatizată, atât în presa scrisă („Renașterea bănățeană”, 
„Timișoara”), cât și în cea audio-vizuală (TV „Europa 
Nova” Timișoara, Radio „Trinitas”).

 Prof. RITA MURGILĂ

„LUMINĂ LINĂ - IN MEMORIAM AUREL TURCUŞ”
LA CEA DE-A XVIII-A EDIȚIE

Consemnări
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Având ca misiune promovarea creaţiei literare (poezie, proză, teatru, eseu), muzicale și 
a celei din domeniul artelor vizuale (pictură, grafică, sculptură, ceramică, fotografie, film), 
precum și a lucrărilor didactice (eseuri, manuale, materiale auxiliare) şi istorice (lucrări de 
popularizare, ştiinţifice) de inspiraţie religioasă, Festivalul-concurs internațional „Lumină lină 
- In Memoriam Aurel Turcuș” a avut loc și în acest an și s-a bucurat de o largă participare. Ca 
și în anii anteriori, la concurs s-au înscris creatori aparținând unor categorii de vârstă diverse, 
membri sau nemembri ai uniunilor, asociaţiilor sau instituţiilor de profil. După deliberare, 
juriul a decis în unanimitate decernarea premiilor după cum urmează: 

MARELE PREMIU   
«AUREL TURCUŞ»

JEAN CICLOVEANU
pentru întreaga activitate de creație literară de inspirație religioasă

SECŢIUNEA
«DIN LARGA ROMÂNITATE»

Premiul de Excelență «Zarişti etnice»:
MELANIA RUSU-CARAGIOIU (Canada),

pentru creațiile sale literare de inspirație religioasă

SECŢIUNEA
«PROZĂ ÎN VOLUM»

Premiul de Excelenţă «Dosoftei»:
EUGEN DORCESCU,
pentru volumul Biblice

LAUREAŢII FESTIVALULUI-CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE CREAŢIE LITERAR-ARTISTICĂ  ŞI EDUCATIV-ŞTIINŢIFICĂ 

DE INSPIRAŢIE RELIGIOASĂ
,,LUMINĂ LINĂ-IN MEMORIAM AUREL TURCUŞ”

Ediţia a XVIII-a, 17 septembrie 2021, 
Biserica Parohiei Ortodoxe Române „Dacia” - Timişoara, România

Consemnări
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Premiul de Excelenţă «Dosoftei»:
LIDIA ȘCHIOPU

Pentru volumul Hai să vorbim despre Dumnezeu
Premiul I «Dosoftei»:
CORNELIU LIVANU

Pentru volumul Rugăciunile Bibliei
Premiul II «Dosoftei»:
ANGELA ȚIPRIGAN 

Pentru volumul Ștergarul slujirii

SECŢIUNEA
«POEZIE ÎN VOLUM»

Premiul de Excelență «Dosoftei»:
IULIANA LEONTIUC,

pentru volumul Doftorie din Orașul Rozelor
Premiul I «Dosoftei»:

SPERANȚA DOINA CĂTANĂ,
pentru volumul Cartea cărților Bibliei

Premiul I «Dosoftei»:
AMALIA PETROV,

pentru volumul Noxe și doxe

SECŢIUNEA
«POEZIE»

Premiul de Excelenţă:
PETRU VASILE TOMOIAGĂ, ANA CAIA, ȘTEFAN DUNĂ,

Premiul de excelență (postum):
ȘTEFAN SILVA 

Premiul I:
SIMION FELIX MARȚIAN (Vulcan, jud. Hunedoara)

FLORY IGNA, PETRU JICHICI
Premiul II:

 FLOREA CONSTANTINESCU, TABITA CURACIUC, DINCĂ GHEORGHE
Premiul special:
ANA CIOARCĂ

Pentru poezii de inspirație religioasă publicate în volumele Povestea pietrelor, Flacăra iubirii, Raze de lumină
Premiul special:

DĂNILĂ SURULESCU
Pentru poezii de inspirație religioasă publicate în volumul Altar de jertfă și iubire

SECŢIUNEA
«PROZĂ»

Premiul de Excelență:
TICU LEONTESCU

SECŢIUNEA
«CRITICĂ LITERARĂ»
Premiul de Excelență:

MIRELA-IOANA BORCHIN-DORCESCU

SECŢIUNEA 
«ESEU»

Premiul I:
VLAD RUSALIN TIBERIU SARCA

(elev în clasa a XI-a Științe Sociale 1 la Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” Timișoara)

Consemnări
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SECŢIUNEA
«DIDACTICA»

Premiul de Excelenţă:
PATRICIA ELIDA PISANO

Premiul I:
OTILIA BREBAN, DIANA SARCA

SECŢIUNEA
«ARTE PLASTICE ŞI MUZICĂ»
Premiul de Excelenţă «Pro arte»:

MICHAELA AURELIA LEAHU, CONSUELA GRIGORESCU,
pentru creaţie plastică
Premiul I «Pro arte»:

Colectivului de elevi al Cercului de pictură „Nicolae Grigorescu” de la Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara
și elevelor GRUICI ALINA (clasa a VIII-a), BARATH DARIA (clasa a IX-a Științe Sociale 2), DARĂU 

DARIANA (clasa a IX-a Filologie), VEREȘCA LARISA (clasa a X-a Științe Sociale 2), de la Liceul Teoretic 
„Vlad Ţepeş” Timișoara, și pentru creaţie plastică religioasă

Premiul de Excelenţă «Pro arte»:
Preot FLORIN IONUȚ FILIP
pentru creaţie literar-muzicală

SECŢIUNEA
«PUBLICISTICA»

Premiul de Excelență:
Dr. LAURENŢIU NISTORESCU, pr. dr. MARIUS IOANA,

pr. lect. univ. dr. MARIUS FLORESCU
pentru promovarea sacrului şi a credinţei strămoşeşti în creaţia lor

SECŢIUNEA
«EDITARE»

Premiul de Excelență:
DOINA DRĂGUȚ

pentru editarea revistei „Constelații diamandine”
HORIA ȚÂRU

Pentru editarea publicației „Lumină divină”
MONICA CONDAN

pentru editarea revistei „Coloana Infinitului”
DUMITRU BUȚOI

pentru editarea almanahului „Luceafărul de Vest”
Premiul I:

Colectivului de redacţie al revistei şcolare „Homo Religiosus”,
editată de Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara

SECŢIUNEA
«PROMOVAREA CREAŢIEI DE FACTURĂ RELIGIOASĂ»

Premiul de Excelenţă:
DOINA DRĂGAN, ANA ZLIBUȚ, DUMITRU MNERIE

Premiul I:
LILIANA PETRENCIUC

SECŢIUNEA
«CERCETAREA ISTORICO-TEOLOGICĂ»

Premiul de Excelenţă:
Pr. dr. IONEL POPESCU, pr. dr. IOAN BUDE,

pr. dr. IONUŢ-CĂTĂLIN BLIDAR

Consemnări
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Premiul Special:
IOAN IONESCU

pentru volumul Asasinate la Roma Imperială

SECȚIUNEA
«MASS-MEDIA AUDIO-VIZUALĂ»

Premiul de Excelență:
IRINA ARIEȘAN

pentru realizarea emisiunii „Lumea de azi” de la Radio „Trinitas”

SECŢIUNEA
«MEMORIALISTICA»
Premiul de Excelenţă:

CONSTANTIN C. GOMBOŞ

SECŢIUNEA
«PARTICIPAREA CONSTANTĂ LA MANIFESTĂRI»

Premiul Special «Pro Fidelitas»:
ELENA POSA

SECŢIUNEA
«ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI»

Premiul de Excelenţă «În semn de mulţumire»:
ALINA DOINIŢA ŞUŞOI

pentru contribuția deosebită la organizarea și desfășurarea festivalului

SECŢIUNEA
«SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA FESTIVALULUI»

Premiul de Excelenţă «În semn de înaltă preţuire»:
Prea Onoratului Părinte vicar eparhial dr. IONEL POPESCU

Prea Onoratului Părinte Protopop drd. ZAHARIA PEREŞ
Prea Onoratului Părinte dr. IOAN BUDE

D-nei șef Serviciu Cultură, Învățământ, Minorități și Sport CJT, lect. univ. dr. ADELA POPA
D-lui președinte al Fundației și Universității „Ioan Slavici” Timișoara, prof. univ. dr. habil. TITUS SLAVICI

D-lui preşedinte SIIP Timiș - Federația „Spiru Haret”, prof. VIRGIL POPESCU
D-lui președinte al Societății Culturale „Banatul” Timișoara, dr. IOAN HAŢEGAN

pentru întreaga activitate de implicare în susținerea și promovarea festivalului

 După decernarea premiilor, domnul conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu (co-inițiatorul și organizatorul acestui valoros 
și longeviv festival-concurs) și membrii juriului au felicitat laureații din acest an și și-au exprimat speranța ca și ediția 
viitoare să se bucure de număr cel puțin la fel de mare de participanți, care să aducă un plus de strălucire manifestării 
și bucuria în sufletele cele interesați de creația literar-artistică și educativ-științifică de inspirație religioasă.

 Prof. MIHAELA BANC

Consemnări
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 În cadrul parteneriatului Erasmus + „Discovering 
European Neighbours in the Third Age” (DENTA), 8 
organizații din 6 țări europene (Germania, Bulgaria, 
România, Serbia, Franța și Italia) au lucrat împreună din 
octombrie 2019 până în septembrie 2021 pentru a afla 
mai multe despre viețile persoanele în vârstă de 60 de 
ani și peste, bazându-se pe mai mult de 120 de interviuri. 
Proiectul european unic 
și-a propus să ofere o 
perspectivă asupra vieții 
de zi cu zi a oamenilor de 
vârsta a 3-a, a hobby-urilor, 
intereselor, provocărilor 
și dorințelor lor și, în plus, 
să descopere poveștile 
lor de viață. O prioritate 
importantă a fost incluziunea 
socială a persoanelor în 
vârstă, oferindu-le astfel 
posibilitatea de a fi auzite, 
de a le arăta respectul de a fi 
partea esențială a societății în 
care sunt de fapt. Mai mult, pentru a sublinia importanța 
lor pentru generațiile mai tinere și oamenii din alte țări 
europene să învețe și să reflecteze asupra modului în care 
poate fi modelată vârsta a 3-a.

 Rezultatele prezentate pe site-ul web al proiectu-
lui denta-europe.eu constau în peste 120 de interviuri 
în engleză și în limba națională respectivă, cu fotografii 
și peste 24 de videoclipuri cu studii de caz. Dezvolta-
rea unei „cronologii” istorice și a unei colecții de date 
socio-economice ajută la înțelegerea interviurilor în 
contextul diferitelor condiții sociale și socio-politice 
ale acestei generații din diferite țări. Prin analiza tutu-
ror interviurilor, s-a făcut o comparație între condițiile 
intervievaților, activitățile și interesele acestora.

 „Acest proiect a fost o oportunitate semnificativă de 
a aprofunda colaborarea și înțelegerea reciprocă dintre 
vecinii europeni. A fost construit un pod între generații 
și între vecinii din alte țări europene, s-a format o le-
gătură de prietenie, ca să spunem așa, în Europa, de la 
Marea Neagră și Marea Mediterană până la Atlantic. 
Rezultatele interviurilor, întâlnirea și cooperarea au 
contribuit la reducerea prejudecăților și la consolidarea 
conștientizării unei Europe comune ”, a declarat coor-
donatorul DENTA Carmen Stadelhofer.

 Organizația coordonatoare a proiectului a fost ILEU 
e.V., Ulm, Germania și organizaţiile partenere au fost 

Universitatea din Ruse “Angel Kanchev”, Bulgaria; 
Platforma AGORA, Sofia, Bulgaria; Universität des 3. 
Lebensalters an der Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität Frankfurt a. M. e. V., Germania; LSFTB – Aso-
ciaţia “Liga Scriitorilor” Filiala Timişoara Banat/The 
Writers’ League Timisoara Banat Branch, România, ZA-
PROKUL - Centre for Studies in Cultural Development, 

Belgrad, Serbia, UNISULKY 
- UNIVERSITÀ POPOLA-
RE DEL SULCIS, Italia şi 
ADAPHM - Association pour 
la Diffusion et l’Animation 
du Patrimoine Historique du 
Morbihan, Franţa.

 Fiecare dintre cele 8 
organizații partenere a imple-
mentat și a sprijinit un grup 
de cursanți voluntari care au 
colaborat îndeaproape pe tot 
parcursul proiectului și au fă-
cut schimb de rezultate și au 
discutat multe subiecte legate 

de proiect online cu grupurile și participanții celorlalți 
parteneri. Cursanții au primit cursuri de calificare în in-
terviuri, scriere creativă, editare foto și video, cercetare 
pe desktop, traducere, utilizare new media și conferințe 
video etc. În ciuda pandemiei globale Covid-19, grupu-
rile au lucrat continuu cu ajutorul întâlnirilor online și 
al TIC. Alfabetizarea mediatică a tuturor participanților, 
aproape 100, a fost semnificativ consolidată, dialo-
gul social și intercultural a fost promovat și principiul 
învățării pe tot parcursul vieții a fost internalizat.

 Din păcate, din cauza pandemiei Corona, patru din 
șase întâlniri planificate de parteneri nu au putut fi or-
ganizate. Acestea au fost parțial compensate de întâlniri 
online, precum și de conferința internațională online 
“Sharing beyond borders - New ways of care, communi-
cation and cooperation of older people along the Danube 
and in Europe in times of COVID-19” din iulie 2020. 
În ciuda modificării condițiilor de proiect, s-au obținut 
rezultate foarte bune și cruciale datorită angajamentului 
mare al tuturor partenerilor de proiect și deschiderii lor 
către noile tehnologii. (Aflați mai multe pe site-ul web 
al proiectului www.denta-europe.eu).

ANA ZLIBUŢ
Prim vicepreşedinte Ligii Scriitorilor Români,   

Timişoara-Banat 
Secretar general al “Danube Networkers for Europe”

PROIECTUL EUROPEAN “DISCOVERING 
EUROPEAN NEIGHBOURS IN THE THIRD AGE” 
(„DESCOPERIREA VECINILOR EUROPENI DE VÂRSTA A TREIA” [DENTA], PRIN 
INTERVIURI, VIDEOCLIPURI, INFORMAȚII DE BAZĂ ȘI UN SCHIMB ANIMAT)

 Întâlnirea de proiect DENTA din Vannes, Franța  
 (septembrie 2021)
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Dumnezeiasca fãgãduinţã a Domnului nostru Iisus 
Hristos, fãcutã în ziua Înãlţãrii Sale cu trupul la cer; ,,[…] 
iatã, Eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la 
sfârşitul veacului […]” (Matei 28, 20), s-a 
înfãptuit deja de mult şi se va înfãptui mereu, 
pânã la a doua Sa venire. Cum? Prin Sfintele 
Taine ale Bisericii, prin care Iisus Domnul 
este şi va fi prezent în mod real şi substan-
ţial în Bisericã şi în istorie, revãrsând în chip 
vãzut şi necontenit harul Sãu cel nevãzut 
peste toţi oamenii şi peste toatã fãptura, spre 
sfinţirea şi mântuirea întregii creaţii. 

Cuvintele Sfântului Apostol Pavel din 
Efeseni 4, 5: ,,Este un domn, o credinţã, un 
botez”, îi îndeamnã pe toţi creştinii sã susţinã 
cã într-adevãr au un singur Domn – Iisus 
Mântuitorul; o singurã credinţã – cea întemeiatã pe cu-
vântul Evangheliei şi un singur botez – prin care toţi ,,se 
îmbracã în Hristos”. Din pãcate însã, lucrurile se prezintã 
cu totul altfel în realitate, pentru cã singurul Domn este în-
ţeles felurit, singura credinţã este interpretatã încã şi mai 
variat, iar singurul Botez este înţeles şi practicat atât de di-
ferit, încât mulţi nici nu-l mai considerã unic.*

Aceastã situaţie ne aminteşte de Pilat, care se întreba 
oarecând: ,,Ce este Adevãrul?” (Ioan 18, 38), fãrã a fi în 
stare sã-L întrezãreascã mãcar, deşi Îl avea întreg şi abso-
lut, chiar în faţa ochilor.

Adresându-se cu precadere preoţilor şi profesorilor de 
Religie, dar şi oricui doreşte a o citi, cartea de faţã, ca şi 
întregul serial publicistic pe care astfel îl continuã, doreste 
ca într-o manierã directã, simplã şi clarã, fãrã a-şi propu-
ne abordãri tematice de înaltã teologie biblicã, dar printr-
o riguroasã selecţie de texte minimal comentate sã aducã 
din nou Adevãrul Sfintelor Taine în faţa cititorilor, oricine 
ar fi ei, sau – de ce nu? – sã-i conducã pe cititori înain-
tea Adevãrului, Care ,,şi ieri şi azi şi în veac este acelaşi”. 
(Evrei 13, 8): Domnul Dumnezeul şi Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, prezent, viu şi activ în toate lucrãrile sfinte 
ale Bisericii Sale.

Întrucât terenul pe care-l vom ,,explora” în cãutarea 
Adevãrului suprem, este canonul Noului Testament, se im-
pune ca în privinţa acestuia sã ţinem cont de urmãtoarele 
aspecte: 

a.) Mai întâi, sã nu uitãm cã în majoritatea lor, cãrţile 
Noului Testament sunt scrieri ocazionale. Unele sunt ade-
resate unor comuniãţi locale, altele unor Biserici regionale, 

altele unor persoane particulare, iar altele au un caracter 
enciclic. Scopul lor diferã în funcţie de necesitãţile desti-

natarilor, iar autorii lor sunt şi ei diferiţi; unii 
fac parte dintre Apostolii Domnului, iar alţii 
sunt doar ucenici apostolici, nefiind martori 
direcţi ai evenimentelor pe care, totuşi, le de-
scriu în mod unitar cu ceilalţi.

b.) Este extrem de important sã mai re-
ţinem ca în canonul Noului Testament nu ni 
s-au pãstrat decât 27 de cãrţi, faţã de câte se 
vor fi scris în realitate, adicã mult prea pu-
ţine pentru a ne oferi rãspunsuri pe mãsura 
aşteptãrilor noastre, la toate problemele pe 
care le avem de elucidat. 

c.) Aşadar, ar fi o gravã lipsã de onestitate 
din partea cuiva, sã pretindã cã doar în aceste 

27 de carţi se pot ,,stinge” inutilele şi interminabilele pole-
mici doctrinare dintre confesiunile creştine de astãzi. 

d.) Prin urmare, lecturând ca pentru scopuri de studiu şi 
fãrã prejudecãţi cãrţile Noului Testament, vom gãsi în ele 
mai toate indiciile pe care le cãutãm în legãtura cu Sfintele 
Taine şi Ierurgii bisericeşti, iar dacã totuşi se întâmplã sã nu 
aflãm chiar totul, aşa cum de regulã pretindem, înseamnã 
cã spre deosebire de noi şi de vremea noastrã, pe atunci 
nimeni n-a avut îndoieli sau orientãri pãrelnice, n-a ridicat 
obiecţii şi nici n-a pus vreo interdicţie, toate fiindu-le clare 
tuturor.

e.) Si, ca o ultimã precizare, chiar dacã în opiniile mo-
derniste, citãrile neabreviate (nume de sfinţi, de autori şi 
de cãrţi biblice, sau denumiri de locuri, de cãrţi şi de slujbe 
religioase), sunt condiderate depãşite şi chiar neacademice, 
ne asumãm totuşi rãspunderea de a exprima în întregime 
şi în scris, aceste nume şi denumiri sfinte, aşa cum de fapt, 
verbal, o facem tot timpul.

Niciodatã nu ne va fi prea mult, prea greu, sau ,,nea-
cademic”, sã arãtãm celor pomeniţi în acest fel, respectul 
cuvenit.

Menţionãm cã cu prezenta ,,nota” şi cu Vol. VII, se în-
cheie ciclul despre Sfintele Taine. Pentru ultimul volum (al 
VIII-lea), din prezentul serial publicistic: ,,Temeiuri biblice 
pentru oficierea ierurgiilor bisericeşti”, vom avea, cu titlu 
preliminar, o altã notã asupra respectivei ediţii.

 AUTORUL
* Mitropolit Nicolae Corneanu, Quo vadis? Studii, note 

şi comentarii teologice, Timişoara, 1990, p. 302.

Vitrina cu cărți

PROT. DR. IOAN BUDE, TEMEIURI BIBLICE 
NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA OFICIEREA 

SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII BISERICEȘTI,
VOL. VII, TAINA SFÂNTULUI MASLU, EDITURILE „ÎNVIEREA” și „EUROBIT”, 

TIMIȘOARA, 2021 
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COLUMNA 2000

 În decursul existenței revistei noastre ,,Columna 
2000” de pe vremea când regretatul nostru prieten AU-
REL TURCUȘ om de cultură , talentat ziarist, poet cu 
har și om al Cetății îi redacta conținutul, am fost bucuroși 
când am avut prilejul să facem recenziile sau publicitatea 
unor cărți ale colaboratorilor noștri. Și 
nu au fost puțini, mulți devenind reale 
talente de-a lungul vremii. 

Astăzi, spre bucuria noastră vom pre-
zenta ecourile pe care le-a stârnit în rân-
dul cititorilor cartea a doi prieteni, Vasile 
Bogdan și Constantin C. Gomboș. Titlul 
acesteia: Ce rămâne după noi-Dialoguri 
în vreme de pandemie, Editura Euros-
tampa, Timișoara, 2021.

 Le prezentăm spre cunoaștere: 
Stimate Domnule colonel, Confirm 

primirea cărții „Ce rămâne după noi”. 
Mulțumesc. Interviul e făcut profe-
sionist iar răspunsurile sunt de nota 
zece. Felicitări. Cu alese sentimente, 
Președintele Academiei Române, aca-
demician Ioan-Aurel Pop (21 mai 2021). 

Stimate Domnule colonel, Vă mulțumesc pentru car-
tea transmisă,, Ce rămâne după noi. Dialoguri din timpul 
pandemiei” apărută anul acesta la Timișoara, volum de 
memorii și trăiri personale dintr-o perioadă de timp inedi-
tă din punct de vedere sanitar. Formarea dumneavoastră 
militară și preocupările scriitoricești s-au împletit armo-
nios într-o viață trăită sub semnul datoriei față de patrie și 
a condeiului, mărturie fiindu-vă atât cariera militară cât și 
numeroasele cărți , articole, eseuri, reportaje și studii isto-
rice la prestigioase publicații. Dumnezeu să vă dăruiască 
pe mai departe putere și sănătate deplină , spre bucuria 
familiei dumneavoastră și a celor de care v-ați înconjurat 
de-a lungul vieții. Cu binecuvântate, IOAN, MITROPO-
LITUL BANATULUI, Timișoara, 10.08.2021.

3. Domnule col. (rtr) Constantin C. Gomboș, Stimă și 
considerațiuni! Felicitări pentru activitatea scriitoriceas-
că și jertfelnicie. Am primit cu bucurie lucrarea domniei 
voastre și vă mulțumesc . Cu respect, Preot prof.univ. dr. 
Ioan Chirilă, Universitatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-
Napoca, 13 .09.2021

 Ți-am citit cartea, drag prieten de o viață. Am trăit 
momente de rememorare a prieteniei noastre, de-a lun-
gul timpului. Ai o memorie a amintirilor formidabilă. Mă 
bucur pentru tinerețea gândirii tale și pentru că ai găsit 
cu cine să realizezi interviul la 80 de ani. Te felicit și de 
îmbrățișez. Cu drag, Aurel Pentelescu, comandor, dr. 
prof. univ. București, 23 august 2021. 

O carte scrisă doar în două luni cuprinzând dialoguri 
din timpul pandemiei între Vasile Bogdan și octogena-
rul Constantin C. Gomboș. Aceasta cuprinde, așa cum 
mărturisește cel dintâi (reporter), biografia unui om pe 

care istoria l-a dus pe drumuri de excepție și care și-a slu-
jit cu credință patria ca ofițer dar s-a pus și în slujba mu-
zei Clio , prin apetitul pe care l-a avut pentru cunoașterea 
istoriei neamului românesc. Iubirea de țară și de oa-
meni i-au fost călăuze ale întregii vieți dar și îndemn în 

evidențierea faptelor de vitejie, ale celor 
care au pus la temelia acestei țări jert-
fa și idealurile lor. Așa cum reiese din 
dialogurile purtate, colonelul (r) Con-
stantin C. Gomboș nutrește speranța 
că România va ști să-și impună propria 
sa experiență, faptele sale cu trecu-
tul și prezentul de ispravă, în concer-
tul de voci ale Europei. Cititorii cărții 
vor descoperi și alte laturi ale vieții și 
activității celui pe care reporterul Vasile 
Bogdan l-a întâlnit , respectiv colonelul 
(rtr) Constantin C. Gomboș și căruia i-a 
propus , în finalul dialogului , să sem-
neze această carte. Cartea înserează și 
o bogată iconografie în care găsim fo-
tografii , portrete și caricaturi semnate 

de maestrul Ștefan Popa PopaʼS. Cartea a văzut lumina 
tiparului, în acest an la Editura Eurostampa, Timișoara. 
Felicitări! General de brigadă (r) dr. Gheorghe Crețu, art. 
în „Rezerva Oștirii Române, Revistă de Informare, opinie 
și cultură”, anul XXIII, nr.1(44) mai 2021, București 

Lansare de carte: În data de 2 august 2021 , a avut loc 
într-o sală de clasă a Colegiului Național „Horea Cloșca 
și Crișan” Alba Iulia în prezența membrilor Fundației 
„Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea Români-
ei” - președinte ing. Vasile Todor și a membrilor redacției 
revistei „Dacoromania”, director ec. Ioan Străjan, lan-
sarea cărții „Ce rămâne după noi-Dialoguri din timpul 
pandemiei” scoasă la Editura Eurostampa, Timișoara, în 
2021. Aceasta este a patra lansare după cele trei care au 
avut loc în localitățile Toplița-jud. Harghita, Timișoara 
(Cercul Militar) și în orașul sârbesc Novi Sad (Festivalul 
Radu Flora)

Cartea are doi autori și s-a născut pe timpul pande-
miei COVID-19, având la bază un dialog realizat între 
cei doi prieteni, Vasile Bogdan și Constantin C. Gomboș, 
inițiativă materializată într-un număr de 20 de întrebări 
extinse , adevărate eseuri provocatoare formulate de 
Vasile Bogdan și în 20 de răspunsuri cuprinzătoare ale 
coautorului Constantin C. Gomboș (Tică), ce nășteau o 
nouă întrebare. Despre autori , câteva date biografice sunt 
necesare pentru a-i cunoaște:

VASILE BOGDAN: -născut în anul 1946, la Timișoara, 
prozator, publicist, redactor de emisiuni de radio la Radio 
Timișoara, și de televiziune la TVR Timișoara, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii 
Autorilor și Realizatorilor de Filme din România, mem-
bru de onoare al Asociației Publiciștilor Presei Rurale din 

 ECOUL UNEI CĂRȚI
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Banat, Cetățean de onoare al orașului Bocșa. Beneficiar 
a numeroase premii naționale și internaționale pentru fil-
mele documentare, proză și jurnalism, diploma ,,Procul-
tura Timisensis” etc. A publicat peste 40 de volume de 
beletristică și publicistică.

CONSTANTIN C.GOMBOȘ (zis Tică), născut la 31 
martie 1940 în comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița 
Năsăud, al cărui Cetățean de Onoare este, trăitor la Alba 
Iulia și Timișoara,-istoric militar, colonel în retrage-
re, președintele Filialei Timiș ,, Colonel Ion Enescu” a 
ANCMRR,, Alexandru Ioan Cuza”, membru al Fundației 
,, Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea Români-
ei”, și corespondent al revistei ,,Dacoromania”, scriitor, 
membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 
autor a 16 cărți și a 12 volume în cooperare, a peste 300 de 
articole , eseuri, reportaje și studii de istorie la publicații 
de prestigiu din România și Republica Serbia. Participant 
activ la sesiuni de comunicări științifice în țară și peste 
hotare, talentat orator , participant la numeroase emisiuni 
de radio m și televiziune, beneficiar a numeroase premii 
și diplome de recunoaștere a activității etc.

Răsfoind cele 275 de pagini, câte cuprinde cartea, am 
constatat următoarele: cartea a fost realizată într-un timp 
record, în mai puțin de două luni, din 24 martie până pe 
5 mai 2021 pe timpul pandemiei și din cauza pandemiei 
COVID-19: este o carte document, o carte jurnal, o carte 
autobiografică, este o altfel de monografie a satului, o car-
te manual, cuprinde date și evenimente istorice, politice, 
social-economice și culturale, descrieri de locuri și eve-
nimente dintre care Alba Iulia ocupă un spațiu generos 
în conținutul cărții: conține buletine medicale și situații 
statistice zilnice privind evoluția pandemiei COVID-19. 
Nu lipsesc datele meteo ale zilei, recomandări pentru 
tânăra generație și concluzii referitoare la evenimentele 
trăite în perioada descrisă în carte, cu alte cuvinte este o 
carte integală. O caracteristică aparte ce o personalizează 
față de alte cărți constă în modul umoristic prin care se 
încheie , ultimele 13 pagini cuprinzând 49 de portrete , 
caricaturi și fotografii , capitolul intitulat ,, Iconografie” 
cu subcapitolul ,,Constantin C. Gomboș – de la pionier 
la octogenar” Caricaturile sunt executate de celebrități în 
domeniu, printre care: Eugen Handelsmann, Ștefan Popa 
Popa”S, Mihai Pânzaru-Pim, Valentin Chibrit, Konstan-
tin Grossu,-Serbia, Grigori Katz-Israael, Adrian Bighei, 
Marian Avramescu, Jurcă Nina, Mara Ungureanu, Radu 
Clețiu, Ovidiu Bortă, Leonte Năstase, Criv Vecerdea, 
Jugoslav Vlahovici-Serbia, Viorel Burz, Slavica Servi-
Serbia, Toco, Vasile Crăiță-Mândra, Iulian Avramescu, 
etc. Portretele aparțin artistului plastic Romi Adam. Foto-
grafiile prezintă imagini în diverse ipostaze cu familia și 
autorii, întâlniri cu personalități din țară și străinătate. Cu 
alte cuvinte este o carte atractivă prin lecturarea căreia te 
informează și te relaxează. Cartea a fost prezentată în cel 
mai plăcut mod de către coautorul Constantin C. Gomboș 
(Trică) care a răspuns cu amabilitate la toate întrebările 
puse de către o parte dintre participanți printre care: col 
(r.) dr. Oaidă-scriitor, col. (r.) Nicolae Paraschivescu, ec. 
Ioan Străjan, ing. Vasile Bogdan și Corneliu Atanasiu. 

Evenimentul mult apreciat s-a încheiat printr-o plăcută 
sesiune de autografe. Urăm octogenarului coautor Tică, 
mulți ani cu sănătate și putere de muncă pentru a ne mai 
oferi noi realizări scriitoricești spre bucuria tuturor” Av. 
Dragomir Vlonga, articol apărut în ziarul „Unirea” din 
alba Iulia, joi, 5 august 2021.

Semnal editorial: Ce rămâne după noi-dialoguri din 
timpul pandemiei”

Un foarte interesant demers literar , generat de izo-
larea în care am fost cu toții nevoiți să trăim anul tre-
cut din pricina pandemiei , au realizat Vasile Bogdan și 
Constantin C. Gomboș: un dialog, prin intermediul tele-
fonului și computerului , care s-a concretizat într-un vo-
lum deosebit: „Ce rămâne după noi-dialoguri din timpul 
pandemiei”. Apărut la Editura Eurostampa în acest an, 
volumul prezintă biografia istoricului militar Constan-
tin C. Gomboș, colonel (rtr), președintele Filialei Timiș 
„Colonel Ion Enescu” a A.N.C.M.R.R. „A. I. Cuza”. În 
cuvântul de deschidere al cărții, Vasile Bogdan, prozator, 
publicist, redactor de emisiuni radio și de televiziune (la 
Radio Timișoara și TVR Timișoara) recunoaște că această 
carte,, s-a scris foarte repede”. Despre conținut, Vasile 
Bogdan spune: „S-a întâlnit un militar, care știe că timpul 
poate însemna de multe ori și viață, cu un reporter dornic 
să afle, care știe și el că orice destin trebuie așternut pe 
hârtie, mărturie pentru timpul ce va veni.

Iar propunerea a fost fabuloasă: biografia unui om pe 
care istoria l-a dus pe drumuri de excepție, care apoi și-a 
servit patria în straie militare, onorând gradele și disciplina 
liber asumată, dar creativ și cu deschidere. Și-a urmat însă 
și pasiunea , cunoașterea istorică . Într-un timp în care nu-ți 
era permis să cugeți prea în profunzime, a căuta în trecut 
putea părea o faptă temerară. Dar îl mânau din urmă pildele 
înaintașilor, suferințele lor, o viață aventuroasă trăită de el 
însuși, cu suișuri și coborâșuri ce i-au definit drumul și per-
sonalitatea. Iubirea de țară a crescut în el firesc, din însăși 
plaiurile pe care a trăit, din destinele oamenilor pe care i-a 
cunoscut și iubit, din datoria asumată față de marii eroi și 
fapte de vitejie care ne-au marcat locul într-un continent 
zbuciumat, în vremuri cărora am știut să le facem față cu 
bărbăție și cu amprenta noastră românească. 

Este o istorie extrem de românească viața lui Constan-
tin C. Gomboș., după cum și studiile sale de istoric asta 
urmăresc, să dea prilejuri de mândrie despre ce a fost ce-
lor de azi și mai cu seamă celor de mâine… O simplă vor-
bă aruncată pe o stradă din Timișoara a devenit uluitor de 
repede o carte… Deocamdată să spunem că, iată, în zile 
de mare restriște ale neamului și întregii lumi, într-o urgie 
epidemică de proporții mondiale, doi oameni și-au găsit 
de treabă și, asemenea „colegilor” din „Decameronul” lui 
Bocaccio, dar cu câteva veacuri mai încoace , au dat tim-
pului de pierdut valori și întăriri ce merită luate în seamă. 
Dar nu am făcut-o să ne aflăm în treabă, ci, tocmai, pen-
tru a înfrunta Timpul. Să rămână ceva și în urma noastră. 
A. BORBELY, art. apărut în publicația ,,Timișoara”, anul 
XXXII, nr.30 (4985) din 27 .08.2021.

Conf. univ. dr. TIBERIU CIOBANU
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Cu mult înainte de decembrie 1989 mi-am propus să 
scriu despre cei din Ciclova și împrejurimi, victime ale 
securității comuniste pentru con-
vingerile lor politice, despre cei ce 
convinși fiind de toate relele comu-
nismului s-au jertfit opunându-se 
acestui flagel.  

Nicolae Doran, bine informat, 
cu clarviziune, încă din 1946 își 
avertiza semenii de ce o să-i aștepte 
din partea „bolșevismului impor-
tat”, cum îl numea. Știam că o astfel 
de scriere nu va putea fi tipărită cât 
timp eram conduși de cei care aveau 
tot interesul să ascundă adevărul 
din acei ani de groază pentru ma-
joritatea românilor în mod deosebit 
pentru cei ce s-au opus fățiș acelui 
regim. 

Crimele săvârșite în perioada 
unei crâncene lupte de clasă, de că-
tre aparatul represiv, securitatea, în 
contradicție cu demagogica propagandă comunistă, erau 
ori ascunse, ori prezentate denaturat.

 Comuniștii nu aveau teama de nimic și de nimeni, 
nici chiar de Dumnezeu și nu dădeau socoteală nimănui 
pentru faptele lor. 

De altfel, tot răul de azi al poporului român, și nu 
numai, derivă din neasumarea trecutului, atât de către 
conducerea comunistă, cât și de organul ei de represiune 
– securitatea în totalitatea ei, fiindcă nici eu nu cred ca 
era o securitate rea și una bună.

 La început, când mi-am propus să scriu, am dorit să 
rămână o mărturie, chiar netipărită, pentru urmași. Să 
cunoască torturile fizice și psihice la care au fost supu-
se atâtea familii de către regimul comunist instalat, prin 
poliția politică, Securitatea, de care a fost slujit încă de 
la începuturi – 28 august 1948. Dacă până în anul 1989 
mi-am propus să aștern pe hârtie amintirile unui copil, 
sub privirile căruia s-au derulat atâtea evenimente deo-
sebit de triste, care i-au marcat copilăria, după ‘89 mi-
am schimbat intenția.

 Am considerat că nu este suficient, doar a scotoci 
prin ungherele memoriei, ci de a prezenta, mărturii scri-
se ale acelor vremuri pe care atât de mult doresc să le 
pot uita.

 Acesta a fost și motivul amânării materializă-
rii intenției, încercând să obțin răspunsuri de la unele 

instituții ale statului, cât și de la persoane prinse în vâl-
toarea evenimentelor.  

Fiindcă timpul totuși trece, 
aceasta începând să o simt, și pen-
tru că am obținut atât de puține 
răspunsuri față de ceea ce speram, 
mă văd nevoit a da curs imboldului 
inițial, de a așterne pe hârtie doar 
ce-mi este foarte viu în memorie și 
ce-i susținut de mărturiile adunate.  

Tot ceea ce regret este că, fi-
ind la distanță de unii dintre cei 
implicați direct în acțiunile acestui 
fenomen anticomunist ale grupului 
Doran (din anii 1946-1951), nu am 
mai păstrat legătura cu ei și între 
timp s-au stins.  

Cele de mai sus m-au făcut să 
fiu mai reținut în a nominaliza per-
soane și date, acolo unde amintirile 
mele și mărturiile părinților și ale 
bunicilor mei erau oarecum vagi.  

Nu am dorit să nedreptățesc sau să întinez memoria 
unora, când informațiile n-au fost foarte limpezi. 

E bine de știut că au fost mulți care au săvârșit acte 
de curaj greu de imaginat. Iar alții care au trădat. Unii 
au trădat în mod josnic, alții fiindcă n-au putut suporta 
tortura.  

Nu am dorit să creez nici falși eroi, nici falși trădă-
tori. Sper să mă înțeleagă cei pe care i-am omis. 

Acesta este motivul pentru care m-am văzut nevoit 
a mă referi, cu precădere, la cel despre care știu cele 
mai multe adevăruri. Cel care a fost simbolul rezistenței 
și al luptei anticomuniste din Valea Carașului, Oravița-
Nicolae Doran, cel care s-a jertfit pentru că nu putea 
concepe ca România să ajungă o țară comunistă cu un 
popor lipsit de credință. Au fost mulți și multe familii 
care au suferit în acei ani și, după, în Ciclova Româ-
nă și satele din jurul Oraviței. Nicolae Doran a renunțat 
la poziția avută, din dragoste față de oamenii locului și 
conștient de pericolul comunismului, s-a jertfit pe sine. 

Când am început să gândesc această carte am dorit 
să o pot săvârși pentru a pleca împăcat din această lume, 
ca ea să lumineze memoria celor ce s-au jertfit opunân-
du-se „fiarei comuniste”, ca o lumânare aprinsă de care 
n-au avut parte. 

 AUTORUL

JEAN CICLOVEANU, REZISTENȚA COMUNISTĂ 
ÎN BANAT: VALEA CARAȘULUI – VALEA PLÂNGERII. 

DORAN ȘI CĂREȘENII, 
EDITURA MARINEASA, TIMIȘOARA, 2008
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Nu mi-am propus să-i prezint 
cititorilor pe cei care îi consider eu 
vinovați de suferința produsă în anii 
învolburați de instaurare și conso-
lidare a regimului comunist, prin 
abuzurile torturile fizice și psihice, 
săvârșite în Valea Carașului, a Cer-
nei și nu numai. Tot ce am dorit este 
de a prezenta mărturiile scrise, ce nu 
au fost încă distruse din arhiva fostei 
Securități, încât cititorul, rătăcind pe 
urmele răzlețe dar încă dureroase, să 
reconstituie singur un crâmpei din is-
toria acelor ani.

Pe când scriam pe partea întâi 
,,Doran și Cărășenii” din cartea ,,Va-
lea Carașului – Valea Plângerii”, a 
început predarea la CNSAS a dosa-
relor moștenite de la diferitele struc-
turi comuniste de către cei care le-au păstrat, cu pondere 
cele întocmite de fosta securitate ca poliție politică.

Încă de când m-am hotărât să nu mai aștept, și ,,sti-
mulat” de starea de sănătate să mă grăbesc să scriu, fără 
a intra în posesia documentelor din arhivă, solicitate, 
eram convins că voi fi nevoit să revin, cu cel puțin par-
tea a doua, dacă totuși voi intra în posesia respectivelor 
documente și dacă Cel Atotputernic va îngădui. 

La începutul lunii noiembrie 2008, când am fost 
invitat pentru ziua de 12 a aceleiași luni la sediul CN-
SAS să consult cele 3 volume, 871 file, găsite pe nume-
le Doran Nicolae, a devenit o certitudine că se impune 
apariția prezentului volum. Consider că sunt prea multe 
informații care nu trebuie să rămână prăfuite într-un ser-
tar, fără a fi cunoscute de urmașii celor prinși în vâltoa-
rea evenimentelor acelor ani, care s-au jertfit încercând 
să stăvilească comunismul, izvor al atâtor nenorociri ale 
neamului românesc și nu numai. 

Toți urmașii celor din Oravița, Ciclova R., Ilidia, 
Socolari, Potoc, Comorâște, Cârnecea, Ticvaniul Mic, 
Mercina, etc., au dreptul să cunoască modul în care Se-
curitatea comunistă a scris o pagină din istoria tristă a 
acelor zile în care, înaintașii lor au fost eroii principali, 
eroi ai tristeții, ai suferinței, ai jertfei. Nu se impune răz-

bunare, dar se cuvine a fi cunoscută 
tragedia acelor vremuri și, pe cât po-
sibil, și pe cei implicați în produce-
rea ei, pentru a nutri măcar speranța 
că se nu se va mai repeta. Cred că 
nimic nu este mai greu de îndurat ca 
hăituirea în propria țară. 

Securitatea a valorificat notele 
informative primite întocmind fișe 
pentru cei urmăriți, i-a arestat, și 
apoi sub tortură, a smuls declarații 
conforme cu fișele întocmite. Notele 
informative au fost date de un număr 
însemnat de turnători, deoarece în 
dosarele primite sunt semnate cu nu-
mărul de identificare (cod) informa-
tor 517 etc. După întocmirea „Fișei 
personale” și a „Fișei individuale”, 
securistul care se ocupa de... „res-

pectarea drepturilor individuale ale cetățeanului”?!?, 
obținea de la acesta o declarație care în mod constant se 
încheia cu: „Aceasta îmi este declarația pe care o dau, o 
susțin și o semnez propriu, fără a fi silit de cineva”.

Înainta apoi declarația împreună cu un Referat, sau 
Proces-verbal de punere sub urmărire penală, în care era 
menționată încadrarea juridică a faptelor și pedeapsa 
privativă de libertate, ce i se cuvine învinuitului pentru 
faptele sale, în foarte multe cazuri, doar presupuse. Nu 
era necesar să-și mai bată capul cu încadrările juridice 
nici procurorii, nici judecătorii, pedepsele erau stabilite 
de atotputernica securitate.

Sper, ca mărturiile din propriile dosare (ale fostei 
Securități)să întregească imaginea asupra activității 
acesteia și în același timp, să completeze tributul plătit 
de cei din Valea Carașului în efortul lor comun de a feri 
aceste locuri de pârjolul comunist. Deoarece unul din 
dosare nu cuprindea doar urmăririle, anchetările, arestă-
rile celor din Valea Carașului, respectiv județul Caraș, ci 
și ale unora din județul Severin1, pentru ca aceste eveni-
mente să nu rămână ascunse în niște dosare, le-am pre-
luat, văzându-mă nevoit a adapta titlul cărții.

                                                                                                                                   
AUTORUL

JEAN CICLOVEANU, REZISTENȚA 
ANTICOMUNISTĂ ÎN BANAT: VALEA CARAȘULUI 
– VALEA PLÂNGERII. DIN ARHIVELE SECURITĂȚII 

JUDEȚELOR CARAȘ ȘI SEVERIN, 
EDITURA MARINEASA, TIMIȘOARA, 2010
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1 Reamintesc cititorului că împărțirea teritorial-administrativă a Banatului, în perioada la care se referă cartea, era diferită de cea prezentă. 
Nu exista județul Caraș-Severin, ci județul Caraș, cu reședința la Oravița, și județul Severin, cu reședința la Lugoj.
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 De mai mult de patru decenii profesorul doctor Mio-
drag Milin este cel mai reputat istoric din România, care 
a reconstituit istoria comunității sâr-
be din această țară. S-a remarcat și 
s-a dedicat, în anii de până în 1989, 
prin cercetările și studiile consacra-
te evenimentelor din istoria epocii 
moderne a românilor, sârbilor și 
a celorlalți slavi din Balcani și, în 
pofida constrângerilor ideologice 
din acea perioadă, a reconstituit cu 
acuratețe și onestitate acest trecut. 
Libertatea de exprimare dobândită 
după prăbușirea regimurilor 
comuniste est-europene i-a conferit 
dreptul și oportunitatea să studieze 
și să scrie despre soarta cel mai 
adesea dramatică a sârbilor din 
România din perioada postbelică, 
ce fusese interzisă cercetării și 
deslușirii publice sub comunism. 
Sunt remarcabile volumele publicate de domnia sa în 
România, în Serbia sau în Germania asupra acestei 
tematici.¹ În aceste circumstanțe, istoricul Miodrag Mi-
lin și-a amplificat preocupări mai vechi, fie din dome-
niul relațiilor internaționale, ale rezistenței împotriva re-
gimului comunist sau cele privitoare la studiile de gen, 
minorități și conlocuire etnică.² 

Volumul de față este o continuare firească a 
sârguințelor anterioare prin care istoricul Miodrag Milin 
ne dăruiește o sinteză privitoare la istoria sârbilor din 
România în secolul anterior și o analiză inedită asupra 
evoluției comunităților din ultimele trei decenii. Recon-
stituirea acestui trecut ne relevă, din nou, destinul tragic 
al unei minorități asuprite în coliziunea dintre marile pu-
teri și cele medii (Iugoslavia) din timpul războiului rece, 
dar și confuzia politică și identitară în care au trăit sârbii 
din România. Amintirile și mentalul colectiv majoritar 
în societatea românească subliniază solidaritățile și pri-
etenia româno- sârbă. Autorul, el însuși sârb, dezvăluie 
cu onestitatea istoricului care respectă conceptualizarea 
lui Leopold von Ranke („Wie es Eigentlich Gewesen” 
– „Istoria așa cum a fost”) și etapele sau secvențele con-
flictuale dintre români și sârbi, unele dintre ele inevita-
bile după destrămarea Austro-Ungariei sau în contextul 
finalului celui de-al Doilea Război Mondial. Rămâne 
de reținut cruzimea cu care au fost tratați de satrapii 
comuniști din România compatrioții noștri sârbi, în con-
textul conflictului ideologico-strategic dintre Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia lui Tito. Cei peste 1000 etnici 

sârbi arestați și calvarul la care au fost supuși alți circa 
3000 de sârbi deportați în pustia Bărăganului - cum in-

spirat subliniază autorul.  
Destinderea internațională, surve-

nită la mijlocul anilor 50 ai secolului 
trecut, a permis revenirea sârbilor 
bănățeni în Banatul lor natal. Însă, 
traumele deportării și permanenta lor 
supraveghere de până în 1989 le-a 
afectat viața de zi cu zi și le-a inocu-
lat mentalități conservatoare. Această 
realitate este demonstrată în partea a 
doua a acestui volum, în care autorul 
ne prezintă o amplă cronologie co-
mentată a modului în care sârbii din 
România s-au manifestat social, cul-
tural și politic după căderea regimu-
lui totalitar din România. Însuflețit de 
principii morale și animat de dorința 
democrației liberale, Miodrag Milin 
s-a implicat în procesul de refacere ci-

vică a comunității sârbilor din România. Reconstituirea 
acestei perioade de istorie recentă îmi amintește de me-
morabila analiză făcută de Arthur Schelsinger Jr., asupra 
modalității în care istoricul trebuie să reconstituie în mod 
onest trecutul³. Miodrag Milin îndeplinește și în această 
carte toate criteriile argumentate de faimosul istoric de 
la Harvard, însă ne rămâne dator, nu doar cititorilor săi, 
cu o dezvoltare mai amplă asupra istoriei foarte recente 
a COMPATRIOȚILOR noștri sârbi. Lectură plăcută.

 Dr. LIVIU C. ȚÎRĂU

Note
¹ Miodrag Milin, Liubomir Stepanov, Srbi iz Rumunije 

u Baragankoj Golgoti, Triton, Vrsac, 2002, 449 p; Miodrag 
Milin, Liubomir Stepanov, Deportiert in der Baragan, Haus 
des Deutschen Ostens, Munchen, 2001; Sârbii din România și 
relațiile româno-iugoslave (1944-1949), Miodrag Milin, Andrei 
Milin, Editura Uniunii Sârbilor din România, 2004, 271 p.; 
Miodrag Milin, ed. Sârbii din România în Secolul XX, Argonaut, 
Cluj-Napoca, 2012

² Keith Hitchin, Miodrag Milin, eds., Relații româno-americane 
(1859-1901), Redacția publicațiilor pentru străinătate „România”, 
București, 2001, 401 p., Miodrag Milin, Rezistența anticomunistă 
din munții Banatului în documente, Editura „Fundația Academia 
Civică”, București, 2000, 274 p.; Miodrag Milin, Timișoara 
în Arhivele „Europei libere”, 17-20 decembrie 1989, Editura 
„Fundația Academia Civică, București, 1999, 310 p.; Identitate și 
alteritate. Studii de imagologie, Editura Banatica, Reșița, 1996)

³ Arthur Schlesinger Jr. ”Historian as participant”, Daedelus, 
Vol 100, No. 2, 1971, pp 339-358
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 Este o onoare și o mare plăcere de a oferi câteva cu-
vinte introductive la acest excelent studiu despre sârbii 
din România de azi, și de ieri. I-am cunoscut pe autori 
la o conferință pe care am organizat-o 
la Timișoara acum câțiva ani, pe tema 
„Armonie și conflict intercultural în Ba-
nat și Transilvania...”¹ Am aflat cu în-
cântare că Miodrag și Andrei Milin și cu 
mine ne-am născut în același mic orășel 
bănățean (Deta), aflat la jumătatea dru-
mului între Timișoara și granița sîrbeas-
că (Vârșeț) și că părinții și bunicii noștri 
se cunoșteau îndeaproape, trecând prin 
aceleași bucurii și suferințe pe care isto-
ria zbuciumată le-a oferit-o deopotrivă 
tuturor comunităților multiculturale ale 
Banatului, de o parte și de alta a fronti-
erei de astăzi. Apoi, Miodrag și cu mine 
am întreprins o călătorie împreună la 
Vârșeț și Uzdin din Voivodina (sau Ba-
natul sârbesc), în căutarea „rădăcinilor” familiei mele din 
partea tatălui, rădăcini pe care le-am putut trasa cam până 
la începutul secolului XVIII, când, se pare, strămoșii mei 
au fost aduși pe meleagurile acelea, din Munții Pindului, 
de către împărăteasa Austriei, Maria Theresia și puși pe 
graniță, să apere provincia proaspăt cucerită de la oto-
mani. Am aflat, de asemenea, că în vinele mele curge nu 
numai sânge grecesc (sau aromân?) dar și sârbesc, ceea 
ce nu este neobișnuit pentru regiunea unde Miodrag, An-
drei și cu mine ne-am născut. De fapt, Banatul istoric este 
una dintre regiunile central-europene care s-au caracteri-
zat, mai ales în trecut, printr-o diversitate etno-culturală 
și confesională cu totul deosebită, unde au trăit laolaltă 
într-un spațiu relativ restrâns un mare număr de etnii: 
români, sârbi, șvabi, unguri, croați, secui, evrei, armeni, 
bulgari, macedoneni, turci, cehi, slovaci, ruteni, țigani, 
italieni, francezi, ca să menționez doar grupurile cele mai 
cunoscute. Toate aceste comunități au conviețuit în pace 
și armonie în cea mai mare parte a istoriei regiunii. 

Spre a mă întoarce la conferința mai sus menționată, 
majoritatea participanților din regiune, mândri de Bana-
tul nostru, au punctat tocmai aceste momente de armonie 
interculturală, în contrast cu Transilvania care a cunoscut 
mult mai multe conflicte interetnice și confesionale pentru 
varii motive, suficient de cunoscute ca să mai fie nevoie să 
le menționez aici. Am remarcat cu toții influența austriacă 

binefăcătoare asupra Banatului, deoarece această provin-
cie a ținut de Casa de Habsburg și a constituit un spațiu 
de experimentare socio-economică „multiculturală” (am 

zice noi astăzi) pentru Coroană, ceea ce 
a condus la un progres economic și mo-
dernizare cu totul remarcabile.

 Dar, Banatul a cunoscut și el con-
flicte interetnice. De exemplu, în 
relațiile etno-confesionale dintre ro-
mâni și sârbi în secolele XVIII-XIX, 
disputele pentru putere și avere dintre 
ierarhiile celor două Biserici ortodoxe 
au avut prioritate asupra diferențelor 
de limbă, etnie sau cultură, ca și asupra 
unității de credință, în modul (negativ) 
în care au afectat relațiile dintre cele 
două popoare. Alte conflicte au fost 
chiar foarte violente, mai ales în perioa-
dele de tulburări regionale sau la nive-
lul întregii Europe, cum au fost cele din 

timpul Revoluției din 1848-9, sau din timpul Primului și 
celui de-a Doilea Război Mondial. Așadar, la conferința 
respectivă, Miodrag și Andrei Milin au abordat și o temă 
mult mai puțin comodă pentru noi, cei care provenim 
din această regiune: relațiile sârbo-germane-române în 
perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Într-o pre-
zentare foarte bine documentată și argumentată despre 
aceste relații (prezentare pe care au inclus-o și în volumul 
de față) autorii demosntrează cum ideologia, politica și 
voința de putere a unor elite au stârnit dezbinări interetni-
ce și conflicte sângeroase și în sânul Banatului. 

Miodrag și Andrei Milin au schițat, mai întâi, o istorie 
a prezenței comunității germane în Banatul istoric, ca și 
pe teritoriul actual al României – comunitate care la apo-
geul ei, în anii 1920 și 1930, număra aproape un milion de 
membri (dintre care numai 380000 numai în Voivodina). 
În general, membrii acestor comunități au trăit în pace cu 
celelalte comunități, până în preajma celui de-al Doilea 
Război Mondial, când hitlerismul a ajuns și pe meleagu-
rile Banatului și a molipsit unele spirite. Odată cu ocupa-
rea nazistă a Iugoslaviei, Banatul de vest (fost sârbesc) a 
devenit un fel de „ protectorat german”, iar formarea gru-
purilor de partizani (cetnici dar și comuniști ai lui Tito) au 
dus la represalii masive și în rândul populației sârbe din 
Banat care simpatiza cu ei (dar și la conflicte ulterioare cu 
unii „reprezentanți” ai comunității românești care colabo-

MIODRAG MILIN, ANDREI MILIN, SÂRBII 
DIN ROMÂNIA: DOCUMENTAR

ȘI STUDII DESPRE REMODELAREA IDENTITARĂ, 
EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ, 

EDITURA „CETATEA DE SCAUN", TÂRGOVIȘTE, 2020 
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rau cu nemții). Au fost masacrați peste 30000 de sârbi din 
regiune și, împreună cu ei, și toți evreii. Când războiul s-a 
întors împotriva lui Hitler, toată populația germană local-
că, fie că era sau nu nazistă, a fost făcută răspunzătoare de 
ororile hitleriste și a fost la rândul ei decimată. Ca urmare, 
astăzi în Voivodina trăiesc mai puțin de 4000 de germani 
– o pierdere uriață pentru Serbia. (Se poate adăuga că nici 
în Banatul românesc situația actuală nu e mai bună, majo-
ritatea șvabilor plecând în Germania în timpul Regimului 
comunist, dar și după căderea acestuia.)

 Iată, deci, că și comunitățile germane, considerate de 
mulți cercetători ca un element de stabilitate în Banat, au 
putut stârni conflicte și dezbinări interetnice sub influența 
unor ideologii nefaste, în acest caz venite în cea mai mare 
parte din afară, dar și promovate de unii membri mai 
„înfierbântați” ai acelor comunități.

 În continuare, autorii demonstrează că, tot din cau-
za unor influențe din afară, în principal a Armatei Roșii 
și a autorităților naziste, dar și cu participarea unei 
părți a populației locale, s-au stricat și relațiile dintre 
comunitățile sârbe și cele românești din Banat. În timp 
ce sârbii au perceput armatele sovietice ca eliberatoare, 
românii și maghiarii le-au văzut ca forțe de ocupație ce au 
dus la instaurarea comunismului în Europa de Est. 

Este tocmai aceasta ultima temă pe care Miodrag și 
Andrei Milin o abordează și o dezvoltă pe larg în pre-
zentul volum, spre a cuprinde și perioada postbelică, cu 
consecințe nu tocmai benefice până în zilele noastre. Ba-
zându-se pe un amplu documentar, obținut din arhivele 
securității statului român ca și cele ale statului iugoslav, 
cei doi autori arată cum sârbii din Banaat au constituit un 
sprijin solid pentru Partidul Comunist Român (iar unii și 
pentru comunismul titoist). Unii dintre ei au fost o par-
te esențială în eforturile comuniștilor din ambele țări (în 
România, susținute de tancurile rusești), de a acapara pu-
terea politică, conform unei strategii elaborate și dictate 
de la Moscova, și în mai mică măsură de la Belgrad, unde 
Tito avea alte calcule politice decât Stalin. Referindu-se 
la jalnicii „actori” locali care au înfăptuit, de voie sau 
de nevoie, indiferent de originea lor etnică, sinistrul pro-
gram comunist (de sorginte stalinistă sau titoistă), autorii 
observă: „Curând apar noi fapte și personaje, emblemati-
ce acestui capăt de țară dar și sfârșit de lume, așezată și 
rânduită cândva, cu multă chibzuială și înțelepciune. Sunt 
prime semne adevărate, că se prăbușește o lume și în loc 
de așează o grotescă improvizație.” (Milin și Milin, infra). 

Documentarul poate fi citit și ca o „antologie a 
rușinii” pentru oamenii care au colaborat cu regimurile 
comuniste din ambele țări, dar nu este în intenția auto-
rilor (și nici a prefațatorului) să facă nimănui un caz de 
conștiință. Totuși, asemenea momente tragice, dar și jal-
nice, trebuie consemnate, cu speranța că nu se vor mai re-
peta, și că liderii diferitelor comunități vor da dovadă, în 
viitor, de aceeași „chibzuială și înțelepciune” pe care au 
arătat-o strămoșii lor în vremea habsburgilor. În același 
timp, nu trebuie uitate nici momentele de întrajutorare, 

generozitate, decență și bun simț, dovedite de majoritatea 
comunităților locale care au răbdat în tăcere sau au căutat 
să sprijine pe ascuns, indiferent de etnia sau de religia lor, 
pe cei care s-au împotrivit pe față terorii comuniste. 

În încheiere, aș dori să fac câteva observații privind 
conflictul și relațiile interculturale nu numai în Banat dar 
și în alte regiuni transfrontaliere cu populații eterogene, 
observații confirmate și de argumentarea bogată și 
nuanțată, precum și de valorosul material documentar 
prezentat de cei doi autori. Privind conflictul în general, 
Janie Leatherman² enumeră unii factorii care îl favorizea-
ză, cum ar fi:

• distribuția veniturilor și proprietăților funciare 
(care pot duce la inechități și discrepanțe privind 
dezvoltarea economică și socială);

• teritorialitate (privind pretențiile nerezolvate din 
partea a două sau mai multor grupuri etnice, po-
poare sau națiuni eterogene asupra aceluiași teri-
toriu);

• natura clivajelor sociale în cadrul aceluiași grup 
sau al unor grupuri eterogene;

• condițiile materiale (bogăția sau lipsa resurselor 
naturale, presiunile demografice și de mediu);

• condițiile instituționale (natura autorității și 
legitimității privind controlul instituțiilor politice 
și militare);

• religia și instituțiile de cult religios; și
• identitatea etnică (limba maternă, memoria colec-

tivă și sistemul de valori ale unei comunități).
 
 În contextul de față ne interesează ultimul factor din 

această listă. Am putea, deci, pune întrebarea în ce mă-
sură identitea etnică a jucat un rol în conflictele majore 
din Banat. Concluzia preliminară, bazată și pe materialul 
documentar prezentat în volumul de față, este că ea nu a 
reprezentat un factor decisiv (cum cred mulți cercetători 
contemporani), ceilalți factori având prioritate în dezvol-
tarea conflictelor, mai ales a celor violente. De fapt, până 
în secolul XIX (în principiu, până la Revoluția de la 1848 
și la politicile naționaliste ale revoluționare), divergențele 
cât și solidaritățile erau mai mult determinate de starea 
socială și religie, decât de apartența la un grup etnic.  

 Pe de altă parte, însă, trebuie observat că toți factorii 
enumerați mai sus se află, nu ântr-o relație de cauzalitate 
liniară, ci într-una nonliniară sau mutuală, adică se an-
gajează în diferite bucle de amplificare reciprocă (feed-
back loops). Astfel, dacă unul dintre factori este prezent, 
ceilalți nu întârzie să se manifeste, amplificându-se unii 
pe alții. Deci, inechitățile economice sau politice pot duce 
la o percepție negativă a propriei identități etnice sau cea 
a vecinului, percepție care la rândul ei se va repercuta 
asupra condițiilor socio-economice, politice și religioase 
ale tuturor. Sau, transgresarea simțului de teritorialita-
te al vecinului este adesea legată și de cel al identității 
culturale și religioase a acestuia, impactâmnd și relațiile 
socio-economice și politice, cum a fost cazul cu Banatul 
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istoric (și cu Transilvania) în timpul Monarhiei dualiste 
(1867-1918). 

 În general, se poate spune că identitatea și solidarita-
tea etnică au fost adeseori folosite în regiune, ca arme în 
lupta pentru putere dintre diferitele elite atunci când au 
avut interesul să o facă - altfel, aceste elite au încurajat nu 
vrajba, ci pacea între etnii, mai ales când a fost în interesul 
lor să păstreze un status quo ante. Dar, principiul „dinte 
pentru dinte” s-a aplicat de-a lungul timpului și la relațiile 
interetnice în Banatul istoric (precum și în Transilvania), 
indiferent dacă ambele părți sunt creștine sau nu. Dacă o 
parte a considerat că i s-a făcut o nedreptate, a răspuns 
tot cu o nedreptate (în loc de „a întoarce celălalt obraz”). 

 Trebuie, însă, subliniat și faptul că principalele mo-
mente de conflict interetnic și confesional din regiunile 
transfrontaliere cu populații eterogene sunt aproape inva-
riabil legate de impunerea (adeseori cu forța) unor poli-
tici inechitabile venite de la „Centru”. În cazul Banatului, 
„Centrul” a fost, pe rând, Viena și Budapesta (în timpul 
regimului dualist), apoi București și Belgrad (după 1918), 
la care se adaugă Berlinul în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial și Moscova în perioada comunistă post-
belică.  Desigur, aceste politici nu s-ar fi materializat fără 
aportul „entuziast” al unor membri din comunitățile loca-
le – unii, naivi și de bună credință, dar cei mai mulți „cozi 
de topor”, reprezentând mai întotdeauna aceleași perso-
naje de un îndoielnic statut social și moral, care se „des-
curcă” sub toate sistemele și orânduirile și care nu sunt 
deloc agreate de majoritatea localnicilor (așa cum docu-
mentarul din volumul de față ilustrează cu prisosință). 

 În concluzie, iată câteva principii care, împreună cu 
indicatorii antemenționați ne-ar putea ghida mai departe 
atât în cercetarea diferitelor conflicte interculturale cât și 
în formularea de metode eficace de dezamorsare a lor:

În ciuda teoriilor actuale, zonele de contact 
intercultural, așa cum a fost și rămâne Banatul, sunt de 
multe ori locuri de conviețuire pașnică, nu de conflict. 
Foarte adesea, conflictul intercultural sau religios este 
provocat de la „centru” și nu de la „margine”, prin 
politici motivate de ideologie sau de lupta pentru putere 
între elite, și nu de bunăstarea populațiilor respective. În 
același timp, inițiativele de schimbări pozitive ar trebui să 
pornească nu de la „Centru” (fie el Bruxelles, Budapesta, 
Belgrad sau București), ci tocmai de la „margine”, adică 
din sânul comunităților locale implicate.

Elitele, nu numai cele politice dar, în primul rând, cele 
culturale și religioase pot avea un rol major în crearea 
anumitor percepții pozitive și în managementul relațiilor 
interculturale, deci trebuie să dea dovadă de responsabi-
litate socială și de principii etice generoase, acționând nu 
în propriul lor interes, ci în interesul tuturor comunităților 
implicate. Aici, educația lor în acest spirit ar avea un rol 
hotărâtor.

În noul context al globalizării, dacă este să evităm 
conflictele majore, sau așa-zisele „ciocniri între 
civilizații”, am face bine să adoptăm și să acționăm 

conform unei mentalități pașnice în toate relațiile 
interculturale (și nu numai). Dar, această mentalitate 
nu ține de „identitatea culturală” sau de sistemul de 
credințe și valori al unui grup specific, sau de o anume 
economie sau organizare socială mai mult sau mai puțin 
”performantă”. Ea este „transculturală”, fiind comună 
tuturor ființelor umane, independent de apartenența lor 
etnică, rasială, sau confesională. Aici am putea-o rezuma 
printr-un singur cuvânt: „omenie”.  

 Spre a încheia pe o notă pozitivă, de omenie au dat 
dovadă mulți sârbi, români, maghiari, germani, și alte 
neamuri din Banat în perioadele istorice de mare stres, 
incluzând urgia comunistă. În ceea ce privește raportu-
rile dintre români și sârbi de-a lungul timpului, în pofida 
diferendelor de ordin politic, religios, sau de altă natură, 
relațiile individuale și influențele reciproce în limbă, port, 
obiceiuri, mentalitate ale celor două popoare au reprezen-
tat un element determinant al vieții cotidiene bănățene, în 
special în localitățile mixte. Ele au rezultat într-un mod 
comun de a fi și de a se comporta, care s-a păstrat până în 
zilele noastre. Este de dorit ca aceste relații să fie cultivate 
în continuare nu numai în cadrul național dar și transfron-
talier, astfel ca întreaga regiune să atingă din nou, și chiar 
să întreacă, nivelul socio-cultural și economic din perioa-
da Banatului istoric.  

 Autorii încheie și ei acest volum pe o notă pozitivă, 
personală, prin invocarea emoționantă a câtorva mentori 
academici ai lui Miodrag Milin, în principal, Pompiliu 
Teodor, Camil Mureșanu și Nicolae Cachir. Aceste re-
marcabile personalități au fost distinși savanți, care au 
abordat temele identităților naționale din regiunea sud-est 
europeană cu detașare și înțelepciune într-o perioadă tul-
bure pentru istoriagrafia românească (pusă mai întâi în 
slujba unui comunism naționalist și, după 1989, în slujba 
unui naționalism și mai excesiv, de către aceeași istorici 
care proslăviseră regimul ceaușist). În primul rând, însă, 
acești profesori au fost luminați pedagogi- adevărate 
exemple de omenie prin felul în care s-au comportat cu 
studenții lor într- o perioadă nu mai puțin tulbure și din 
punctul de vedere al relațiilor dintre oameni în viața de 
zi cu zi, înainte și după 1989. Ei rămân modele demne 
de urmat pentru generațiile viitoare de intelectuali, care 
ar trebui să fie educați în același spirit înțelept și generos, 
dacă dorim ca regiunea est-europeană să iasă din actualul 
ei impas moral și socio-cultural. 

MIHAI I. SPĂRIOSU

Note
¹ vezi volumul Armonie și conflict intercultural în Banat și 

Transilvania. Perspective cultural-istorice 1650-1950, Coordonatori 
Mihai Spăriosu și Vasile Boari, Institutul European,[Iași], 2014, 
581 pag. 

² Janie Leatherman, et alia, editors (1999), Breaking Cycles of 
Violence: Conflict Prevention in Intrastate Crisis, West Hartford, 
CT: Kumarian Press

Vitrina cu cărți



256

Anul XXII, nr. 85-86-87-88  (ianuarie-decembrie), 2021

COLUMNA 2000

La popoarele primitive și la non-albi, de regulă se 
spune că dușmanul cel mai bun anihilat este dușmanul 
mâncat. Cum popoarele civilizate nu sunt popoare de 
canibali, ca atare se procedează la alte 
metode. Otrava cu arsenic, care este 
greu de sesizat, este cel mai nevino-
vat procedeu în a comite asasinate. E 
drept că peste ani, atunci când dez-
gropi mortul, în jur rămâne urma arse-
nicului care a fost înghițit, de regulă cu 
supa de găluște, pe care îngrijitorul o 
dă celui care trebuie să dispară într-un 
fel sau altul. Asasinatul este o metodă 
prin care se elimină prieteni, părinți, 
mame, copii, vecini mai puțini și deloc 
dușmani, pentru că aceia sunt în afara 
granițelor și au nevoie de alte mijloace 
pentru a ajunge în fața unui pahar plin 
cu otravă.

Unul dintre antici a înghițit cucută. 
E vorba de Socrate. A preferat să înghită cucută decât să 
suporte oprobiul public.

Asasinatul, am spus, este o modalitate de a scăpa de 
oameni care sunt incomozi.

Asasinatul în Roma antică se făcea cu „custura”, 
adică un cuțit care în timp a fost folosit în muncile agri-
cole, la popoarele provenite din daci și romani. Brutus 
a folosit un astfel de instrument atunci când l-a determi-
nat pe Cezar să-l recunoască. „Și tu, fiul meu, Brutus !” 
Până atunci era vorba de un „bastard”, pentru că teoretic 
se spunea despre Brutus că nu este fiul legitim al lui 
Cezar și ca să fie scuzat, s-a spus: „Mater semper certa 
est. Pater semper incertus est” sau „Pater numqua est” 
(Mama este sigură. Tatăl întotdeauna este nesigur ). În 
înțelepciunea populară se spune că: la naștere, copilul 
seaman cu soțul, iar după un an începe să semene cu 
adevăratul tată.

Așadar, să revenim la „asasinate”.
Am terminat cazul Brutus. Să continuăm la Imperiul 

Otoman, unde din start, unul dintre fii ajungea sultan, 
iar celălalt sau ceilalți ajungeau să fie la gâde, omorâți 
pentru simplul motiv că nu aveau nevoie de concurență.

În Franța, stat evoluat, nu s-a ajuns la asasinat atunci 
când s-au născut gemeni. Alexandre Dumas scrie despre 
omul cu masca de fier: unul dintre frați a fost obligat 
să poarte tot timpul o mască pe figură, a fost privat de 
libertate, dar n-a fost ucis. Dovadă că există și omenie în 
familiile așa zis „regale”.

Asasinatul la oamenii de rând este mult mai simplu. 
Și voi da un exemplu, spunând, o pildă în care vecinul 
este ucis abia după ce s-a aflat că nevasta criminalului 
este capabilă de incest.

Iar la Arghezi există replica următoare:
„Curvă dulce cu mărgăritărel de Mai,
Vezi, Năstase osânditul

Nu te-a pătruns, decât o dată
Și atuncea toată, cu tot cuțitul”.
Nu se comite o crimă, dar se comite 

o dramă psihologică, în „Domnișoara 
Nastasia” de George Mihail Zamfires-
cu.

Un asasinat interesant a fost în 
cazul Luciei de Lamermoor; dar și în 
familia Medicis se comiteau asasinate, 
pentru că erau la modă, așa cum spu-
neam, să-ți elimini adversarii și oa-
menii incomozi. Totul pornește într-o 
Italie modernă, din experiența Romei 
antice, acea Romă antică unde asasina-
tele au fost comise de fiecare împărat 
în parte, celebru fiind Nero, care, a de-
venit atât de cunoscut, dar atât de hulit, 

încât, în România interbelică, câinii nu se mai chemau 
nici Lăbuș, nici Azor, ci se chemau Nero. Dacă era ne-
gru în cerul gurii, era mult mai bine.

În Roma antică a existat și Caligula, despre care, 
elevii înțelepți, sub formă de activiști cu probleme 
speciale, de la Academia „Ștefan Gheorghiu”, au creat 
o anumită postare:

„Caligula imperator
A făcut din cal, senator.
Petru Groza, mai sinistru,
A făcut din bou, ministru”.
E vorba de Zeroni, care a fost ministru al agriculturii 

la un moment dat, despre care se spunea că vorbește și 
pe latinește, de vreme ce cu gura plină a rostit „Cezar 
maleb une”, aceasta însemnând în limbaj elevat: „Ce 
sarmale bune !” Iar finalul acestui text este următorul:

„Ceaușescu să-i întreacă
A făcut savant din vacă…”
Nu ne referim la persoana care merită toată „stima 

noastră și mândria”, mai ales că avea ochi albaștri.
În Roma antică au rămas amintiri despre Vespasian 

care a creat „vespasianele” (toaletele publice) și a per-
ceput taxe pe acestea. Explicația nu era datorată igie-
nei, ci, deoarece urinacaptată în aceste recipient, unde 
toată lumea trebuia să meargă pentru a nu face mizerie 
pe stradă, era folosită în tăbăcării. Era un coroziv deo-
sebit și cum în perioada respectivă romanii aveau până 
și coiful din piele, pielea era la mare căutare. În timp, și 
la alte condiții, nu există „vespasiene”, dar există obi-
ceiul de a folosi terenul în scopuri cât se poate de inti-
me. India este un astfel de teritoriu unde nu se știe dacă 
nu calci pe praful de pe cale și dacă nu respire aceste 

IOAN IONESCU, ASASINATE LA ROMA IMPERIALĂ, 
EDITURA MIRTON, TIMIȘOARA, 2021
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conținuturi care, un pic mai la nord, sunt folosite ca ma-
terial, îngrășământ natural, și în China maoistă, unde, 
la un moment dat a fost o expeziție a vidanjorilor, care, 
bineînțeles, se lăudau cu felul cum îmbunătățesc (afâ-
nează) nivelul solului. Metoda este folosită și în Egipt, 
în perimetrul Hurgada, unde se folosește acest procedeu 
pentru optimizarea deșertului. Deci, nu se reciclează al-
tfel decât prin turnarea acelora pe câmp și bineînțeles 
nisipul devine mai lipicios și nu mai e luat de vânt.

Vorbeam de asasinate din diferite perioade ale lumii.
La Păstorel Teodoreanu există un poem în care spune:
„Am mai ucis un gardian,
Acum sunt liber, liniștit,
El nici nu știe c-a murit”.
Un interesant asasinat a avut loc în antichitatea grea-

că. Agamemnon a fost ucis în baie de către soția sa, 
Clitemnestra, care la rândul ei a suportat consecințe din 
partea fiicei ei, Electra. În istoria cinematografiei există 
un film realizat de Kakoianis, după piesa „Electra”, scri-
să de Sofocle, și care Electra a fost interesată dacă baia 
în care a fost ucis Agamemnon avea sau nu duș. ( Ceea 
ce este foarte interesant în teatrul antic este rolul corului, 
care, de fapt, povestește acțiunea ).

O altă personalitate care-și ucide copiii, din dorința 
de a se răzbuna pe soțul ei, este Medeea.

Nici neamul românesc n-a scăpat de ideea asasina-
telor. Celebră este asasinarea lui Nicolae Iorga, dar mai 
celebră și mai greu de explicat este asasinarea premieru-
lui I. G. Duca, care s-a produs de către legionari, pregătit 
la detaliu, într-o zonă întunecată a peronului gării din 
Sinaia.

Asasinatele au finalitate. Atentatele, nu. Există o car-
te a scriitoarei cehe, Borodiciova, „Atentate care au vrut 
să schimbe soarta lumii”, de unde voi reda ( din memo-
rie, bineînțeles ) un pasaj foarte interesant, din capitolul 
„Știți ca cât apune soarele, domnule general ? ), anume, 
atentatul asupra lui Charles de Gaulle; pregătiseră să fie 
împușcat exact la crepuscul, în momentul în care se în-
geamănă ziua cu noaptea; s-a întâmplat aceasta, dar în 
momentul în care a ajuns potrivit calendarului în locul 
unde trebuie să pornească glonțul, s-a întunecat brusc; 
de ce ? pentru că cei care au atentat la asasinarea lui 
Charles de Gaulle, luaseră un calendar cu un an înainte 
și în acel calendat întunericul venea cu o secundă mai 
târziu. Ca atare ei n-au reușit să apese pe trăgaci.

Atentatele sunt asasinate nefinalizate. Foarte intere-
sant este în istoria neamului românesc și este greu de 
comentat, pentru că există foarte multe semne de între-
bare, ca atentatele de la Jilava, unde se zice că au intrat 
peste condamnații, peste deținuții de acolo, unii dintre 
ei fiind magnate sau politicieni ai Bucureștiului din acea 
perioadă. Printre morți a fost și Marinescu, cel care era 
mare pasionat de fotbal, ținea cu echipa „Venus”, dar 
în același timp, pentru că „Venusul” pierdea de fiecare 
dată la „Rapid”, a ajuns și președinte la clubul „Rapid” 
și s-a bucurat de câștigarea Cupei României, cu ajutorul 

acestei echipe. El a fost ucis în acele atentate. De ce spu-
neam că situația este oarecum imposibil de explicat cu 
fermitate, pentru că aceste atentate erau, cum s-ar spune, 
ca revanță, mureau și la legionari și din tabăra adversă; 
Iorga, de exemplu, a fost victima faptului că a criticat 
mișcarea legionară și se zice că nu este departe și de 
asasinarea lui Moța ( originar din Orăștie ), chipurile, 
în timpul războiului civil din Spania. În același timp, 
spuneam că totul este ciudat, că legionarii au intrat ca 
acasă în toate cotloanele pușcăriri de la Jilava, dar n-au 
omorât comuniștii.

Într-un film al lui Sergiu Nicolaescu se justifică 
aceasta prin faptul că acești comuniști au fost salvați de 
către gardieni de omenie.

În esență, putem spune că axistă assassinate și există 
atentate. Asasinatele sunt gesturi criminale cu finalitate; 
atentatele rareori au finalitate. Deci, este vorba de 
nuanță. Și să exemplificăm în câteva atentate, din care 
unele, din nefericire, au avut finalitate.

Franța, 2015. Pe 7 ianuarie, doi barbate înarmați au 
intrat în redacția publicației satirice „Charlie Hebdo”, 
omorând 12 persoane și rănind alte 12. Atentatul de la 
redacția respective au fost considerate ca pedeapsă pen-
tru că revista de umor a publicat caricaturi cu Maho-
med, ceea ce pentru islam este considerată o mare jigni-
re. Reacția opiniei publice în înfierarea acestui atentat a 
fost că oamenii își ziceau „Charlie c*est moi”, adică „Și 
eu sunt Charlie”.

11 septembrie 2001. Atentatele care au distrus cele 
două turnuri gemene. Avioane de linie, cu pasageri la 
bord, au fost capturate de echipaje de câte 5 teroriști, de-
turnate și dirijate să explodeze în diferite locuri: două la 
cele două turnuri gemene din New York, un altul a intrat 
într-o aripă din Pentagon, iar unul s-a prăbușit, fără să-și 
atingă ținta, pentru că pasagerii din avion s-au revoltat, 
încercând să-i anihileze pe teroriști.

În Afganistan, la Kabul, a avut loc un atentat făcut 
de talibani și asupra ambasadei române; dintr-o suită de 
atentate, la ambasadele mai multor țări.

Și Osama bin Laden a fost victim unui atentat la 
Abu Dabad. Acțiunea a fost organizată de un grup de 
militari din forțele special ale Marinei Americane, la 1 
Mai 2011.

Și la viața lui Nicolae Ceaușescu au fost atentate.
Grupul clujeanului Raul Rolcinski, în 1983, fost 

deținut politic, la 17 septembrie 1983 când trebuia să 
fie Ceaușescuîn vizită la un CAP în județul Giurgiu. Au 
fost zădărniciți atentatorii de către securitate, care l-au 
convins pe „tovarășul” să-și anuleze vizita.

Alt atentat, în 1973; a fost vizată o sosie a lui 
Ceaușescu timp de 10 zile. Acesta a declarat ulterior că 
în aceste zile „el a fost Nicolae Ceaușescu”. 

Un alt atentat a fost organizat în 1984, când, după o 
vizită în RFG, s-a propus o acțiune de către generalul 
Ion Ioniță ca să se ia puterea. S-a amânat acțiunea pentru 
aprilie 1985, când Ceaușescu trebuia să viziteze Canada.
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Și Elena Ceaușescu a fost victimă, în noiembrie 
1988. A fost salvată de maiorul Eugen Arsenie. La 
Ambasada Rusiei a apărut o mașină „Mercedes”, care a 
atentat la Elena, intrând cu forță în automobilul în care 
se afla ea. A scăpat cu răni ușoare.

Și Nicu Ceaușescu ar fi fost o victim luată în 
colimator, în seria tentativelor de atentat. Mai întâi a fost 
infestat cu virusul hepatitei C, în anii*70. De asemenea a 
fost iradiat în urmă cu mai multe decenii; în 1987, la un 
Congres de știință a primit un cadou o cutie cu uraniu. 
El a dus cutia cu el și a purtat în buzunar eșantionul de 
uraniu pe care îl scosese din cutie.

În 1957, în noiembrie, când a fost un accident de 
avion; s-a ratat pista de aterizare și atunci 9 persoane, 
printre care și Nicolae Ceaușescu, s-au salvat. A fost 
victimă ministrul de externe Grigore Preoteasa.

Atentatele la adresa lui Hitler. Au fost mai multe.
Operațiunea „Fildeș”, a fost aceea care viza un avion 

ce zbura către Minsk, spre a da vina pe URSS. Capacul 
care ar fi detonat bomba a fost ținut într-o cală rece și 
bomba n-a mai explodat.

Tentativa într-un muzeu cu arme unde un militar tre-
buia fie model pentru o nouă uniform și când Hitler s-ar 
fi apropiat de el, ar fi declanșat bomba fatală. Vizita s-a 
amânat, până ce a fost anulată complet.

În buncărul lui Hitler, din Polonia, s-a coborât un 

recipient cu o bombă, într-un bazin cu apă. Când a 
explodat, Hitler nu mai era acolo.

20 iulie 1944. Celebrul atentat cu geanta, care a fost 
plasată sub masa de lucru a lui Adolf Hitler. Geanta a 
fost mutată sub spatele piciorului mesei, din stejar ma-
siv, și a explodat fără să facă din Hitler o victimă. Este 
cea mai circulată informație despre atentatele la viața 
Fuhrerului.

Ingenios a fost asasinatul asupra lui Anuar El Sadat, 
ucis de militant islamici, la 6 octombrie 1981. De re-
gulă, dacă umbli înarmat pe stradă, dai de bănuit. Când 
însă aceasta se întâmplă la o paradă militară, nimeni nu 
se miră că ai arma cu tine, dar nimeni nu știe dacă ai 
sau nu glonț pe țeavă. Așa s-a petrecut și când s-a tras 
asupra președintelui Egiptului, de la acea data, rănindu-l 
mortal.

Acestea au fost câteva însemnări despre atentatele 
din perioada modernă.

Autorul-scriitor, ex-magistratul Ioan Ionescu se pre-
ocupă de asasinatele din Roma imperială. Acolo sunt 
cuprinse referiri la împărații acelei perioade ( între anii 
14 – 476 ), asupra a 55 de împărați, între care Cezar, 
Nero și îndeosebi Caligula. Motivele asasinatelor ? Răs-
punsurile sunt de prisos ! 

 Preot iconom-stavrofor HORIA ȚÂRU
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Dorința de a cunoaște trecutul istoric al locurilor na-
tale este un demers firesc a unor oameni ce au în piept 
o inimă bună și nu un boț de carne. Urmare a acestei 
prezumții un grup de pasionați în domeniul cercetării 
monografice ce aveau subtile și permanente legături cu 
satul Șipet s-au încumetat să pur-
ceadă la elaborarea și tipărirea unei 
monografii a localității. Încercare 
grea, fiind necesară o amplă docu-
mentare prin arhive, biblioteci și 
studiu individual, din fericire am 
beneficiat de lucrarea de licență 
a doamnei Marion Ana (Silvia), 
născută Petoi în Șipet ceea ce ne-a 
ușurat într-o măsură munca. 

Spunea Octavian Paler „...Noi, 
românii, cum bine se știe, navem 
nevoie să cumpărăm trecut. Noi 
îl avem și singura grijă în aceas-
tă privință ar fi să nul lăsăm să se 
piardă. Și nu mă gândesc numai la 
preocuparea administrativă pentru 
vestigii. Indiferența cu care se poa-
te exercita această preocupare este 
chiar mai rea decât bălăriile care 
acoperă uneori ruine sfinte. De aceea, îi bănuiesc pe cei 
care își uită locurile natele de ceva mai grav decât in-
gratitudinea. Îi bănuiesc de frig interior. Îi bănuiesc de o 
infirmitate care nu le permite să fie decât așa cum sunt. 
Adică orfani joviali.”   

Aceste cuvinte ale unui cărturar ce nu-l putem învi-
nui de naționalism îngust ne-a fost ghid și metodă, vizi-
une și aplicație, trecut și viitor.  

Ca atare lucrarea Șipet - contribuții monografice ca-
ută să valorifice potențialul istoric, cultural și etnografic 
al satului, urmărind într-o întrepătrundere firească cu 
marile desfășurări istorice ale Banatului, să nuanțeze și 
să scoată în evidență specificul local.  

Curiozitatea omului față de trecutul său, al 
comunității în care trăiește a fost mereu vie, obârșiile, 
dăinuirea, evenimentele devenirii sale au înflăcărat cu-
getele multor truditori ai scrisului. Mulți s-au aplecat 
cu hărnicie, competență și dăruire asupra trecutului, 
smulgându-i cu îndărătnicie tainele, și nu puțini au avut 
ca obiect de cercetare chiar istoria unui sat. Cu toții au 
depus o muncă laborioasă și obiectivă pentru a aduce 
la viață mărturia tăcută a documentelor sau a faptelor 
istorice.  

Lucrarea Șipet - contribuții monografice urmărește 
cronologic și diacronic evoluția satului, accentuând mo-
mentele mai importante, personalitățile, instituțiile, bise-
rica, școala, activitatea culturală, ocupațiile de bază ale 
locuitorilor, toate sunt cercetate și consemnate. Tradiția 

nu a fost numai o sumă de obiceiuri 
pitorești, ci reprezenta, în primul 
rând, o forță vie, capabilă să asigure 
coeziune și vigoare colectivităților 
umane. Credința creștină și tradiția 
sunt două forțe care au asigurat 
permanența comunităților, justifi-
cându-le existența. 

În tot demersul nostru, des-
tul de laborios și îndelungat, am 
avut alături oameni ai satului, că-
rora le aducem mulțumiri pentru 
informațiile date și pentru genero-
zitatea cu care au răspuns solici-
tărilor noastre. Aceștia sunt: prea-
cucernicul părinte din Jebel, Petru 
Gărău, preacucernicul părinte 
Crișan Constantin-Oliviu, preacu-
cernicul părinte Marcel-Nicolae 
Moclinda, prof univ Nicolae Țăran, 

dna Mariana Gyuris, prof Adrian Luca, dna învățătoare 
Silvia Moise, dnul Nicolae Țăran (Babii), fiertatul Do-
rel Curuța, dnelor Iuliana Dancea, Maria Dancea, Livia 
Toma, Floare Buru, d-nilor Victor Șerban, Damaschin 
Sfârculuș, Avram Porumb, Cosmin Grecu, Cosmin Du-
mitrescu. 

Dorința noastră mărturisită conferă acestei monogra-
fii un rol important pentru o mai deplină conștientizare, 
de către oameni, a responsabilităților lor față de trecut, 
prezent și viitor.  

Suntem pe deplin conștienți că lucrarea noastră nu 
este nici exhaustivă, nici perfectă, multe lucruri noi pot 
fi scoase la lumină printr-o cercetare asiduă și laborioa-
să, de aceea considerăm că această carte este o nemărtu-
risită provocare pentru generațiile prezente și viitoare să 
o dezvolte și să o îmbunătățească. 

Este de sperat, atât cât ne-a stat nouă în puteri, ca 
prin această lucrare să păzim fapta bună a strămoșilor de 
lipsa de memorie, de nepăsare și nechibzuință. Această 
carte s-a scris vădit îndreptată împotriva acelui rău al 
uitării, ce tinde să ne copleșească ființa și identitatea. 

 IOAN TRAIA

IOAN TRAIA, IOAN DANCEA, ANA-SILVIA 
MARIAN, ALEXANDRU GYURIS, ȘIPET: 

CONTRIBUȚII MONOGRAFICE, 
EDITURA EUROSTAMPA, TIMIȘOARA, 2020.
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WALTER STAHLI, IMAGINI ETNOGRAFICE DIN 
OLTENIA DE ODINIOARĂ – PORTUL POPULAR, 
CONSTRUCŢII SĂTEŞTI ŞI OBIECTE ARTIZANALE 
ILUSTRATE PE BAZĂ DE CĂRŢI POŞTALE ŞI FOTO-
GRAFII VECHI, EDIȚIA A III-A REVIZUITĂ, EDI-
TURA BANAT MEDIA VERLAG, BAD NAUHEIM 
(GERMANIA), 2020.

Lucrarea „Imagini et-
nografice din Oltenia de 
odinioară – Portul popular, 
construcţii săteşti şi obiecte 
artizanale ilustrate pe bază 
de cărţi poştale şi fotografii 
vechi” adună ȋntr-un album 
pitoresc porturi populare, 
clădiri vechi cu o arhitectură 
traditţională şi interioare cu 
obiecte artizanale din 5 jude-
ţe din Oltenia. 

Autorul, un distins co-
lecţionar de cărţi poştale 
ilustrate, dar şi mare iubitor 

de frumos autentic românesc se numeşte Walter Stahli, 
este absolvent al Facultăţii de Agronomie din Timişoa-
ra, promoţia 1970, de profesie inginer agronom, stabilit 
definitiv ȋn Germania ȋn urmă cu 40 de ani.

Albumul cuprinde 20 de cărţi poştale ilustrând portul 
popular din judeţul Dolj, 22 de cărţi poştale cu portul 
popular din judeţul Gorj, 11 cărţi poştale cu portul tra-
diţional din judeţul Mehedinţi, 10 cărţi poştale cu portul 
tradiţional din judeţul Romanaţi, 44 de cărţi poştale cu 
portul popular din judeţul Vâlcea, 20 de cărţi poştale cu 
case vechi tradiţionale şi 8 cărţi poştale cu interioare de-
corate cu obiecte tradiţionale specific olteneşti.

Domnul Stahli a achiziţionat aceste cărţi poştale, alb-
negru sau color, de-a lungul anilor din ȋntreaga Europă, 
unele dintre acestea având o vechime de peste 100 de ani.

În introducere, este prezentată o descriere succintă 
a pieselor costumului tradiţional popular oltenesc, care 
reprezintă cartea de vizită a acestei zone etnografice.

De la ţăranii care locuiau ȋn bordeie şi până la mem-
brii Casei Regale a României, toţi erau iubitori ai portu-
lui tradiţional, pe care ȋl ȋmbrăcau cu mândrie ȋn zilele 
de sărbătoare, dar şi ȋn timpul activităţilor cotidiene. 
Costumul popular oltenesc se remarcă prin rafinament 
şi eleganţă. Ia românească, intrată deja ȋn legendă, o re-
găsim pe Columna lui Traian de la Roma ȋn portul tra-
diţional al femeilor dace, dar şi la casele de modă din 
marile capitale ale lumii contemporane, dovedind astfel 
un stil vestimentar atemporal, mereu actual, care conti-
nua să impresioneze generaţii la rând. În imagini poate fi 
admirată şi marama de dimensiuni impresionante şi bo-

gat ornamentată, care a ȋnfăşurat ȋn cea mai fină ţesătura 
capul ţărăncilor lui Grigorescu dar şi capul reginelor 
României: Regina Elisabeta şi Regina Maria.

În final, incursiunea ȋn lumea satului oltenesc cu pre-
zentarea arhitecturii tradiţionale şi a interioarelor deco-
rate cu obiecte tradiţionale bucură ochiul privitorului, 
aducând ȋn actualitate un crâmpei de suflet românesc. 

WALTER STAHLI, PORTUL POPULAR ROMÂ-
NESC DIN BANAT ȊN IMAGINI FOTO, CĂRŢI POŞ-
TALE, ILUSTRATE VECHI, LITOGRAFII ŞI GRAVURI 
DE EPOCĂ (EDIȚIA A III-A - „REVĂZUTĂ ȘI ADĂ-
UGITĂ”), EDITURA BANAT MEDIA VERLAG, 

BAD NAUHEIM (GERMA-
NIA), 2021.

Lucrarea „Portul popu-
lar românesc din Banat ȋn 
imagini foto, cărţi poştale, 
illustrate vechi, litografii şi 
gravuri de epocă” a apărut ca 
urmare a pasiunii pentru fru-
mos, autentic şi tradiţional, 
dar şi ca o expresie artistică 
a admiraţiei şi apartenenţei 
autorului la quintesenţa su-
fletului bănăţean.

Dânsul a adunat de-a 
lungul anilor, ca ȋntr-o ladă 

de zestre numeroase „bijuterii” ale creaţiei populare 
româneşti din zona Banatului şi le-a reunit ȋn această 
culegere, editată ca album de artă. Ca un veritabil colec-
ţionar, domnul doctor inginer Walter Stahli, are bucuria 
împărtăşirii a 12 gravuri şi litografii, 26 de documente 
foto, 39 de fotografii private şi 170 cărţi poştale alb ne-
gru şi color, realizate de către etnografi, fotoreporteri şi 
fotografi profesionişti. Aceste imagini ȋnfăţişează fami-
lii sau grupuri de persoane costumate ȋn port popular 
(porturi festive şi ȋmbrăcăminte zilnică), ȋntruchipând 
satul românesc din Banat şi locuitorii săi ȋn timpul unor 
activităţi cotidiene (pe stradă, la piaţă, la târg), la mun-
că sau culturale (coruri, formaţii artistice). Fiecare poză 
este insoţită de descrierea persoanelor, a costumelor po-
pulare, a zonei de provenienţă din Banat, a obiceiurilor, 
a sărbătorilor, etc. Limbajul folosit nu este unul de pur 
de specialitate, ci unul accesibil marelui public iubitor 
de artă populară. Un farmec aparte şi un plus de pitoresc 
ȋl conferă ȋnsemnările originale scrise pe verso-ul căr-
ţilor poştale, care aduc cu ele parfumul acelor vremuri 
apuse. Lucrarea reprezintă o restituire peste timp a unor 
valori autentice bănăţene apartinând tezaurului cultural 
tradiţional românesc.
 Conf. univ. dr. ing. SORIN TIBERIU BUNGESCU

 WALTER STAHLI
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 Împlinirea, în acest an, a 565 de ani de la urca-
rea lui Vlad Țepeș, pentru a doua oară, pe tronul Țării 
Românești, moment care a inaugurat cea mai întinsă în 
timp dintre cele trei domnii ale acestuia (cea cuprinsă 
între 1456-1462) și, prin urmare, și cea mai încărcată 
de realizări (de ordin politico-miliar, economico-social 
și cultural-bisericesc) ale lui 
Dracula, m-a determinat să în-
tocmesc încă un volum pe care 
să-l dedic vieții și activității in-
transigentului voievod român 
din neamul princiar al Basa-
rabilor Drăculești. De aseme-
nea, deoarece tot anul acesta 
se împlinesc și 545 de ani de la 
preluarea domniei statului me-
dieval românesc sud-dunărean, 
pentru a treia și ultima oară, de 
către Vlad Țepeș, am avut un 
motiv în plus pentru a-i închina 
lucrarea de față.

 De această dată, tematica 
abordată este cea legată de iz-
voarele narative și istorice me-
dievale (atât românești, cât și 
germane, slavone, greco-bizan-
tine, turcești și occidentale [aici 
intrând, de fapt, nu numai cele 
provenite din statele vest-euro-
pene, ci și cele din centrul, su-
dul și estul bătrânului continent]) referitoare la nepotul 
lui Mircea cel Bătrân, izvoare pe baza cărora s-au putut, 
de fapt, în mare măsură, reconstitui extraordinarele în-
făptuiri ale aprigului „Drăculea Vodă”. 

Pornind de la existenţa de netăgăduit a unor teme co-
mune în toate naraţiunile (scrise de autori anonimi de 
origine română, germană sau slavă), care au ca subiect 
incredibilele isprăvi ale vajnicului Vlad Țepeș, precum 
și în toate cronicile (redactate de istorici greco-bizantini, 
otomani, italieni, germani, maghiari, polonezi, englezi 
etc.), în paginile cărora există însemnări privitoare la 
dârzul fecior al lui Vlad Dracul, am încercat, în lucrarea 
de față, să demonstrez și eu (ceea ce specialiștii români 
și chiar străini au făcut-o, de altfel, deja) că la temelia 
tuturor acestor izvoare narative și istorice din Evul Me-
diu despre Dracula s-a aflat, cu siguranţă, un arhetip, și 
că, deși, uneori, faptele marelui nostru domnitor au fost 
exagerate (într-un sens sau altul) cu bunăștiință de cei 
care i le-au consemnat, acestea au avut, totuşi, la bază, 

în toate cazurile, un eveniment real. 
Cu toate că am întocmit acest studiu după toate 

canoanele științifice, el fiind înzestrat atât cu aparat 
critic (adică note de subsol și bibliografie), cât și cu 
o serie de elemente complementare (cum ar fi: un ta-
bel genealogic, explicații pentru diverși termeni spe-

cifici, în general, epocii tra-
tate, sau informații cu privire 
la unele familii domnitoare și 
personalități din diverse do-
menii de activitate [politici-
eni, comandanți militari, înalți 
demnitari bisericești, oameni 
de cultură etc., majoritatea din-
tre aceștia fiind contemporani 
cu Dracula] ori referitoare la 
denumiri geografico-istorice, 
și nu numai, precum și o ico-
nografie adecvată), consider, 
totuși, că înainte de toate aceas-
tă carte este una de populariza-
re. Ea se adresează, îndeosebi, 
tinerilor (elevi și studenți), 
dar și altor categorii de vârstă 
și ocupații profesionale decât 
cele legate direct de studierea 
istoriei, într-un cuvânt tuturor 
celor interesați și pasionați de 
cunoașterea trecutului poporu-
lui român, în special de epoca 

medievală a acestuia, căreia i-am acordat, în cadrul 
activității mele de cercetare, o atenție deosebită.

 De asemenea, mai vreau să precizez și faptul că în tex-
tele explicative și informative amintite mai sus, anexate 
unora dintre capitolele ce alcătuiesc lucrarea de față, am 
prezentat o serie de termeni, persoane, denumiri etc. (în 
afara celor pentru care am dat, deja, lămuriri la notele 
de subsol), pentru ca cititorul interesat să-și poată face o 
imagine cât mai completă și mai complexă cu privire la 
problematica tratată, la aceasta contribuind, desigur, și 
ilustrația aferentă, care are menirea de a aduce dinaintea 
ochilor cititorilor nu doar o reconstituire a trecutului prin 
cuvinte, ci și una prin imagini. Totodată, pentru cei care 
nu cunosc limba română, dar sunt preocupați de subiectul 
abordat în paginile cărți mele, am recurs la realizarea unui 
rezumat al acesteia în engleză, care este, cu certitudine, 
una dintre limbile cele mai răspândite în lume.

 
AUTORUL

TIBERIU CIOBANU, VLAD ŢEPEŞ DRACULA 
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