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DACOROMANIA, NR. 96/2020

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

Barbu {tef@nescu Delavrancea

Ziua de 26 noiembrie 2019 va rămâne aceea în
care membrii Fundaţiei „ALBA IULIA 1918 PENTRU
UNITATEA ŞI INTEGRITATEA ROMÂNIEI” şi ai
Revistei „DACOROMANIA” au sărbătorit 20 de ani
de existenţă.

Prea mulţi pentru o parte din noi, plecaţi între timp
la cele veşnice, omagiaţi într-un mod infim de aducere
aminte, printru-un moment de reculegere: prof. Ioan
Pleşa – fost preşedinte al fundaţiei, prof. dr. Băluţă
Lucian Cloşca, prof. Furduiu Ilie, av. Avram Ioan,
prof. Hendrea Gheorghe, maistru Muntean Nicolae,

ing. Codariu Alexandru, ec. Dăian Ioan, ing.
Mărginean Ioan, prof. cercet. Blăjan Mihai, ec.
Iordache Carolina, ec. Dreghici Ioan, sing. Nemeş
Cornel, col(r). Corodeanu Ioan, sing. Negrea
Gheorghe, ing. Besoiu Simion, ec. Şimon Gheorghe,
ing. Pop Vasile, ing. Dreghiciu Ioan, prof. dr. Trif
Mircea, mai st ru Răducu Gheorghe, maistru
Dreghiciu Nicolae.

Ne-am adunat în sala mică a Casei de Cultură a
Studenţilor, la ora 14, considerată de unii ca prea
devreme, ţinând cont de absenteismul lor.
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Cu toate acestea, a impresionat implicarea unei
părţi dintre noi pentru ca ziua să rămână drept una
de sărbătoare şi bucurie, în aducerea aminte că suntem
un colectiv unit, activ, optimist şi perseverent.

O reţetă ideală, favorabilă îndeplinirii atâtor
proiecte realizate în cei 20 de ani şi evocate, la
întâlnire, de către ”decanul şi părintele” fundaţiei şi
revistei, ec. Ioan Străjan. Privindu-l şi ascultându-l,
gândul te duce la un fluviu mereu cu debitul la cote
maxime, sau un vulcan ce arde continuu, de neoprit
în scoaterea la suprafaţă a istoriei noastre de la
începuturi şi până azi.

Cu greu l-am readus la cursul firesc al proiecţiei
celor peste 140 de slide-uri (diapozitive), un schelet
de discuţii menit să reflecte realizările din cei 20 de
ani, grupate pe domenii de activitate:

– Sesiuni de comunicări, întâlniri cu românii
din diaspora, deplasări la evenimente şi realizarea
legăturilor strânse cu românii aparţinând
comunităţilor din străinătate (Republica Moldova,
Bulgaria, Iugoslavia, Serbia, Ungaria, Ucraina etc.)
şi donări de carte pentru biblioteci româneşti.
Implicarea în deschiderea şi buna funcţionare a
Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău;

– Realizarea a peste 21 de monumente, busturi
şi plăci comemorative, amplasate pe unele clădiri
şi obiective istorice, pe cheltuială proprie, sau cu
sprijinul financiar a Primăriei sau a Consiliului
Judeţean Alba, marcând unele evenimente istorice
sau culturale în cordialitate cu adevărul);

– Organizarea anuală a Congresului Tinerilor
Basarabeni care studiază în România, organizarea
taberelor de cultură şi civilizaţie românească, în
perioada vacanţelor, cu tinerii români din afara
graniţelor României, ce studiază în România;

– Organizarea sau participarea la aniversări
ori comemorări ale oamenilor de cultură români,
evenimente religioase, lansări de carte, alte
manifestări culturale şi patriotice româneşti, evocarea
locaţiilor şi culturii strămoşilor daci (ex.
Sarmisegetusa, Piatra Craivei, Ţebea, Ip, Trăsnea,
Moisei, Blaj, Dupăpiatră etc.); participarea la
Congresele Spiritualităţii Româneşti ce se desfăşoară
anual în Alba Iulia şi Zlatna;

– Acţiuni dedicate anului centenar – 2018:
implicarea în  demersuri menite să determine
realizarea Monumentului Unirii la Alba Iulia;
realizarea, împreună cu Inspectoratul şcolar al
judeţului Alba, a concursului liceal ”Alba Iulia –
Cetatea de Scaun a Marii Uniri” şi premierea
echipelor câştigătoare; organizarea, împreună cu
Arhiepiscopia de Alba Iulia şi RadioReîntregirea a
concursului radiofonic ”Privim înapoi cu mândrie,
Centenar – Marea Unire!”; realizarea site-ul nostru,
al revistei şi fundaţiei, ”www.unitate-centenar.ro”;

 Proiecte actuale:
– implicarea susţinută în reabilitarea cimitirului

eroilor din Alba Iulia prin acţiuni de identificare,
cercetare şi clasificarea acestora (coordonator ec. Ioan
Bălgrădean);
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- organizarea unor manifestări dedicate
centenarului Păcii de la Trianon din 1920. Înaintarea
către Primăria din Alba Iulia a propunerii ca o locaţie
din perimetrul parcului cetăţii albaiuliene (în
vecinătatea noului Monument al Unirii) să poarte
denumirea de ”Piaţeta Trianon;

– realizarea din fonduri proprii a albumul
pictorului ”Sava Henţia” (coordonator col(r) Nicolae
Paraschivescu);

– continuarea demersurilor initiate în anii 2018
şi 2019 destinate scoaterii şi valorificării primei
biserici creştine din Transilvania, cunoscută ca
biserica arhiepiscopală a lui Ierotei;

–  implicarea în  demersuri adresate către
autorităţile statului, pentru ca românii din
Transilvania să fie reprezentanţi în Stema României
(ec. Ioan Străjan);

– construirea unui monument pe adevăratul loc
al supliciului răsculaţilor de la 1784-1785, Horea,
Cloşca şi Crişan;

– ridicarea unui monument în amintirea celor cca.
100 de martiri români de pe meleagurile Albei, ucişi
de către maghiari, în revoluţia românilor de la 1848/
1849;

– amplasarea unei plăci comemorative pe zidurile
rămase din clădirea primei şcoli confesionale
ortodoxe din Alba Iulia, str. Avram Iancu, la Biserica
ortodoxă ”Buna Vestire”;

- ridicarea unui monument în memoria eroilor
“Regimentului 91 infanterie ”Regele Ferdinand”, în
amintirea celor aproximativ 10.000 de soldaţi căzuţi
în timpul celui de al doilea război Mondial în Est şi
Vest;

- înlocuirea ceremonialului schimbării gărzii
austriece din cetate cu cel al intrării lui Mihai Viteazul
în Alba Iulia;

Este greu să cuprinzi într-un timp redus întregul
volum de realizări ale membrilor fundaţiei şi revistei,

a efortului lor neobosit, în ciuda tuturor provocărilor
şi piedicilor întâmpinate.

Una dintre nerealizări, aşa cum subliniau
preşedintele fundaţiei, Vasile Todor, şi prim-
vicepreşedintele acesteia, Dragomir Vlonga, este
slaba primenire cu persoane tinere a colectivului,
menită să asigure continuitatea şi împrospătarea
acţiunilor la nivelul provocărilor actuale.

Am rămas cu îndemnul adresat de fostul
viceprimar al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa,
şi al poetului Ioan Mărginean, redactor şef al Revistei
”DACOROMANIA”, de a merge înainte indiferent
de piedicile întâmpinate.

Mulţumim reprezentanţilor ong-uri cu care
colaborăm: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
,,REGINA MARIA”, Filiala Alba; Asociaţia
Naţională a Veteranilor de Război ,,REGELE
FERDINAND”, Filiala Alba; Despărţământul
,,EUGEN HULEA” ASTRA, Alba Iulia; Asociaţia
Naţională a cadrelor militare în rezervă şi retragere
,,AL.I. CUZA”, Filiala ,,GEMINA” Alba; Societatea
Cultural – Patriotică ,,AVRAM IANCU”, Alba Iulia;
Asociaţia Pensionarilor ,,SPERANŢA”, Filiala Alba;
Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic, Filiala Alba;
Asociaţia ,,PRO GÂRBOVA DE SUS”, Alba.

Mulţumim şi La mulţi ani Fundaţia „ALBA
IULI A 1918 PENTRU UNITATEA ŞI
INTEGRITATEA ROMÂNIEI”  ş i Revista
„DACOROMANIA”.

Menţionăm că proiecţia dedicate celor 20 de ani,
expusă în PowerPoint la evenimentul menţionat,
poate fi vizualizată pe site-ul fundaţiei www.unitate-
centenar.ro la  secţiunea ”Cine
suntem”.

Col.(r) Gabriel GRIGORAŞ
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„DACOROMANIA” o revistă-drapel
Revista „DACOROMANIA”, întemeiată in anul

1999 de „Fundaţia Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi
integritatea României”, şi-a câştigat pe merit
aprecierea ca o „REVISTA DRAPEL”, pentru
cunoaşterea „Istoriei Poporului Român”, cu trimitere
impecabilă la „Istoria Ardealului”.

Revista a fost reprezentată cu stimă, respect şi
profesionalism, din partea prof. Ioan Pleşa –
preşedinte, ec. Ioan Străjan – director, Ion
Mărgineanu – redactor şef, la care se mai adaugă şi
un număr important de consultanţi ştiinţifici şi
colaboratori.

Apariţia Revistei la Alba Iulia nu a fost
întâmplătoare. La Alba Iulia, în această „Cetate
strămoşească”, s-au înfăptuit cele mai importante
evenimente istorice ale neamului nostru, este vorba
de Prima Unire înfăptuită de Mihai Vodă Viteazul,
apoi a urmat un alt eveniment uriaş la 1 Decembrie
1918, când în faţa celor peste 100.000 de români,
din toate provinciile româneşti s-a hotărât Unirea cea
Mare şi Sfântă a Statului Naţional Unitar Român.
Prin acel act istoric, s-a încheiat procesul de făurire
a României Mari.

Menţinerea şi apariţia celor 95 de numere ale
revistei DACOROMANIA, a fost posibilă datorită
sprijinului substanţial acordat de Consiliul Municipal
Alba Iulia; redacţiei ziarului „Unirea”, precum şi
personalităţi româneşti din ţară şi din afara
graniţelor.

Tematica revistei „Dacoromania” se aşază şi se
bazează pe cunoaşterea adevărată a Istoriei Poporului

Român, ea dezvăluie virtuţile patriotice, exprimă
devotamentul pe care le reprezintă faţă de patria
multimilenară şi faţă de propriul popor, respectul şi
aprecierea faţă de munca şi jertfa înaintaşilor ca şi a
contemporanilor.

Revista, a înălţat la cote reale, trăsăturile esenţiale,
momentele fundamentale care au durat temelii
trainice istoriei noastre naţionale, începând cu
originile şi vechimea Poporului Român, autohtonia
sa în vatra străbună, cu tradiţia statală de peste 2.000
de ani, continuând cu luptele înaintaşilor pentru
păstrarea fiinţei naţionale, a unităţii etnice şi de stat,
cu marile bătălii sociale şi naţionale.

Revista păstrează în lucrările publicate, rigoarea
ştiinţifică, folosind cu precădere documente de arhivă
din ţară şi din străinătate, în parte inedite, pentru a
da lucrărilor apărute forţa convingătoare a
materialelor provenite din cele mai îndepărtate
veacuri şi până în zilele noastre. Revista se mai
bazează şi pe cercetarea istorică, prin confruntarea
de idei, prin schimburi de opinii, pentru a contribui
la clarificarea problemelor controversate, pe o solidă
bază documentară.

Printre consultanţii ştiinţifici şi colaboratorii
revistei, se găsesc şi prof.dr. Ioan Corneanu şi
avocatul Vasile Moiş din judeţul Satu Mare,
publicând materiale ştiinţifice şi cultural-educative,
privind oglindirea obiectivă a vieţii şi activităţii
românilor de pe mirificele plaiuri româneşti ale
sătmarului.

Considerăm că fără revista „DACOROMANIA”
românii ardeleni, ar fi nu numai mai săraci, de a
ajunge la informaţii corecte şi indubitabile, dar şi fără
un exemplu de conduită în procesul de educaţie
patriotică pentru toţi românii din Ardealul Românesc.

Aducem şi pe această cale colegilor noştri de la
Alba Iulia, care ne-au oferit şi nouă sătmărenilor
posibilitatea de a ne exprima prin materialele
publicate în revista DACOROMANIA, O REVISTĂ
DRAPEL.

La mulţi ani, DACOROMANIA!

 Prof.dr. Ioan CORNEANU
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„Războiul” de 1000 de ani şi
negaţionismul existenţei noastre!

Discurs public în cadrul celei de XXIII sesiuni a Congresului Spiritualităţii Româneşti de la
Zlatna şi Alba Iulia, 30 noiembrie – 1 decembrie 2019

Istoria umanităţii nu este o înşiruire de date statistice.
Istoria popoarelor nu reprezintă viaţa lor bucolică şi nici
nu consemnează bunele intenţii utopice ale minţilor
luminate. Istoria lumii este tocmai istoria faptelor care i-
au schimbat fizionomia civilizaţiei sau i-au lăsat cicatrici
hidoase, ireparabile. Se mai spune că ea, istoria, este o
cocotă de lux care flirtează cu cel care o scrie şi se culcă
cu cel care o plăteşte mai bine. Nicolň Zeno afirma cu
năduf că s-a săturat să constate cum istoria a fost tălmăcită
prin spusele mincinoase ale grecilor, evreilor, dar mai ales
ale romanilor. Nu întotdeauna cei care au făcut istorie au
şi scris-o!

Istoria scrisă aparţine aşadar celui care are puterea.
Acolo adevărul este totdeauna de partea învingătorului.
Sau a celui care plăteşte mai bine. Aşa se face că istoria
românilor, cu nesemnificative excepţii, a fost scrisă cu
”adevăr” plămădit de cei care ne-au surclasat prin puterea
numărului, armelor sau banilor. Mai nou, prin subversiune
propagandistică şi manipulare mediatică. Românii au avut
mereu simţul timpului istoric şi l-au convertit în constante
identitare păstrate în vestigii lucrate, dar mai ales în tradiţia
orală şi rezistenţă spirituală. Insuficient! O eroare care
astăzi se resimte în resursa noastră de argumente şi
alimentează patologia psihotică a inamicilor naturali.

Am scris cele de mai sus pentru a înţelege de ce este
nevoie de astfel de abordare. Mereu am lăsat pe alţii să o
facă în numele nostru şi nu de puţine ori am descoperit o
Românie desfigurată, stâlcită de anateme şi uri personale
ale vrăjmaşilor mai mult sau mai puţin declaraţi. Aşadar,
îndreptările trebuiesc a fi făcute! Consider că aici este
locul să ni-l rememorăm pe supranumitul ”Apostol al
Neamului”, nimeni altul decât magnificul Nicolae Iorga,
cu al său profetism de credinţă:

„Făcând parte dintr-un popor, înfăţişându-i viaţa,
încălzindu-se astfel de toate silinţele şi credinţele cheltuite
în cursul epocilor, mişcat de nesfârşitele suferinţe prin
care a trebuit să treacă Neamul său pentru ca să ajungă
până la timpul de faţă, având în sufletul său răsunetul
tuturor triumfurilor şi înfrângerilor câştigate şi suferite
în timp de secole, istoricul e un bătrân prin experienţă a
Naţiei sale. Dacă nu-l întreabă alţii, el este dator să
vorbească, ţinând la dispoziţia contimporanilor învăţături
culese din vastul câmp al trecutului studiabil. Prin aceasta
el nu iese din îndatoririle sale, ci le îndeplineşte până la
capăt.(...) ...nestrămutata mea credinţă este că, într-o

societate încă nefixată şi căzută prea repede din uşorul
entuziasm al începuturilor în căutarea pătimaşă a
mulţămirilor materiale ale vieţii, istoricul e dator a fi un
animator neobosit al tradiţiei naţionale un mărturisitor
al unităţii Neamului peste hotarele politice şi de clasă,
un predicator al solidarităţii de rasă şi un descoperitor
de ideale spre care cel dintâiu trebuie să meargă dând
tineretului ce vine după noi exemplul” (A.R., Discursuri
de recepţie, Bucureşti, 1911, p.3-24.)

Personal, nu sunt  un scriitor de romane, un inventator
de stil livresc sau făuritor de metafore nemuritoare. Încerc
doar a fi un ochi ca o diafragmă de aparat fotografic care
surprinde Clipa şi din suma clipelor să recompun
radiografia ascunselor reguli care ne subminează. Însuşi
titlul discursului de faţă nu este metaforă. Este realitate
crudă, este realism extras de sub radicalul unei conştiinţe
aproape tragice. Am încercat să reconstitui pe parcursul
celor o mie de ani invocaţi de maghiari ca fiind ai lor,
când şi unde a existat concordia între părţi. Şi dacă aceasta
a fost exclusă, unde stă ascunsă cauza cauzelor pentru a
da explicaţii înţelepte măcar în zilele acestui început de
secol inteligent. Este timpul pentru a ne exprima în temeiul
unor concluzii fără abatere.

Pentru românii aflaţi sub stăpânirea ungurilor sau, mai
apoi, a austro-ungurimii, nu numai din Ardeal, cu excepţia
celor care au cedat şi s-au convertit la regulile asimilării,
Istoria a fost ca o cămaşă de forţă din care doar moartea
pe roată i-a făcut scăpaţi. Istoria românilor din vintrele
Daciei Transalpine de sub stăpânirile trecute stă sub
semnul terorii şi a sălbăticiei. În loc de Libertate au avut
doar împilare. În loc de drepturi omeneşti, numai
tratamente bestiale. În loc de Civilizaţie,  doar
discriminare!

Toată memoria colectivă surprinsă de harul istoricului,
cuprinsă de acurateţea lucidei decantări îşi recapătă
amploarea şi actualitatea, mai ales acum când armate
întregi de delatori şi propagandişti ai negaţionismului se
reped asupra legitimităţii Statului Naţional Român.

SIMETRII ISTORICE CICLOIDE
Să ne întoarcem, totuşi, pentru  puţin în timp, doar

pentru a constata existenţa aceluiaşi climat de uneltiri
ostile împotriva românilor, imediat după Marea Unire.
Să observăm că nici Ungaria, nici Uniunea Sovietică, ba
chiar şi alţii de pe la sud, nu se consolează după Marea
Unire realizată de români şi continuă a lua măsuri, a crea
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societăţi, brigăzi şi organizaţii de tot felul, care nu
exprimau altceva decât frustrarea enormă cauzată lor de
Pacea de la Trianon. În martie 1925 Biroul Politic
Sovietic adoptă o rezoluţie asupra activităţii din Basarabia,
care stabilea strategia şi propaganda pentru redobândirea
teritoriului. Măsuri subversive, atacuri teroriste, acţiuni
de subminare a autorităţii româneşti în Basarabia, totul
concură spre acest scop. Este sugestiv că Laszlo Dobos,
pe numele conspirativ Louis Gibarti, cominternist vechi,
s-a implicat intens în propaganda antiromânească din
Basarabia şi în pregătirea revoltei de la Tatar-Bunar.

Colaborarea sovieto-maghiară a continuat să
funcţioneze şi în absenţa lu i Bela Kun la cârma
Ungariei. Nu putem sublinia îndeajuns că scopurile
revizioniste ale celor două state, rusesc/sovietic şi
maghiar s-au manifestat indiferent de regim politic ca
fiind o coordonată esenţială a politicii lor externe. Aceşti
vecin i şi-au  propus obiectiv ”sine-tempora” să
dezmembreze statul naţional unitar  şi suveran  al
României, cum probabil unii continuă să o dorească şi
astăzi.   Ba chiar o afirmă cu neruşinare şi lipsă de teamă
pentru consecinţe, din chiar inima României de azi!

Astfel în 1927,  guvernul de la Budapesta a
înfiin ţat Liga Revizionistă Maghiară  şi Federaţia
Mondială a Maghiarilor, organizaţii prin intermediul
cărora să se stabilească diferite contacte diplomatice,
culturale,  academice,  toate cu intenţia revizuir ii
Trianonului. Din 1927 până în 1940 Liga a editat 228 de
publicaţii în 9 limbi, toate axate pe aceeaşi obsesie.

Grăitor este faptul că Sandor Csoori, unul dintre
fondatorii Forumului Democratic Maghiar în Ungaria
după 1989, devine preşedinte al Federaţiei Mondiale a
Maghiarilor, organizaţie înfiinţată în 1927 pentru a emite
pretenţii teritoriale împotriva României, Cehoslovaciei şi
fostei Iugoslavii. Federaţia Mondială a Maghiarilor îşi
continuă acţiunile de propagandă şi la începutul acestui
mileniu, fiind subvenţionată de guvernul maghiar.

În octombrie 1919 Miklos Horthy a compus un
memorandum în care arăta că pentru reintegrarea
maghiarilor era necesară distrugerea României. (cf. Larry
Watts, ”Fereşte-mă doamne de prieteni” p. 98) A pus în
aplicare pe deplin crezul lui după Diktatul de la Viena în
Nordul Transilvaniei, când şcolile şi bisericile maghiare
au devenit instrumente ale acestei propagande iredentiste.
Şi astăzi, în mod tendenţios, în spaţiul public din Ungaria
are loc preamărirea lui Horthy Miklos căruia i s-au ridicat
numeroase statui. Ce eroare istorică a făcut România lui
Ferdinand în 1919 punându-l în locul lui Bela Kun!!!

În 1990 se striga cu trufie hunoidă „Ardealul unguresc,
niciodată românesc” din balconul Primăriei din Târgu-
Mureş, prefigurând declaraţiile de secesiune ulterioare ale
diferitelor consilii secuieşti sau maghiare, arbitrar şi
ilegitim constituite. Apoi s-a trecut la defăimare publică
prin lobby-uri la toate cancelariile lumii, prin care românii
sunt calificaţi ca barbari, neeuropeni, incapabili de
civilizaţie.

Au cerut drepturi colective cu un tupeu rar întâlnit,
aşa cum nu a existat precedent în Europa. Au şantajat
guverne româneşti slabe şi temătoare, atente mai mult la
efectele manipulării decât la gravele consecin ţe
antinaţionale. Ba unii chiar s-au întrecut „să facă frumos”,
de dragul europenismului multicultural,  în faţa celor de
la Budapesta, în reuniuni comune ale guvernelor, în
tratarea subiectelor nevinovate dar academice ale co-
suveranităţii asupra teritoriilor preponderent etnice.

Suntem vinovaţi de tolerarea exceselor politice ale unei
părţi a maghiarimii coagulată în juru l iredentei
recrudescente alimentată de Budapesta, excese care au
devenit politică standard în România. Tranzacţionismul
politic al partidelor româneşti  este cauza primă a crizei în
care s-a ajuns. Să ne amintim că şi la confruntarea din martie
1990 de la Tg. Mureş s-a pornit, între altele, tot de la
libertinismul tolerant politic al lui Ion Iliescu, care le-a
îngăduit discreţionar maghiarilor din România sărbătorirea
prin sfidare a funestului 15 martie.  Acelaşi libertinism l-
a manifestat şi Traian Băsescu faţă de problema naţională,
care, stând la masă cu iredentiştii, în propria ţară, a
acceptat să i se adreseze în limba maghiară tocmai cei
care contestă vehement limba oficială a statului român.

Apoi trădarea, îmbibată în capul de carton al unora
crescuţi ani buni pe la Viena, avea să ofere Fundaţia Gojdu
ca peşcheş de bună garanţie a modelului franco-german
extins pe orbita dâmboviţeană.

 Numai că, în Transilvania s-a dat alarma. Spirite
atente şi conştiinţe ardente au început demascarea.
Purificarea etnică din HARCOV, retrocedările ”in
integrum” ale imobilelor, terenurilor, apelor şi pădurilor,
segregarea fizică a învăţământului, satisfacerea cererilor
mincinoase ale optanţilor, şi lista este lungă, s-au făcut
cu mâna spurcată a politicului compromis de la Bucureşti
şi ciocanul ucigător al unei justiţii năimite, bine unse, la
unele instanţe din Ardeal.

Ca să nu mai vorbim de deşănţata propagandă
antiromânească din judeţele Covasna şi Harghita şi de
vizitele premierului Orban - evident Victor, în aceste judeţe
cu scopul trucat de a le întreţine ura împotriva românilor.

Se cunoaşte în Europa că n ici o politică de
deznaţionalizare n-a fost atât de aprigă ca aceea susţinută
de secole de către Ungaria. În timp ce minoritatea
maghiară a avut nu doar drepturi, ci numai privilegii de
la 1918 încoace, incluzând şi perioada comunistă,
minoritatea românească din Ungaria a fost desfiinţată prin
asimilare forţată. Se întâmplă şi astăzi sub ochii noştri...

Când oare se vor trezi guvernele din România  pentru
construcţia  sănătoasă a relaţiilor cu românii din afara
graniţelor ţării?

Referindu-se la demersurile de istorie alternativă, a
se citi falsă, din cauza intereselor politice din spatele unei
asemenea maculaturi, istoricul Ioan Aurel Pop, pe atunci
rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, astăzi
Preşedinte al Academiei Române(!!), constată cu
amărăciune şi îl citez cu respect: „Pe acest fundal trist,
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pregătit de unii dintre noi înşine, este foarte uşor ca
anumiţi factori din afară  să combată  unita tea
românească, actul de la 1 Decembrie 1918, ideea de
solidaritate a românilor ca popor şi naţiune” (sursa:
facebook).

Şi uite aşa, încetul cu încetul, mai nou, pas-cu-pas,
Statul român a devenit un orfelinat al românilor
abandonaţi! Mai mereu în echilibristică politică,
politichia de Dâmboviţa a fost jucată în picioare, pe ritm
de ceardaş, de falanga politică udemeristă. Ştiu că abuzul
de putere se pedepseşte prin Codul penal. Dar tot atât de
bine ştiu că trebuie pedepsit şi abuzul de prostie, ca sursă
activă a trădării intereselor Naţiunii Române.

Distinşi compatrioţi,
Ceea ce v-am prezentat nu este doar o recuperare a

memoriei imediate rătăcite prin hăţişurile bagabonţelilor
zilnic mediatizate, ci şi un rechizitoriu incriminant al
antiromânismului de tip rasist,  al mentalităţilor
izolaţioniste de tip medieval practicate de politrucii
maghiari băştinaşi, prin care îşi conservă privilegiile
câştigate în cârdăşie cu cei neaoşi români. Banul şi puterea
lui nu au culoare politică şi nici diferenţe etnice! Iar
numărul exemplelor mai de ieri sau chiar de azi este
zguduitor. Te întrebi cum de mai existăm!

Cred cu străşnicie că aceste gânduri pot fi în acelaşi
timp şi un îndrumar pentru micii întreprinzători de
românism! Să înţeleagă de ce anume trebuie să se ferească
pentru a nu mai fi cobaii de serviciu ai defectorilor de
Neam. Pentru că nu putem să înţelegem prezentul continuu
fără a intra afectiv în starea de jenă pentru ceea ce lăsăm
să ne dezonoreze.  În mult trâmbiţata convieţuire
interculturală descoperim atavismele recrudescente ale
vechiului popperism fardat cu principiile distrugătoare de
naţiuni ale neomarxismului globalizant, de astăzi.

Actualul Congres, ca de altfel toate celelalte XXII de
ediţii de până acum, se înscrie în marea bătălie pentru
apărarea Identităţii Noastre. Pentru salvgardarea ultimelor
resurse de ripostă fermă contra mistificărilor şi sluţirilor
de adevăr. Demersul nostru naţional nu este o provocare
la conflictualitate, cum o vor eticheta unii, ci tocmai o
chemare la vigilenţă pentru a nu mai permite însămânţarea
urii între oamenii pământeni, fie ei unguri, secui sau
români!

Când ţi se dă foc Steagului Naţional, când îl arde pe
rug pe Avram Iancu, când se afişează doliu „general” şi
protest civic de Ziua Naţională a României, când nu ţi se
dă o cană de apă sau o bucată de pâine pe banii tăi (!) dacă
nu o ceri în ungureşte, te întrebi: e doar rodul propagandei
sau este chiar ură!? În acest caz, lupta se mută din planul
etnic în cel al subminării politice şi identitare.

Negarea României ca stat naţional suveran şi
invocarea federalizăr ii sau,  mai nou,  începerea
demersurilor generale pentru denunţarea Tratatului de la
Trianon, sunt acţiuni de neiertat contra existenţei naţionale
a românilor. Or, cu asemenea teme nu este loc de aşteptare
şi nici urmă de toleranţă.

Români, apăraţi TRIANONUL!
La 1 decembrie 1918 pântecele fertil al Istoriei a

născut pe Vatra Neamului, după secole de travaliu dureros,
Statul Naţional Unitar Român. Operă a Noii Ordini
Mondiale Post-Imperii, Statul Românilor a înfiat toţi fiii
pământului său sub dreaptă şi nobilă rânduială regală
românească. Şi pentru că a fost o naştere în Timpul Istoric
şi nu în maternitatea unor cancelarii, a avut drept naşi
chiar pe Cei Trei Magi de la Apus: Willson, Loyd şi
Clemanceau care au semnat Certificatul de Naştere la 4
iunie 1920. Certificaţi sub semnul Victoriei! Sub acest
certificat de naştere s-au regăsit şi fraţii noştri gemeni de
atunci, Cehoslovacia şi Yugoslavia. Este pentru prima dată
în istorie când şi maghiarii au primit un stat recunoscut
”de jure” dar pe care nu îl recunosc nici astăzi. Chiar şi
după Pacea din 1947, rigorile Trianonului au rămas
aceleaşi, cu excepţia unei grele nedreptăţi răsăritene adusă
românilor. Însă, odată cu căderea zidului Berlinului a
început revanşa perdanţilor celor două războaie mondiale.
Au fost asasinaţi fraţii noştri gemeni, Cehoslovacia şi
Yugoslavia. Am rămas singuri şi supravieţuitori.
Revanşarzii încearcă să ne desfiinţeze Certificatul de
Naştere. Îl neagă pe toate căile şi mijloacele manipulatorii
ale unei lumi amnezice şi superficiale. Pentru a ne desfiinţa
ca Stat Naţional îşi neagă până şi propriul statut european.
Se riscă totul pe cartea insolvenţei istorice. Negaţionismul
iredentist maghiar are o ţintă fixă: ROMÂNIA.

Iar stataliştii noştri se întrec în argumente filosofice
şi invocări de principii! În loc să apere Istoria şi demnitatea
noastră de impostură şi ură.

În loc să obligăm prezentul să respecte jertfa trecutului
şi să urmeze Calea Neamului Românesc.

Fraţi şi Surori întru Credinţă şi Neam,
La Alba Iulia şi Zlatna se aude strigătul răstit al

românilor de dincolo de Carpaţi către cei care practică
autismul politic la Bucureşti. Dar şi ropotul de furie al
acelora care au în neamul lor sute de mii de suflete moldo-
vlahe pierite sub ordinul „Treceţi batalioane române
Carpaţii”, pentru ca umbra secolelor de umilinţe să fie
împrăştiată din sufletele fraţilor ardeleni de pretutindeni.

Scriu aceste rânduri cu gândul la timpul care vine.
Mâine, ziua de azi va fi trecut. Iar de nu vom şti să ne
făurim demnitatea posterităţii încă din timpul vieţii, nu
vom merita veşnica pomenire.

Acest Congres, organizat prin spiritul patriotic al
Zlatnei şi vrednicului ei primar Silviu Ponoran, este un
semn al prezentului că nu i-am uitat pe cei jertfiţi dintre
noi şi nici nu vom lăsa ca uitarea să se transforme în
mormântul existenţei noastre viitoare.

Aşa am fost şi aşa vom rămâne:
o Ţară, un Popor, o Credinţă!

„Suntem români şi punctum”
„TRĂIASCĂ NAŢIA!”

Gen.(r.) prof. dr. Mircea CHELARU
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Participarea românilor din Transilvania pe fronturile
Primului Război Mondial, în Gărzile Naţionale organizate de
Consiliul Naţional Român Central şi în luptele din Ungaria
pentru înfrângerea armatelor bolşevice ale lui Bela Kun

I. Participarea românilor transilvăneni pe
fronturile primului război mondial

În 1914, TRANSILVANIA, care era în
compunerea Imperiului Austro-Ungar, avea o
populaţie românească de 3,1 milioane de locuitori,
reprezentând 58% din populaţia totală de 5,3
milioane. Dintre aceştia, pe parcursul celor 4 ani de
război (1914-1918), au fost mobilizaţi 484.774
militari, din care 449.796 în prima linie a frontului şi
34.978 în trupele auxiliare. Din punct de vedere al
compoziţiei sociale 6.547 erau intelectuali, 14.668
meseriaşi şi comercianţi, iar ceilalţi, peste 460.000
ţărani.

Din românii transilvăneni plecaţi pe front, 42.736
au murit pe câmpul de luptă, 29.839 au fost daţi
dispăruţi, 11.275 au murit în spitale, închisori sau
prizonierat, iar 25.406 au rămas invalizi.

Transilvania a trimis pe câmpul de luptă 956.500
de soldaţi şi ofiţeri reprezentând aproximativ 18%
din populaţie. Pe naţionalităţi, românii reprezentau
52,31%, ungurii 27,75%, germanii 9,44%, alţii (evrei,
ruteni, slovaci, ţigani), 10,50%. Românii
transilvăneni au răspuns cu loialitate solicitării
împăratului de la Viena datorită sentimentelor de
datorie şi respect faţă de dinastie, sentimente
promovate prin şcoală, biserică şi armată.

Românii mobilizaţi erau repartizaţi în proporţie
de peste 90% la arma infanterie şi trimişi în linia întâi
pe fronturile din Galiţia (zona de est a Carpaţilor din
Ucraina), Serbia, Italia, Franţa şi din 1916 şi pe
frontul românesc. Marea majoritate a ungurilor,
secuilor şi saşilor au fost mobilizaţi la locul de muncă
şi pentru paza obiectivelor militare şi civile din
garnizoanele de pace, aşa explicându-se şi numărul
mare de morţi, dispăruţi şi răniţi din rândul românilor.

În Transilvania, pe tot timpul războiului, guvernul
maghiar condus de ultranaţionalistul Istvan Tisza a

tratat cu ură şi dispreţ problemele românilor şi a luat
o serie de măsuri represive. Publicaţiile româneşti
au fost puternic cenzurate şi majoritatea au fost
interzise, iar unii redactori băgaţi la închisoare. Mii
de români transilvăneni, intelectuali, preoţi, învăţători
dar şi numeroşi ţărani au fost arestaţi, peste 10.000
fiind închişi la Sopron şi în vestul Ungariei. S-a
continuat politica de deznaţionalizare şi asimilare
etnică a românilor prin constituirea aşa zisei „zone
culturale maghiare” în Transilvania şi Banat care a
dus, începând cu 2 august 1917, la înlocuirea tuturor
instituţiilor de învăţământ confesionale româneşti cu
instituţii de stat cu limba de predare maghiară. Prin
ordonanţa 4000/1917 s-a urmărit îngrădirea şi apoi
eliminarea dreptului românilor de a avea acces la
proprietăţi imobiliare (în mod deosebit terenuri
agricole).

Campania românească în Transilvania din toamna
anului 1916, politica violentă a guvernului maghiar,
moartea împăratului Francisc Iosef, la 21.11.1916,
lehamitea şi speranţele înşelate într-o situaţie mai
bună în schimbul sacrificiilor pe teatrele de război,
au condus la desolidarizarea militarilor români
din Transilvania faţă de monarhie.

Partidul Naţional Român a cărui conducere
operativă era formată din: Iuliu Maniu, Ştefan Cicio
Pop, Vasile Goldiş, Theodor Mihali, Al. Vaida-
Voevod şi Aurel Vlad, din septembrie 1918 va juca
rolul unui adevărat guvern al românilor din
Transilvania şi Ungaria. În  partid preia
responsabilitatea chestiunilor externe şi militare
avocatul Iuliu Maniu. În urma activităţii sale în slujba
românilor ziarele maghiare spuneau că „Iuliu Maniu
ar trebui lovit în cap ca pe o fiară sălbatică”. În 1915
este înrolat ca şi simplu soldat în armata austro-
ungară, autorităţile sperând să scape de el pe front,
cum au procedat cu populaţia română din Ardeal.
Face şcoala de ofiţeri de rezervă de artilerie şi luptă



9DACOROMANIA, NR. 96/2020

pe frontul rusesc şi italian. În octombrie 1918 pleacă
de pe frontul italian şi se stabileşte la Viena. Pe front
şi în Imperiu evenimentele se precipită cu mare
repeziciune. Cu fiecare zi se apropie sfârşitul unei
stăpâniri anacronice; două naţiuni privilegiate,
austriecii şi ungurii domină şi asupresc alte naţiuni
care trebuie să rămână „veşnic supuse”, cum sunt:
românii, slovacii, cehii, croaţii, sârbii şi rutenii.

La 18 octombrie 1918, deputatul Alexandru
Vaida Voievod prezintă în Parlamentul de la
Budapesta declaraţia de autodeterminare a românilor
din Ungaria şi Transilvania.

Pe 28 octombrie Comitetul Naţional Ceh
proclama independenţa de stat a Cehiei iar pe 30
octombrie Consiliul Naţional Slovac proclamă unirea
Slovaciei cu Cehia. Pe 29 octombrie Sfatul Naţional
Croat proclama despărţirea Croaţiei de Austro-
Ungaria. Pe 31 octombrie la Trieste (Tirolul de Sud)
steagurile austriece sunt înlocuite cu cele italiene. La
1 noiembrie se proclamă Republica Ungară iar a doua
zi se declară independenţa totală faţă de Austria.

Pe 30 octombrie România reintră în război de
partea Antantei (Franţa şi Anglia) şi împotriva
Puterilor Centrale (Germania şi Austro-Ungaria). Tot
pe 30 octombrie, prin unificarea P.N.R. cu P.S.D. se
constituie Consiliul Naţional Român din Transilvania
care îşi stabileşte sediul la Arad şi ulterior la Sibiu.

Trupele române, din Imperiul în destrămare, se
alătură Consiliului Naţional fiind coordonate de
un Senat Militar.

Pentru a forma o armată românească din
regimentele ardeleneşti din imperiu, Iuliu Maniu
convoacă pe 31 octombrie, o adunare a ofiţerilor
români din Viena şi Praga şi le prezintă situaţia şi
intenţiile naţiunii române.

Pentru a pune capăt haosului din Viena, Maniu
ordonă Regimentului 64 Orăştie să ocupe cazarma
centrală, îl destituie pe colonelul austriac în locul lui
fiind numit cpt. Loichiţa. Pe 3 noiembrie, îmbrăcat
în uniformă austriacă de locotenent de artilerie, se
prezintă în faţa ministrului de război, generalul
Strôgen-Steiner, căruia îi aduce la cunoştinţă că, în
calitate de reprezentant al CNR, a preluat comanda
efectivă a regimentelor româneşti din Viena. Guvernul
austriac nu are altă soluţie decât să ceară sprijinul lui
Maniu pentru păstrarea ordinii în capitală. Maniu
obţine din partea guvernului alimente şi trenuri
pentru a transporta din Viena spre Transilvania
aproximativ 60.000 de soldaţi şi ofiţeri care au fost
concentraţi aici de pe toate fronturile. Înainte de plecare
depun jurământul faţă de CNR.

În Praga, între 28-30 octombrie, Regimentele 2
Braşov, 51 Cluj şi 37 Oradea constituie Legiunea
Română din Praga şi asigură ordinea din oraş,
protejând organizaţiile cehe care preiau conducerea
noului stat creat.

Statele Unite condiţionează tratativele de pace cu
Austro-Ungaria numai dacă se recunoaşte dreptul
popoarelor din Imperiu la autodeterminare.

Pe 19 octombrie s e cons tituie CNR al
marinarilor din porturile de la Marea Adriatică,
Pola şi Rijeka. Se formează o gardă a marinarilor
români din 500 de soldaţi din cei 1.000 câţi erau
numai în Pola.

În nordul Italiei se constituie din prizonierii de
război, în a doua jumătate a lunii octombrie, o
„Legiune română” cu trei regimente denumite
„HOREA”, „CLOŞCA” şi CRIŞAN”. Aceasta
participă la luptele împotriva austriecilor.

Este demn de a preciza faptul că peste 100.000
de soldaţi şi ofiţeri transilvăneni au luptat în
armata Regatului României începând cu toamna
anului 1916. Unii rezervişti au însoţit armata română
pe timpul retragerii din Transilvania, alţi ofiţeri şi
soldaţi, pe timpul luptelor din Carpaţii Orientali, au
dezertat cu sutele din armata austro-ungară,
alăturându-se Armatei Române. Cei prinşi au fost
executaţi de austroungari. Drama acestor militari
ardeleni este sugestiv prezentată în romanul „Pădurea
spânzuraţilor” de scriitorul Liviu Rebreanu. Moartea
fratelui său, sublocotenentul Emil Rebreanu, a
inspirat acest roman. Acesta a fost spânzurat la
14.05.1917 la Ghimeş, judeţul Bacău, pentru că a vrut
să treacă linia frontului la români.

La sfârşitul anului 1916, în lagărele Rusiei
europene se aflau în jur de 120.000 de prizonieri
ardeleni. Cea mai mare parte s-a pronunţat, după
intrarea României în război, pentru alcătuirea unor
legiuni militare care să se alăture armatei române.
Cea mai importantă concentrare a prizonierilor
români a fost la Darniţa în apropierea Kievului. De
aici, până la jumătatea anului 1917, au plecat pe
frontul din Moldova 450 de ofiţeri şi 8.063 de
soldaţi, care se vor remarca în luptele de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz, din vara aceluiaşi an.

Primul război Mondial se consideră încheiat pe
11 noiembrie 1918 ora 1100 când Germania acceptă
armistiţiul şi anunţă încetarea ostilităţilor pe toate
fronturile. Dar la vest, nord şi est de România vor
urma războaiele locale, aşa zisele războaie de după
război.



10 DACOROMANIA, NR. 96/2020

II. Activitatea Gărzilor Naţionale Române din
Transilvania, Banat şi celelalte teritorii dinspre
Tisa locuite de români

Consiliile şi Gărzile naţionale româneşti au fost
constituite în oraşele şi comunele din cele 23 de
comitate (judeţe) din Transilvania şi în 3 comitate din
părţile ungureşti (Bćkes, Csanad şi Ugocsa), începând
cu 04.11.1918 şi au funcţionat sub conducerea
Consiliului Naţional Român Central (CNRC) până pe
02.12.1918 şi ulterior, până la jumătatea lunii ianuarie
1919, sub conducerea Consiliului Dirigent (Guvernul
provizoriu al Transilvaniei).

Pe 20 noiembrie, CNRC publică textul convocării
Adunării Naţionale de la Alba Iulia. Populaţia
românească a fost chemată să-şi desemneze delegaţii
la Adunarea Naţională, convocată la Alba Iulia, pentru
ziua de I Decembrie 1918, pentru a decide soarta
românilor din Transilvania. S-au organizat 130 de
circumscripţii electorale. Numărul delegaţilor aleşi
şi de drept s-a ridicat la 1.228. Aceştia au fost
mandataţi să voteze unirea Transilvaniei cu România,
fără nicio condiţie.

Până la 1 Decembrie 1918, numărul celor înrolaţi
în Gărzile Naţionale Române a ajuns la aproximativ
10.000. Conform statutului, în compunerea lor
trebuiau să intre numai elemente de mare încredere,
indiferent de religie. Efectivul recomandat pentru
fiecare gardă era de maxim 5% din totalul locuitorilor
oraşului sau comunei respective. Revenirea în
Transilvania, de pe front, a peste 60.000 de foşti
militari ai armatei austroungare a avut un rol benefic
în ceea ce priveşte formarea Gărzilor. Recrutarea s-a
făcut pe bază de voluntariat, toţi cei admişi de
Consiliile Naţionale judeţene, orăşeneşti şi comunale
trebuind să depună jurământul.

Înarmarea luptătorilor din Gărzi s-a făcut fie din
depozitele de armament preluate de respectivele
Consilii, fie cu armament al unor unităţi militare
austro-ungare sau de jandarmi dezarmate sau cu cel
al soldaţilor întorşi de pe front. Solda a fost stabilită
pentru ofiţeri la 30 de coroane, iar pentru gardişti la
20, hrana lor urmând să fie asigurată de comunitatea
locală.

Comanda Gărzii din oraşul reşedinţă a fiecărui
judeţ avea în subordine toate gărzile existente în
oraşele şi comunele acelui judeţ.

Secţia militară a CNRC a primit comanda
supremă a Gărzilor Naţionale, iar la Arad, sub
comanda maiorului Alexandru Vlad, s-a constituit un
Stat Major al acestora. Din 2 decembrie, după

înfiinţarea Consiliului Dirigent (guvernul provizoriu)
condus de Iuliu Maniu, structura de comandă supremă
a Gărzilor s-a mutat din Arad la Sibiu.

La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din
cei 1.228 de delegaţi (deputaţi) reprezentanţi ai
naţiunii române, 64 au fost ai GNR. Gărzile Naţionale
au contribuit decisiv la buna organizare a adunărilor
naţionale de pe plan local şi la organizarea Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia. Au asigurat paza
şi apărarea delegaţiilor şi a coloanelor de români care
afluiau spre Alba Iulia din toate judeţele Transilvaniei.

Garda Naţională de la Alba Iulia a avut ca
nucleu ofiţerii şi soldaţii români din Regimentul 50
infanterie austriac din cetate, la care s-au adăugat
soldaţii întorşi de pe front. Primul comandant al
Gărzii a fost căpitanul rezervist Ioan Negruţiu.

Aflat în concediu la familie, în Ţebea, căpitanul
Florian Medrea, ofiţer activ, cu experienţă de luptă
pe front, este desemnat de CNRC să vină la Alba
Iulia şi să preia paza şi apărarea localităţii, pentru a
asigura desfăşurarea în  ordine deplină a
evenimentului de la 1 Decembrie 1918. Are ca adjunct
pe sublocotenentul Gavril Crişan. Efectivul iniţial al
Gărzii este de 1.700 ofiţeri şi soldaţi. Pe 30 noiembrie
este de 3.000. Pentru a proteja o aglomerare de peste
100.000 de oameni se organizează o apărare circulară,
pe trei aliniamente. Primul aliniament constă în poziţii
de tragere şi patrule la 5-8 km de cetate, cu scopul de
a controla accesul pe comunicaţiile ce converg spre
oraş, podurile peste râul Mureş şi înălţimile de pe
dealurile Mamut, Bilag şi Straja. Al doilea aliniament
este pe perimetrul oraşului şi protejează gara şi
drumurile de acces spre cetate şi locul de adunare a
românilor veniţi din toată Transilvania. Al treilea
aliniament este pe ravelinurile şi bastioanele cetăţii.
Din depozitele garnizoanei Garda are la dispoziţie 4
tunuri, 14 mitraliere, aproape 30.000 de puşti şi câteva
automobile blindate. Toţi gardiştii purtau ca semn
distinctiv o panglică tricoloră pe braţul stâng cu
inscripţia: „Garda Naţională Română”. Pericolul unui
atac care putea provoca tulburări era real. Prin gările
Teiuş şi Alba Iulia treceau trenuri cu mii de soldaţi
germani care se întorceau în Germania de pe frontul
din Balcani. Gărzile ungureşti nu vedeau cu ochi buni
adunarea românilor la Alba Iulia. În gara Teiuş,
stegarul Ion Arion, care venea cu o delegaţie din
comuna Iara, judeţul Cluj, este împuşcat de garda
maghiară care trăgea asupra trenului. Ofiţerii din
Garda oraşului Alba Iulia au organizat îndrumarea
delegaţiilor spre locurile de adunare şi s-au ocupat
de cazarea şi hrănirea oficialităţilor. Delegaţii veniţi
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cu trenurile, primeau onorul, pe peronul gării Alba
Iulia, din partea companiei comandată de
locotenentul Grito. În aceste condiţii, pe 1 Decembrie,
este citită Declaraţia, în nouă puncte, care anunţă
unirea pentru totdeauna a Transilvaniei cu România.
Pe 14 decembrie 1918, o delegaţie alcătuită din
episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hosu şi Al. Vaida-
Voievod, Vasile Goldiş, Caius Brediceanu şi Mihai
Popovici, se deplasează la Bucureşti pentru a
preda Regelui şi Guvernului Român, Hotărârea de
unire de la Alba Iulia.

Gărzile Naţionale Române din judeţele
Transilvaniei şi-au onorat cu cinste misiunile primite
de la CNRC şi apoi de la Consiliul Dirigent. La Cluj
şi Sibiu s-au constituit în „legiuni”. Gărzile din Arad
şi Hălmagiu au dus lupte grele, la sfârşitul lunii
decembrie, cu gardiştii unguri.

În urma semnării pe 13 noiembrie 1918 de către
Guvernul ungar a Convenţiei de armistiţiu de la
Belgrad, se stabileşte o linie de demarcaţie între
trupele ANTANTEI şi cele ungare. Linia dintre
trupele române şi cele ungare a fost stabilită iniţial
pe cursul mijlociu al râului Mureş, apoi pe linia
Sighetului Marmaţiei, Zalău, Zam. La vest de această
linie, gărzile româneşti au fost desfiinţate şi
dezarmate de unguri. Mulţi dintre cei aflaţi la
comanda acestora au fost schingiuiţi sau omorâţi. O
parte din membrii acestor gărzi s-au refugiat în zona
românească. La est de linia de demarcaţie, în urma
instalării şi consolidării administraţiei româneşti, din
membrii gărzilor s-au constituit companiile teritoriale
de jandarmi. O mare parte s-au înrolat voluntari în
diviziile ardelene ce vor fi încadrate în Armata de
Transilvania ce îşi stabileşte comandamentul la Sibiu.

III. Luptele Armatei Române din Transilvania,
în câmpia Tisei, pentru înfrângerea marilor
unităţi bloşevice ungureşti ale lui Bela Kun

1. Ofensiva armatei române spre Tisa (16 aprilie-
1 mai 1919)

La 26.02.1919, Conferinţa de Pace de la Paris a
aprobat un raport al Consiliului Superior de Război
ce stabilea un nou spaţiu de delimitare între forţele
militare româneşti din Transilvania şi cele ungare.
Trupele ungare trebuiau să se retragă la vest de o
zonă neutră stabilită de-a lungul căii ferate Satu Mare,
Oradea, Salonta, Arad. Trupele române urmau să
înainteze până la această zonă neutră. Guvernul
maghiar respinge această decizie şi demisionează. Pe
21.03.1919 este proclamată Republica Sovietică

Ungară sub conducerea comunistului extremist Bela
Kun (un evreu maghiarizat născut în Cehu Silvaniei).
Şi acesta respinge categoric retragerea trupelor
ungureşti din vestul Transilvaniei, de pe vechea
linie de demarcaţie.

Pe 14 aprilie Regele şi Guvernul României decid
să înainteze pe noua line de demarcaţie stabilită de
Conferinţa de Pace. Un milion şi jumătate de români
aşteptau să scape de persecuţiile şi umilinţele la care
erau supuşi de armata maghiară şi localnici maghiari
fanatici. Ca urmare, în dimineaţa zilei de 16.04.1919,
Armata Română din Transilvania, aflată sub
comanda generalului Gheorghe Mărdărescu, trece la
ofensivă spre vest. Adoptă un dispozitiv de luptă
ofensiv, având în eşalonul întâi două grupări de forţe
de valoare corp de armată iar în rezervă două divizii.
Grupul de Nord, comandat de generalul Traian
Moşoiu, trece la ofensivă în fâşia cuprinsă între
munţii Gutâi şi Oaş la dreapta iar la stânga râul Crişul
Repede, concentrându-şi forţele pe direcţiile Zalău,
Carei şi Ciucea, Oradea. Grupul de Sud, comandat
de generalul Gh. Dabija, trece la ofensivă pentru
respingerea unităţilor maghiare de pe direcţiile:
Beiuş, Salonta; Hălmagiu, Ineu şi Deva, Arad. În 6
zile, s-au nimicit rezistenţele inamice înaintându-se,
prin luptă, între 80-120 km pe direcţiile de ofensivă.

Din considerente strategice, pentru a avea un
aliniament puternic de apărare, Regele Ferdinand
ordonă continuarea ofensivei dincolo de linia de
demarcaţie. În următoarele 9 zile, prin luptă, toate
diviziile româneşti cuceresc malul stâng al râului Tisa,
de la graniţa cu Slovacia până la confluenţa acestuia
cu Mureşul, pe un front cu lăţimea de 290 km.

Românii ardeleni au luptat, începând cu aprilie
1919, în diviziile 16 şi 18 ardelene care s-au aflat,
până la sfârşitul războiului, în linia întâi şi în diviziile
20 şi 21 ardelene aflate în rezerva armatei până la
ofensiva de pe Tisa. D.16 Ardeleană comandată de
Gl. Al. Hanzu era formată din voluntari din judeţele
Bistriţa-Năsăud şi Cluj. D.18 Ardeleană, comandată
de Gl. Dănilă Papp, cuprindea voluntari din judeţul
Alba (marea majoritate) şi sudul judeţului Cluj. D.
18 Ardeleană, care a luptat tot timpul în Grupul de
Forţe Sud, avea în iulie 14.300 de ofiţeri şi soldaţi,
iar D. 16 Ardeleană, din Grupul de Forţe Nord, avea
13.700 ofiţeri şi soldaţi. Aceste două divizii au avut
cele mai mari efective şi au fost cel mai bine dotate
cu armament. Marea majoritate a soldaţilor şi
ofiţerilor ardeleni aveau o experienţă de 4 ani de
război, iar moralul şi dorinţa de a lupta până la victorie
erau la cea mai înaltă cotă.
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Din cei 100.000 de ofiţeri şi soldaţi ai Armatei de
Transilvania, românii ardeleni au ajuns la aproape
50% din efective.

Timp de 80 de zile, până la 20 iulie 1919, frontul a
fost fixat pe Tisa purtându-se lupte sporadice, la nivel
companie-batalion, pentru apărarea sau cucerirea
principalelor treceri permanente peste cursul de apă.

2. Bătălia Tisei (20-26 iulie 1919)
Încurajat de succesele obţinute în luptele cu

cehoslovacii, pe 20.07.1919, Bela Kun, ştiind de noile
frontiere stabilite între Ungaria şi ţările vecine, ia
decizia să treacă la atac, cu 70.000 de soldaţi, pe
frontul românesc de la Tisa. Obiectivul politico-
militar al guvernului ungar: dezvoltarea ofensivei
spre est, cu majoritatea forţelor pe direcţia Szolnok,
Oradea şi cu parte din forţe pe direcţiile Tokay, Carei
şi Csangrad, Ineu; cucerirea şi ocuparea actualei
câmpii de vest a României; realizarea joncţiunii cu
trupele bolşevice ale lui Lenin, ce acţionau în nord-
vestul Ucrainei; punerea ţărilor Antantei în faţa
faptului împlinit şi renegocierea frontierei de est.
Comandantul Armatei de Transilvania era
informat despre intenţiile ofensive ale armatei
ungare. Cele două Grupări de Forţe, din eşalonul întâi,
aveau fiecare câte 25.000 de soldaţi şi ofiţeri. Nou
constituitul Grup de Manevră condus de generalul
Traian Moşoiu, în eşalonul doi, avea 48.000 de militari
între care şi diviziile ardelene 20 şi 21. Timp de 7 zile,
începând cu 20 iulie, greul luptei l-au dus diviziile 16
şi 18 ardelene, aflate în eşalonul întâi, pe malul stâng
al Tisei. Acestea, prin lupte grele, au îngreunat atacul
diviziilor ungare pe cele trei direcţii şi au limitat
pătrunderea în adâncime, asigurând aliniamentele de
contraatac pentru diviziile din eşalonul doi.

Până pe 23 iulie, la Szolnok, armata ungară cu
trei divizii, a reuşit să treacă de Tisa pe un front de
40 km şi o adâncime de 25 km.

Pe 24 iulie, GP. De Manevră TRAIAN
MOŞOIU , execută impecabil, o puternică
contralovitură pe flancul stâng al diviziilor ungare
din capul de pod şi, în următoarele două zile, inamicul
este nimicit şi alungat dincolo de Tisa. La Tokay şi
Csongrad, pătrunderile de la est de Tisa sunt lichidate
prin contraatacurile eşaloanelor doi ale Grupărilor
Nord şi Sud.

3. Trecerea Tisei şi ocuparea Budapestei
(30.07-04.08.1919)

Armata de Transilvania îşi regrupează
dispozitivul de luptă, pe malul stâng al Tisei, cu cele

trei Grupări de Forţe în eşalonul întâi şi o divizie în
eşalonul doi. Eşalonul întâi cuprindea 9 divizii
infanterie (din care 4 ardelene: 16, 18, 20 şi 21) şi
una de cavalerie. Pe 31 iulie se trece la ofensivă la
vest de Tisa şi, în 3 zile, sunt nimicite toate
rezistenţele pe o adâncime de 20 km.

Din 2 august armata maghiară începe să se
dezintegreze. Generalul Mărdărescu ordonă marşul
în forţă spre Budapesta. Pe 3 august, după
îndeplinirea misiunilor de luptă primite, generalul
Rusescu, din proprie iniţiativă, pătrunde cu o parte
din Bg. 4 cavalerie (400 călăreţi şi 2 tunuri) în
Budapesta. Pe 4 august, comandantul Armatei de
Transilvania intră în Budapesta cu o divizie de
infanterie. O divizie de cavalerie încercuieşte
Budapesta dinspre vest.

În următoarele 4 zile generalul Moşoiu ocupă
jumătatea de sud a Ungariei între Tisa şi Dunăre iar
generalul Holban jumătatea de nord până la graniţa
cu Cehoslovacia.

În doar 5 zile de lupte (3 1.07-04.08) armata
română nimiceşte în totalitate trupele ungare şi ocupă
capitala, capturând 6 divizii cu peste 40.000 de
soldaţi, 350 de tunuri, 332 mitraliere şi 87 avioane.

Trupele române rămân în Budapesta până pe 14
noiembrie 1919 când începe evacuarea eşalonată, în
decurs de 4 luni, a tuturor efectivelor militare de pe
teritoriul ungar.

Bela Kun a fugit pe 1 august la Viena iar de aici
la Moscova unde, în 1938, a fost executat de Stalin.

Pierderile noastre în Războiul româno-ungur, din
1919, au fost de 188 ofiţeri şi 11.500 soldaţi, din care
morţi 69 ofiţeri şi 3.600 de soldaţi.

4. Scurtă prezentare a câtorva mari comandanţi
ardeleni

4.1. Generalul Dănilă Papp, comandantul D.18
Ardelene, s-a născut în 1868 în comuna Avram Iancu,
jud. Bihor. A ajuns colonel în armata austriacă şi
comandant de brigadă. Pe 11.04.1919 primeşte gradul
de general al Armatei Române şi ia comanda D. 18
Ardelene. A fost iubit de ofiţeri şi soldaţi (aproximativ
8.000 din jud. Alba) şi a dovedit excepţionale calităţi
de conducător militar, până la sfârşitul războiului.
După război este numit comandantul armatei din Cluj
iar mai târziu ambasador la Vatican.

4.2. Locotenentul colonel Iosif Iacobici, şef de
stat major al D.18 Ardelene, s-a născut la Alba Iulia
în 1884. A activat în statul major al armatei austriece.
În 1919 a fost adjunctul gl. Dănilă şi a organizat
excepţional toate luptele de apărare şi ofensive ale
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diviziei. Ca general în Armata Română a comandat
A.4 Română la cucerirea oraşului Odesa, fiind apoi
şeful St. Major General şi ministru de război.

4.3. Generalul Alexandru Hanzu, comandantul
D.16 Ardelene, s-a născut în Cacova, jud. Sibiu. În
1917 era colonel în armata austriacă. Pe 11.04.1919
primeşte gradul de general, fiind un comandant de
excepţie pe tot timpul războiului.

4.4. Generalul Traian Moşoiu, s-a născut în
1868 în Tohanul Nou, jud. Braşov. Face studiile
militare la Viena şi este repartizat ca sublocotenent
la regimentul austriac din Sibiu. În 1891 trece Carpaţii
şi se înrolează în Armata Română. În 1917 este
avansat general de brigadă. În aprilie 1919 este
avansat general de divizie şi numit iniţial la comanda
GP. Forţe Nord şi ulterior la GP. De Manevră cu care,
în 3 zile, a lichidat pătrunderea de la Szolnok şi a
scos din luptă peste 25.000 soldaţi unguri. După 3
august a fost numit, timp de 4 luni, comandantul
garnizoanei Budapesta şi guvernator al teritoriilor
ungare de la vest de Tisa. Trece în rezervă în
decembrie 1919. A fost senator de drept al României
şi a îndeplinit trei funcţii de ministru.

4.5. Căpitan Florian Medrea s-a născut în 1888
la Ţelna, comuna Ighiu, jud. Alba. În 1904 a ieşit şef
de promoţie al şcolii de ofiţeri din Viena. În
noiembrie-decembrie 1918 a organizat şi condus
excepţional subunităţile Gărzii Naţionale din Alba
Iulia şi a organizat paza şi protecţia delegaţiilor şi a
tuturor participanţilor la Marea Adunare Naţională
de la I Decembrie. La sfârşitul lunii decembrie
organizează Corpul de Voluntari „Horea”, în zona
Brad, Hălmagiu care, din aprilie 1919, intră în
compunerea GP. de Forţe Sud. A ajuns colonel în
Armata Română activând în serviciile de informaţii.

Concluzii
1. Dintre toate naţiunile Imperiului dualist,

numai românii au organizat, în luna noiembrie 1918,
un plebiscit (consultare populară) pentru a-şi decide
soarta. „Declaraţia”, în nouă puncte, care anunţa
Unirea a reprezentat dorinţa întregii populaţii
româneşti. La aceasta au aderat saşii, şvabii, evreii
şi ţiganii, voinţa de unire totalizând, în final, 77%
din populaţia Transilvaniei. Oficial, maghiarii şi
secuii nu şi-au declarat adeziunea. Şi-au exprimat
acordul, în nume propriu, câţiva aristocraţi în frunte
cu baronul Fai şi intelectuali ca Ady Endre.

2. Consiliile Naţionale Române (intelectua-
litatea) şi Gărzile Naţionale (braţul înarmat) au
organizat meticulos activităţile pentru buna
desfăşurare a Marii Adunări Naţionale convingând

opinia publică europeană că suntem o naţie demnă
de luat în seamă. Armatei Regatului României i s-a
interzis să se apropie mai mult de 80-200 km de Alba
Iulia. De abia după citirea Declaraţiei, pe 1
Decembrie, armata română a început înaintarea spre
centrul Transilvaniei.

3. Războiul româno-ungar a demonstrat forţa,
coeziunea şi hotărârea ofiţerilor şi soldaţilor români
din Regat şi Transilvania de a da o lecţie usturătoare
aristocraţilor şi politicienilor unguri, aroganţi şi
dispreţuitori faţă de cei care nu sunt de acelaşi neam
şi religie ca şi ei. Singura armată a Antantei, care
a cucerit o capitală inamică (Budapesta), a fost
Armata Română. Ritmul de ofensivă nu a fost atins
de nicio armată în acest război. De pe aliniamentul
Baia Mare, Zalău, Ciucea, Zam s-a ajuns la Tisa în
15 zile, parcurgându-se, prin luptă, în medie 200 km.
De pe Tisa la Budapesta, 110-200 km, s-a ajuns în 5
zile de luptă.

4. Bătălia din capul de pod de la Szolnok a fost
pentru Ungaria al doilea Mohaci (1526). În 3 zile,
GP. de Manevră Moşoiu a încercuit şi nimicit trei
divizii ungureşti. O asemenea victorie spectaculoasă
au avut doar germanii la Tannenberg şi Lacurile
Mazuriene când au nimicit două armate ruseşti, în
august-septembrie 1914.

5. Armata de Transilvania a înlăturat regimul
bolşevic din Ungaria, care putea să fie un puternic
focar de insecuritate în centrul Europei.

6. A rezolvat prin luptă ceea ce guvernele
Karoly şi Bela Kun au refuzat: punerea în aplicare
a Hotărârii Conferinţei de pace de la Paris din
26.02.1919.

7. Am demonstrat Antantei şi celorlalte ţări ale
Europei că avem politicieni responsabili, competenţi
şi patrioţi, atât în vechiul Regat cât şi în Transilvania,
iar Armata Română merită respectul cuvenit. Au
devenit ridicole intervenţiile cinice şi rasiste ale
politicienilor unguri care afirmau, că ei, au avut şi vor
avea un rol civilizator (?) în centrul şi estul Europei şi,
în virtutea dreptului istoric (?), trebuie să domine în
continuare în Transilvania.

Oare, la împlinirea a 100 de ani de la aceste măreţe
evenimente, vor şti politicienii români, de azi, să
cinstească cum se cuvine memoria
bravilor înaintaşi şi anii 2018/2019
să fie ani de prosperitate economică,
stabilitate şi coeziune naţională?

Colonel (r) Ştefan RUS
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Omagiere la bustul
IPS Episcop Emilian Birdaş,

la 98 de ani de la naştere

Dacă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, a stabilit ca anul 2019 să fie “Anul omagial
al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi
primarilor gospodari), Anul comemorativ al
patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi
al traducătorilor de cărţi bisericeşti”, este un bun prilej
pentru a ne aduce aminte şi de alţi slujitori ai Sfintei
Biserici Ortodoxe Româneşti. În acest cadru se înscrie
sărbătorirea naşterii şi comemorarea trecerii la cele
veşnice a IPS Episcop Emilian Birdaş, care a slujit
la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia timp de 25 de
ani, din care 10 ani preot slujitor şi 15 ani episcop.

Episcopul Emilian Birdaş (Birdaş=Bărdaş,
muncitor la pădure cu barda) a venit pe lume în data
de 23 noiembrie 1921 în localitatea Rohia, plasa Lăpuş,
judeţul Someş (azi Maramureş), într-o familie de ţărani,
primind la botez numele de Ioan. La vârsta de 14 ani
devine frate în obştea Mănăstirii Rohia. La vârsta de
15 ani în 1936 este trimis să studieze la Seminarul
Monahal de la Mănăstirea Cernica, cursuri întrerupte
în 1940 din cauza ocupaţiei Transilvaniei de Nord, ca
urmare a odiosului Dictat de la Viena. A fost tuns în
monahism sub numele de Emilian şi hirotonit în anul
1941 la vârsta de 20 de ani ierodiacon şi apoi
ieromonah, slujind o perioadă ca administrator parohial
în unele parohii din jurul Rohiei şi o perioadă în jurul
Mănăstirei „Sf. Ilie” din Topoliţa (1942-1944).

Şi-a reluat studiile la Seminarul „Sf. Nicolea din
Râvnicul Vâlcea şi „Nifon Mitropolitul” din
Bucureşti (1944-1948) şi la Institutul Teologic
Universitar din Bucureşti (1948-1952). În timpul
studiilor a fost hirotesit protosinghel (1947),
funcţionând un timp ca preot la Mănăstirea Călugăra
din Oraviţa, stareţ al Mănăstirii „Martirii neamului”
din Baia de Arieş jud. Alba, apoi ca responsabil al
internatului Şcolii de cântăreţi bisericeşti de la
Mănăstirea „Radu Vodă din Bucureşti.

 După absolvirea facultăţii în  anul 1953,
protosinghelul Emilian (Milică - diminutiv folosit de

cei apropiaţi doar între patru ochi) Birdaş este numit
ca preot slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti
(1953-1957), apoi vicar administrativ al Episcopiei
Romanului şi Huşilor (1957-1963). În anul 1958 a
fost hirotesit arhimandrit. În perioada 1963-1973,
slujeşte ca preot paroh la Catedrala Reîntregirii din
Alba Iulia, perioadă în care Alba Iulia nu avea
episcopie.

 La 11 iunie 1973, arhimandritul Emilian Birdaş
a fost ales ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului
cu titlul „Răşinăreanu”, fiind hirotonit întru arhiereu
la data de 12 septembrie 1973. Ca episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului, având o bogată experienţă
dobândită, s-a preocupat de soluţionarea problemelor
pastoral-misionare din judeţele Harghita, Covasna şi
Mureş, contribuind la apropierea dintre confesiuni
şi etnii.

 După mulţi ani de întrerupere, în anul 1975, a
fost reînfiinţată Episcopia Ortodoxă de Alba Iulia.
Episcopul Emilian Birdaş a fost ales la 14 decembrie
1975, ca episcop al noii reînfinţate structuri
bisericeşti. A fost instalat ca episcop în Catedrala
Reîntregirii din Alba Iulia la data de 25 ianuarie 1976,
unde a păstorit timp de 15 ani, până în anul 1990.

 Ca episcop, deşi orânduirea socială comunistă
era ostilă bisericii, s-a ocupat înfruntând toate
piedicile, de organizarea noii eparhii, de restaurarea
unor monumente istorice, de ridicarea a numeroase
biserici şi pictarea lor. În timp ce în alte episcopii se
demolau biserici, Emilian s-a opus cu vehemenţă
distrugerilor acestora. Pilduitoare în acest sens fiind
salvarea bisericii „Sfântul Nicolae” din Miercurea
Ciuc.

 A restaurat vechea biserică a Mănăstirii Râmeţ,
ridicând-o din pământ cu 2 metri şi 8 centimetri,
salvând-o de la inundaţii şi depuneri de aluviuni, în
acelaşi timp, alături de aceasta a construit noua
biserică a mănăstirii, a cărei zidire a durat până în
anul 1986.
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 A renovat şi construit Mănăstirea „Sfântul Ilie”
din Topliţa jud. Harghita. A contribuit la construirea
din temelie a unui număr de 72 de biserici ortodoxe
noi şi la repararea altor sute de lăcaşuri de cult. La
baza acestor realizări au stat calităţile înnăscute şi
dobândite în timpul anilor; pregătirea, dinamismul,
tenacitatea, corectitudinea, exigenţa, disciplina
exagerată care-l califica mai de grabă de a fi fost un
general de armată decât arhiereu. Aceste calităţi nu
au fost apreciate de către unii colaboratori clerici,
iar după Revoluţia din Decembrie 1989, s-a întâmplat
un lucru fără precedent în istoria recentă a BOR, încât
la 18 ianuarie 1990, Episcopul Emilian Birdaş a fost
obligat să demisioneze din scaunul de episcop de Alba
Iulia, într-un mod nedrept şi controversat, prin
încălcarea canoanelor bisericeşti, care i-au afectat şi
sănătatea. După acest episod nefericit, pe scaunul
vlădicesc de la Alba Iulia a fost aşezat IPS. Andrei
Andrecuţ, în prezent Mitropolit al Clujului, născut
ca şi IPS Emilian Birdaş şi IPS Irineu Pop actualul
Arhiepiscop, tot în jud. Maramureş, zonă mai puţin
poluată din punct de vedere religios, origine pe care
o consider ca un dar de la Dumnezeu pentru
Arhiepiscopia Albei Iulia.

 După acest episod nefericit şi nedrept, la data de
4 aprilie 1990, la mai puţin de trei luni de la demisie,
Episcopul Emilian Birdaş a fost reintegrat ca membru
al Sf. Sinod, în calitate de arhiereu-vicar al Episcopiei
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, cu titlul
„Arădeanul”.

 După o perioadă de întrerupere (desfiinţată în
anul 1949 până în anul 1994)), la 12 iulie 1994, a
fost ales episcop al reânfiinţatei Episcopii a
Caransebeşului, unde cu elanul caracteristic a pus pe
picioare şi a reînviat activitate eparhiei. La
Caransebeş a început construirea unei catedrale
episcopale şi a reluat tipărirea „Foii Diecezane” şi a
„Calendarului Românului”.

 A trecut la cele veşnice plecând spre zările de
lumină ale lui Iisus Hristos în data de 5 aprilie 1996,
în oraşul Caransebeş, la vârsta de numai 75 de ani,
fiind înmormântat în Biserica necropolă „ Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeş,
osemintele aşteptând un gând nobil din partea celor
îndrituiţi, de a-i îndeplini dorinţa de a aştepta învierea
şi judecata de apoi dintr-un mormânt de la Mănăstirea
Râmeţ. Ar fi un gest de reparaţie a izgonirii sale de
la Alba Iulia, grădina, ogorul în care a plugărit cu
dragoste şi responsabilitate ortodoxă şi românească.

 În timpul vieţii a avut o activitate cărturărească
bogată, iar apariţiile sale editoriale de mare valoare

într-o societate ostilă bisericii, l-a făcut să fie apreciat
de Academia Română, care în data de 10 noiembrie
1992 l-a ales membru de onoare, aflându-se în
panteonul ostenitorilor pentru cultura naţională a
românilor.

 Printre cele mai prestigioase lucrări editoriale
reprezentând studii teologice şi de istorie, regăsim:

- Originea istoriei, a voturilor monahale; -
Slavropighia în Dreptul Bisericesc; - Alba Iulia, oraş
bimilenar; - Satul Rohia şi Mănăstirea „Sfânta Ana”;
- Mănăstirea Râmeţ, vatră de spiritualitate ortodoxă;
- Pagini din istoria scaunului vlădicesc ortodox român
din Alba Iulia; - Satul şi Mănăstirea Rohia din aria
Lăpuşului etc.

 A publicat predici şi articole în revistele: „Glasul
Bisericii”, „Mitropolia Ardealului”, „Telegraful
Român”, „Îndrumătorul Bisericesc de la Sibiu” şi
„Îndrumătorul Pastoral de la Alba Iulia”, iniţiat
începând cu anul 1977.

 A editat volumul „Biserici de lemn monumente
istorice din Episcopia Albei Iulia”, a reeditat „Noul
Testament de la Bălgrad din 1648", iar în 1989 a
reeditat „Bucoavna de la Alba Iulia “ din 1699.

 Ce a făcut la Alba Iulia şi peste tot unde a făcut
ascultare, este mai presus de toate titlurile şi onorurile
dobândite. A fost un apărător neînfricat al credinţei
ortodocse şi al românilor. De numele său sunt legate
împliniri deosebite, fapt ce l-a aşezat cu o dragoste
justificată şi firească în inimile şi amintirea clerului şi
enoriaşilor din Arhiepiscopia Albei Iulia, motiv pentru
care în semn de cinstire şi preţuire i s-a amplasat pe
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia un bust, care a fost
dezvelit şi binecuvântat de către Arhiepiscopul Irineu
al Albei Iulia în data de 21 februarie 2016.

 La acest bust ONG-urile cultural - patriotice din
Alba Iulia, în frunte cu Fundaţia „Alba Iulia 1918
pentru Unitatea şi Întregirea României” - preşedinte
ing. Vasile Todor, împreună cu Revista
„Dacoromânia” - director ec. Ioan Străjan, iniţiatorii
şi organizatorii acestui eveniment, vă invită alături
de membrii acestor ONG-uri, să participaţi în ziua
de sâmbătă 23 noiembrie 2019 orele 13,00 să
omagiem această faţă bisericească şi personalitate
românească. Este de dorit ca la acest eveniment să
participe clerici, enoriaşi, studenţi, elevi şi oricine
are un dram de preţuire pentru cel ce
a fost Episcopul Emilian Birdaş,
harnic lucrător în via şi pe ogorul
Domnului.

Dragomir VLONGA
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23 noiembrie 2020 - Alba Iulia
Sărbătoriea a 98 de ani de la naşterea Episcopului Emilan BIRDAŞ
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Personalităţi cu rol important în actul desăvârşirii României
Mari de la 1918, geografii francezi  Emmanuel de Martonne,

împreună cu Robert Ficheux, preşedintele SUA Woodrow Wilson
şi primul episcop al Armatei Române, Ioan Teculescu

În anul Centenar al Marii Uniri, 2018, Consiliul
Judeţean Alba a fost semnatarul unui proiect ce a
cuprins realizarea busturilor a două importante
personalităţi cu un rol determinant la înfăptuirea
unirii Transilvaniei cu România, este vorba de
geograful francez Emmanuel de Martonne şi
Woodrow Wilson, preşedintele SUA în perioada 1913-
1921.

Emmanuel de Martonne a contribuit, în cadrul
Conferinţei de Pace de la Paris, la configurarea
frontierelor României Mari, iar Wodrow Wilson arăta
către români, la 8 noiembrie 1918, că guvernul

american recunoaşte dreptul poporului român de a-
şi împlini aspiraţiile de unitate naţională.

Busturile celor doi au fost amplasate pe o alee în
proximitatea Monumentului Unităţii Naţionale.

În aceeaşi locaţie, la sfârşitul anului 2019, a fost
dezvelit bustul Primului Episcop al Armatei Române,
Ioan Teculescu (1863-1932), unul dintre organizatorii
Marii Adunri Naţionale de la 1 Decembrie 1918,
Preşedinte al Despărţământului Astra Alba Iulia
(1902-1923).

Întrucât am constatat că cele trei personalităţi
sunt cunoscute mai puţin, am considerat nimerit să
vă oferim scurte prezentări ale activităţii lor de o
importanţă majoră în realizarea actului României
Mari din anul 1918.

Totodată, venim cu propunerea ca locaţia în care
sunt amplasate cele 3 busturi să poarte denumirea
de Piaţeta Trianon, în cinstea împlinirii, în anul
acesta a centanarului de când s-a încheiat Pacea de
la Trianon, care a consfinţit unirea Transilvaniei cu
România.

Redacţia „Dacoromania”
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EMMANUEL DE MARTONNE
a susţinut cauza românilor la
Conferinţa de Pace de la Paris.

Un francez pentru graniţele
României Mari

La trasarea graniţelor României
Mari celebru geograf francez
Emmanuel de Martonne (1873 -1955)
a avut o contribuţie decisivă. Datorită
lui s-a putut trece la „stabilirea
efectivă a frontierelor româno-sârbă,
româno-maghiară, româno-bulgară şi
româno-rusă, care s-au bazat pe
studiile sale de geografie umană şi pe
prestigiul acurateţii  muncii sale
academice”.

La trasarea frontierei româno-
ungare în  1919-1920, în  cadrul
Conferinţei de pace de la Paris, s-a ţinut
cont de harta etnică rezultată din
recensământul maghiar din 1910, la
care s-au făcut unele corecţii. Experţii
francezi, britanici şi americani din
comisia tehnică pentru trasarea
frontierei au fost buni specialişti şi au
lucrat corect. Ei nu avuseseră de-a face
înainte nici cu România, nici cu
Ungaria, fiind neutri. Liniile de
demarcaţie făcute de aceşti experţi au
fost cvasiidentice. Până s-a ajuns la
varianta finală, introdusă în Tratatul de
pace de la Trianon, s-a mai negociat,
pentru unele segmente ale frontierei. S-
au făcut multe deplasări pe teren, pentru
a se vedea care e situaţia etnică.

În cadrul Conferinţei de pace de la
Paris, Martonne a lucrat în  patru

comisii, printre care şi cea a „afacerilor româneşti”. În aceste
comisii, Emmanuel de Martonne a insistat să se ţină cont „nu numai
de regrupările etnice, ci, în egală măsură, de un punct de vedere
mai material, de infrastructura teritoriului”. Devine operaţional
„principiul viabilităţii” şi, astfel, localităţi cu populaţie maghiară
semnificativă revin, totuşi, României oraşele Arad, Oradea, Satu-
Mare. În plan personal, de Martonne a fost prieten cu Grigore
Antipa, care l-a iniţiat în Geonomie, o disciplină la confluenţa dintre
geografie şi ştiinţele naturale. Bun cunoscător al Estului Europei,
Emmanuel de Martonne a scris două lucrări de doctorat în
geografie, „Valahia - eseu de monografie geografică”, teză urmată
de „Cercetări asupra evoluţiei Alpilor Transilvani (Carpaţii
Meridionali)”.

În studiul său intitulat „Transilvania”, Emmanuel de Martonne
analizează originea şi evoluţia naţionalităţilor din Transilvania,
subliniind originea latină şi preponderenţa populaţiei româneşti,
făcând referiri la justeţea drepturilor românilor din teritoriile aflate
sub dominaţie străină.

În memoria savantului francez, mare iubitor al României, două
străzi din Timişoara şi Cluj îi poartă numele. Pe de altă parte, Robert
Ficheux , elev al lui Martonne, este un alt mare prieten al României.
Autointitulat „moţul francez”, Ficheux şi-a manifestat mereu
dragostea pentru ţara noastră  despre care a scris 29 de cărţi. Prima
sa vizită în România a fost în 1921, într-un grup de doctoranzi
conduşi de Emmanuel de Martonne.

Emmanuel de Martonne este considerat întemeietorul
geografiei umane. Savant cu o operă impresionantă, celebrul
geograf francez şi-a legat de la început activitatea ştiinţifică de
spaţiul geografic locuit de români. 

Emmanuel de Martonne a susţinut ferm, la Conferinţa de la
Paris, drepturile României asupra Basarabiei.

Gabriela ANTONIU

N.R. În semn de omagiu pentru activitatea derulată, un bust al
geografului francez a fost expus în cursul anului 2018 la Muzeul Naţional
al Unirii din Alba Iulia, iar apoi a fost amplasat în proximitatea
Monumentului Unităţii Naţionale.
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ROBERT FICHEUX
omul căruia România îi

datorează graniţele de azi

Cine crede că Marea Unire s-a datorat numai Adunării Româneşti de la
Alba Iulia din decembrie 1918 are o viziune patriotic-idilică asupra istoriei.
Marile puteri victorioase, hotărâseră, destul de corect, să împartă înfrântul si
destrămatul Imperiu Austro-Ungar, după criteriile populaţiilor majoritare. Aveau
loc recensăminte, se făcuseră hărţi ale tuturor provinciilor imperiale după
naţionalităţi, se pregăteau înfiinţarea de noi ţări şi frontiere. Ungaria înaintase
Parisului, unde aveau loc negocierile, hărţi ale Transilvaniei, în care zona montană,
platourile locuite numai de români din Maramureş, Oaş, Haţeg, Lăpuş, Apuseni,
Năsăud etc. apăreau ca pustii.

 Într-o primă variantă, populaţia maghiară, aglomerată în oraşe (acolo unde
românilor le era interzis să se aşeze n.r.) apărea ca majoritară în Ardeal. Este
meritul unor misiuni de geografi francezi, de-a fi urcat pe toate cărările
transilvane şi de-a fi inventariat şi anunţat existenţa unor numeroase comunităţi
române, acolo unde hărţile maghiare marcaseră pete albe, lucru ce a contribuit
determinant la decizia marilor puteri de la Trianon (prin care Transilvania a
revenit României n.r.).

 Acele misiuni de geografi francezi, despre care scria regretatul Radu Anton
Roman, au fost conduse de geograful Robert Ficheux. Dacă n-ar fi existat
profesorul Ficheux, azi Transilvania ar fi fost pământ unguresc. „Omul acesta,
făcuse şi dăruise istorie şi geografie României” scria Roman.  ”O Românie
care, din nefericire, l-a uitat de tot, după trecerea sa la cele veşnice, săvârşită
acum un deceniu. N-am auzit nicăieri să se organizeze măcar un simpozion sau
o adunare în memoria sa”.

S-a născut în 1898 şi a absolvit studiile superioare la celebra Universitate
Sorbona, fiind licenţiat în istorie şi geografie (1919-1920). Robert Ficheux a
fost unul dintre cei mai mari geografi francezi, un foarte bun vorbitor de limbă
română şi un mare prieten al României. A fost, alături de celebrul lingvist suedez
Alf Lombard, unul dintre cei mai mari iubitori ai ţării noastre, de când existăm
ca stat „dodoloţ”.

Iată câteva repere din biografia profesorului Ficheux: membru corespondent
străin (1iunie 1948) şi membru de onoare din străinătate (9 martie 1991) al
Academiei Române; încadrat, în urma recomandării lui Emmanuel de Martonne
(un alt nume ilustru al geografiei), la Institutul Francez de înalte Studii din
Bucureşti (1924 -1927); teză de doctorat cu un subiect privitor la studiul
geomorfologic al întregului masiv al Munţilor Apuseni; revenit în România în
anul 1932, devine secretar general al Institutului Francez din Bucureşti (până
în 1935), apoi al Misiunii Universitare Franceze în România. În 1935, la
recomandarea lui Emil Racoviţă, a fost numit succesor al lui George Vâlsan, la
Universitatea din Cluj-Napoca, unde a predat geografia fizică, până în 1938,
când s-a întors în Franţa; între 1927 şi 1996, a publicat nu mai puţin de 27 de
cărţi, referitoare toate la România; distins cu Ordinul Serviciul Credincios în

grad de Mare Ofiţer, de către preşedintele Emil
Constantinescu, în 1997. Două dintre cărţile
lui Robert Ficheux, le dau şi azi dureri de cap
extremiştilor unguri: „Les Motzi” (Moţii),
apărută în 1942 şi „Roumains et minorites
ethniques en Transylvanie” (Români şi minorităţi
etnice în Transilvania), apărută în 1990.

Acestui om, cvasinecunoscut marelui
public, România şi românii îi datorează enorm
de mult. Practic, lui Robert Ficheux îi datorăm
Marea Unire de la 1918 şi existenţa ţării
noastre, între frontierele ei de azi.

La jubileul de 125 de ani al Academiei
Române, organizat în 1991, Robert Ficheux s-
a numărat printre oaspeţii Academiei. A rămas
memorabilă cuvântarea sa rostită în aula
forumului academic al României, „ţară ce a
devenit întrucâtva şi a mea”, după cum se
exprima profesorul Ficheux. Şi-a încheiat
discursul (rostit în limba română)  pr in
emoţionanta urare : „Domnilor, rogu-vă,
îngăduiţi acestui moţ francez să vă
mulţumească călduros pentru această primire
amicală şi să vă ureze viaţă îndelungată, activă
şi rodnică. Urez scumpei noastre Românii, pe
care o iubim cu toţii, un viitor paşnic, demn de
trecutul ei, deseori tragic, dar mereu glorios!”.

S-a stins din viaţă, în ziua de 1 august
2005, la vârsta de 107 ani, la Aubagne, în sudul
Franţei, şi a fost înhumat, potrivit dorinţei sale,
în cavoul  famil iei din cimitirul  parizian
Montparnasse.

Col.(r) Gabriel Grigoraş
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Cu prilejul centenarului Păcii de la Trianon, îi suntem
recunoscători preşedintelui american

THOMAS WOODROW WILSON, căruia i se datorează
arhitectura României şi Europei de azi

Thomas Woodrow Wilson, cel de-al 28-lea
preºedinte al Statelor Unite ale Americii (1913-
1921), a câºtigat alegerile prezidenþiale din
1912, campania sa punând accent pe mãsurile
progresiste ale politicii sale liberale.

Începând cu 1914, mandatul prezidenþial al
lui Woodrow Wilson s-a concentrat pe politica
externã, fiind hotãrât sã pãstreze neutralitatea
þãrii în contextul declanºãrii Primului Rãzboi
Mondial. Dupã scufundarea pachebotului
”Lusitania” la 7 mai 1915, dar ºi a altor nave
civile, guvernul SUA a adresat Germaniei
energice proteste diplomatice.

În 1916, electoratul american a reacþionat
la sloganul ”Sã stãm departe de rãzboi” ceea ce
a dus la realegerea lui Woodrow Wilson pentru
un nou mandat de preºedinte, potrivit site-ului
oficial al Premiilor Nobel.

 Cu toate acestea, în 1917, problema
navigaþiei libere pe mãrile lumii l-a constrâns la
o schimbare decisivã. La 31 ianuarie, Germania
a anunþat cã a aprobat un rãzboi al submarinelor
total, rezervându-ºi dreptul de a ataca orice navã.
La 27 martie, dupã ce patru nave americane au
fost scufundate, Wilson a decis sã solicite o
declaraþie de rãzboi. Woodrow Wilson a adresat
Congresului, la 2 aprilie 1917, propunerea de a

declara rãzboi Germaniei, iar la 6 aprilie,
Congresul SUA a aprobat-o.

La 8 ianuarie 1918, în sesiunea comunã a
Congresului american, preºedintele Woodrow
Wilson, în încercarea continuã de a negocia un
tratat de pace a prezentat ”cele 14 puncte”, un
proiect ce viza restabilirea pãcii în Europa dupã
încheierea Primului Rãzboi Mondial.

În urmã cu 100 de ani, preºedintele SUA,
Woodrow Wilson, a conturat un proiect pentru
restabilirea pãcii în Europa, iar douã dintre cele
14 puncte ”wilsoniene” se referã direct la
situaþia þãrii noastre ºi pregãteau condiþiile
pentru unificarea României. Punctul 9 prevedea
reajustarea frontierelor Austro-Ungariei în baza
principiului autodeterminãrii naþionalitãþilor,
iar punctul 10 stabilea fãrã echivoc evacuarea
teritoriilor ocupate din România, Serbia ºi
Muntenegru, plus garanþii internaþionale
pentru independenþa politicã ºi teritorialã a
statelor balcanice.

Declaraþia preºedintelui american, cele 14
puncte, au avut o influenþã covârºitoare atât
asupra destinului României, cât ºi a întregii
Europe, mai ales Europei formate dupã
dezmembrarea marilor imperii, cu predilecþie
a Imperiului Austro-Ungar.
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Trebuie spus cã acest principiu al
autodeterminãrii naþionalitãþilor, care este, de
fapt, cel puþin din perspectiva noastrã, cel mai
important, a venit în urma unor analize serioase
fãcute de o comisie de experþi americani,
formatã din geografi, istorici, specialiºti în
relaþii internaþionale ºi aºa mai departe. Ele au
fundamentat aceste 14 puncte.

A existat iniþial, atât din partea americanilor,
cât ºi a marilor puteri ale Antantei din Europa,
dorinþa unei pãstrãri, într-un fel, a Imperiului
Austro-Ungar, pentru cã era considerat pentru
securitatea regiunii o variantã mai bunã,
existând tendinþe de formare a unei federaþii
pe bazele fostului imperiu. În acea perioadã,
1917-1918, când se contureazã principiul
naþionalitãþilor, exista o crizã majorã în Rusia
din cauza revoluþiei bolºevice ºi a tendinþei
acesteia de extindere în Europa centralã.

Pe de altã parte, mai era o problemã majorã:
dezmembrarea Austro-Ungariei ar fi lãsat,
practic, fãrã obiect o conferinþã de pace, pentru
cã în locul unui imperiu vinovat de rãzboi, un
imperiu învins, am fi avut o serie de state
naþiuni fãrã nici o responsabilitate cu privire
la rãzboi. ªi atunci a existat aceastã problemã,
cu cine se va semna un eventual tratat de pace,
dacã pe ruinele fostului imperiu vor fi doar
state-naþiuni fãrã nici o responsabilitate?

În acelaºi context, la congresul de la Roma
din aprilie 1918, naþiunile din Austro-Ungaria
au hotãrât declanºarea unei campanii vaste, la
nivel european ºi mondial, pntru recunoaºterea
dreptului propriu de a-ºi hotãrî viitorul politic.
În SUA au avut loc mitinguri ale
reprezentanþilor naþiunilor din Austro-Unagria
la care au fost mobilizate ºi diasporele care
locuiau în SUA. În plus, articolele din presa
americanã susþineau revendicãrile naþiunilor în
detrimentul celor care cereau pãstrarea
monarhiei austro-ungare. De la sfârºitul lunii
august 1918, mitingurile ºi campaniile
mediatice au fost în comun, ale românilor,
sârbilor, croaþilor, cehilor, slovacilor, italienilor
ºi polonezilor care adoptau rezoluþii
antihabsburgice.

În cele din urmã, preºedintele Wilson a
cedat presiunii opiniei publice. Campania a
culminat cu momentul 20 septembrie 1918
când preºedintele Wilson a decis sã-i primeascã
la Casa Albã pe reprezentanþii naþionalitãþilor.

Fiecare a pledat pentru cauza proprie,
preºedintele era informat despre campaniile
desfãºurate ºi, ca o concluzie a acestor discuþii
el a declarat cã s-a convins de sfârºitul dublei
monarhii austro-ungarã. Nu se mai punea
problema menþinerii integritãþii teritoriale a
Austro-Ungariei, era convins cã popoarele din
acea monarhie aveau dreptul ºi libertatea ºi
susþinerea SUA pentru a decide asupra sorþii
lor.

Au fost trei comisii diferite, Comisia SUA,
formatã din oameni de ºtiinþã care au stat ºi în
spatele proiectului wilsonian, Comisia
britanicã ºi Comisia francezã, extrem de
importante pentru România, mai ales cea
francezã.

Toate analizele fãcute de cãtre specialiºtii
americani, de altfel ºi de cei britanici ºi francezi,
arãtau cã conform acestui principiu, era foarte
limpede, Transilvania va trebui sã revinã
României.

Comisia francezã a stabilit, de exemplu, cã
dincolo de principiul etnicitãþii în stabilirea
graniþelor, mai trebuie luate în calcul ºi alte
elemente, elementele geografice - râuri ºi aºa
mai departe - sau elementele care þin de
infrastructurã ºi atunci graniþa României
considerându-se sistemul de infrastructurã ºi
limitele geografice a fost întinsã mai spre vest,
spunându-se cã ruta Timiºoara - Arad - Oradea
- Satu Mare trebuie sã conþinã ºi elementele de
infrastructurã.

Pe ruinele fostului imperiu au apãrut state
importante: statul cehoslovac, regatul sârbilor,
croaþilor ºi slovenilor. Polonia reapare ºi ea, deci
iatã, avem o întreagã arhitecturã a Europei
Centrale, care, evident, este bazatã pe aceste
principii wilsoniene.

Influenþa puternicã a doctrinei preºedintelui
Woodrow Wilson,  a condus, totodatã, la
apariþia societãþii naþiunilor între cele douã
rãzboaie mondiale ºi, mai târziu, dupã Al Doilea
Rãzboi Mondial, la crearea Organziaþiei
Naþiunilor Unite.

În 1919, Woodrow Wilson a primit Premiul
Nobel pentru Pace pentru eforturile sale de
reinstaurare a pãcii, ideile sale inspirând
miºcãri de eliberare naþionalã în întreaga lume.

Col. (r) Gabriel GRIGORAª
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Episcopul Justinian Teculescu,
150 de ani de la naºtere
1 noiembrie 1865, Covasna - 16 iulie 1932, Braşov

Oraş şi staţiune balneo-climaterică, Covasna este situată
la marginea sud-estică a părţii inferioare a curburii Carpaţilor,
la o altitudine de 564-580 metri, pe pârâul Covasna, afluent
de stânga al Râului Negru, la 29 de km de Sfântu-Gheorghe
(pe calea ferată) şi la 225 de km de Bucureşti.

În Covasna-Voineşti, pe lângă alte distinse personalităţi,
s-a născut Ioan Teculescu - numele de botez al Episcopului
Justinian Teculescu, din părinţii Matei Teacă şi Paraschiva,
născută Popică, mocani oieri, familie cu zece copii.

A absolvit Şcoala primară confesională din localitatea
natală. Studiile le continuă la Liceul           „Andrei Şaguna”
din Braşov (1877-1885) şi la Institutul Teologic din Sibiu
(1885-1888).

Ca student la teologie, scrie la „Telegraful Român”,
colaborează la mai multe ziare şi reviste, publicând frumoase
predici şi subiecte din domeniul teologiei, apoi versuri. Este
demn de amintit aici Imnul scris cu ocazia Centenarului
seminarului „Andreian”, imn care este armonizat şi decretat
ca imn oficial al institutului amintit, după ce a fost pus pe
note de profesorul Timotei Popovici. În cadrul societăţii de
lectură a teologilor sibieni, prezenţa lui Ioan Teculescu era
una obişnuită.

Învăţător (1888-1894) şi apoi preot-paroh în Râşnov
(1894-1901), preot şi protopop în Alba-Iulia (1901-1922),
se căsătoreşte cu Eliza, fiica preotului Iosif Comănescu din
Codlea (1891). Ajungând la conducerea Oficiului Parohial al
Bisericii „Sfântul Nicolae” din Râşnov, preotul Ioan Teculescu
„promovează biserica şi şcoala din localitate, cărora le ridică
standardul de cultură, luptând în acelaşi timp pentru apărarea
drepturilor Bisericii şi Şcolii confesionale”. A fost peste un
deceniu intens de slujire pasionantă şi dragoste mistuitoare,
în care păstorul „sufletul său şi-a pus pentru turma sa”, astfel
încât amintirea lui a dăinuit mult timp în sufletele
credincioşilor din zonă.

În cei 22 de ani petrecuţi în scaunul de protopop al Albei
Iulia, Ioan Teculescu reuşeşte să fie cel mai distins şi cel mai
activ dintre toţi protopopii Mitropoliei Ardealului, precum şi
„unul dintre cei mai însufleţiţi luptători şi apărători ai
românismului”. Cu toate că păstorea un protopopiat extins
ca zonă geografică, greu de supravegheat, având nu mai puţin

de 46 de comune, cu tot atâtea biserici şi şcoli primare
confesionale - foarte multe răsfirate prin întinsa Ţară de
Piatră -, protopopul Teculescu a desfăşurat o activitate foarte
rodnică pe multiple planuri: bisericesc, şcolar, naţional,
administrativ-gospodăresc. În mod paradoxal, în ciuda
sărăciei şi a lipsurilor de tot felul în care trăia populaţia
românească, prin tact pastoral, prin stăruinţă, prin hărnicie
şi spirit gospodăresc a reuşit, în cei 22 de ani, să restaureze
sau să zidească din temelii 18 şcoli şi 28 de biserici.

În perioada 1902-1923, protopopul Ioan Teculescu a fost
preşedintele Despărţământului Alba-Iulia al ASTREI, calitate
în care desfăşoară o bogată activitate culturală.

După 18 ani de convieţuire, soţia sa, Eliza, se stinge din
viaţă, în 1909. Protopopul Ioan Teculescu rămâne văduv cu
şapte copii, patru fete şi trei băieţi, cu vârste cuprinse între
un an şi 16 ani.

În decembrie 1918, protopopul Ioan Teculescu este ales
preşedinte al Consiliului Naţional Local Alba ce a organizat
Adunarea Naţională a Românilor de la 1 Decembrie 1918,
care a proclamat Unirea Ardealului cu Patria-mamă, fiind ales
apoi senator în primul Parlament al României întregite.

La 18 martie 1923, este călugărit la Mănăstirea Hodoş-
Bodrog, sub numele de Justinian, iar la 31 martie 1923, este
hirotonit arhiereu şi instalat în scaunul nou înfiinţatei
Episcopii a Armatei Române, cu sediul la Alba-Iulia.

Justinian Teculescu a fost ales Episcop al Armatei
Române cu titlul „de Alba-Iulia”, fiind astfel primul episcop
înscăunat în funcţiunea de Inspector al clerului militar, cu
gradul de general de brigadă asimilat conform Legii privitoare
la organizarea clerului militar, adoptată în anul 1921.
Cuvântarea rostită la învestirea sa de la Palatul Regal arată
între altele, conştientizarea faptului că este „cel dintâi
episcop al scumpei şi vitezei noastre armate”, precum şi a
faptului că „având experienţa îndelungată a creşterii
poporului în această direcţiune, cu tot zelul şi iubirea o voi
aplica şi continua de azi înainte şi între ostaşii Ţării, ca fii ai
acelui popor”.

Deşi împrejurările au făcut ca să păstorească scurt timp
clerul militar şi ostaşii Armatei Române, Episcopul Justinian
Teculescu a lăsat în urma sa câteva fapte memorabile: a
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rânduit reşedinţa Catedralei Încoronării de la Alba-Iulia ca
sediu al Episcopiei Armatei şi al Episcopului militar; a rânduit
prima promoţie de preoţi militari activi, prin concurs, conform
legii, hirotesind în funcţia de protopop al clerului militar pe
preotul Ioan Dăncilă, care a slujit până la pensionare, în 1944,
în această calitate; a redactat, cu sprijinul preoţilor militari
şi al membrilor Sfântului Sinod Regulamentul pentru punerea
în aplicare a legii privitoare la organizarea clerului militar,
adoptat în formă definitivă în şedinţa Sinodului din 2 aprilie
1924, precum şi, ulterior, de organele în drept: Ministerul de
Război, Consiliul de Miniştri etc..

Printre marile acţiuni cu caracter naţional întreprinse
au fost: punerea pietrei de temelie a Mausoleului de la
Mărăşeşti, alături de Mitropolitul Moldovei şi Sucevei Pimen
Georgescu (6 august 1923); organizarea instituţiei Eroul
Necunoscut (Soldatul Necunoscut) şi aducerea rămăşiţelor
pământeşti ale acestuia de la Mărăşeşti la Bucureşti, precum
şi înhumarea lor în Parcul Carol, fapt ce a produs un
emoţionant efect în sufletele militarilor şi în sufletul Ţării.

La 17 decembrie 1924, Marele Colegiu îl desemnează
pe Episcopul Justinian al Armatei ca Episcop al Eparhiei
Cetatea Albă-Ismail, la 20 decembrie 1924 este învestit, în
Palatul Regal din Bucureşti, iar la 21 decembrie 1924 este
instalat la Ismail, în scaunul eparhial. În cuvântarea rostită
cu prilejul învestiturii de la Palatul Regal, a lăsat să se
înţeleagă faptul că această misiune i-a fost cerută expres:
„Pronia cerească, prin glasul Marelui Colegiu Electoral, mă
trimite, de la postul de Episcop al Armatei, la cel de Arhipăstor
sufletesc al fraţilor noştri de peste Prut”. Adaugă imediat,
cu cuvinte ce au o încărcătură aparte de regret: „Grea peste
măsură, mi-ar fi despărţirea de la misiunea sublimă şi
patriotică, pe care timp de un an şi 9 luni am împlinit-o în
mijlocul scumpei şi bravei noastre armate”.

Opera de consolidare a Eparhiei Cetăţii Albe şi Ismailului
apărea în viziunea protoiereului George Jurebiţă, secretar
eparhial, „ca un monument solid şi puternic”, iar din punct
de vedere naţional, Biserica era „tare, neclintită şi
consolidată”, „puterile iadului, valurile necredinţei -
bolşevismul, ateismul şi feluritele secte -, care se năpusteau
asupra bisericii din timpul păstoriei PS Episcop Justinian, se
sfărâmau şi  se împrăştiau  de tăria cred inţei
dreptcredincioşilor, după cum valurile mării, izbindu-se de
ţărmurile scumpei noastre Basarabii, se risipesc şi se întorc
în adâncul ei”. A reuşit „să tragă o brazdă adâncă şi să
croiască un drum drept şi solid pentru viaţa Eparhiei”.

În primăvara anului 1932 se îmbolnăveşte de cancer la
ficat; este adus de familie la un spital din Braşov, iar la 16
iulie 1932, Episcopul Justinian Teculescu trece la cele veşnice
la Braşov, fiind înmormântat, lângă părinţi, în cimitirul

Bisericii din Voineşti-Covasna, aşa cum şi-a dorit. Mormântul
din umbra Bisericii vechi din Voineşti este un simbol al
vrednicului ierarh-cărturar, slujitor devotat al bisericii
strămoşeşti, simbol al luptătorului pentru Neam şi pentru
Ţară.

Episcopul Justinian Teculescu a colaborat la „Telegraful
Român” şi alte periodice din Transilvania. Cuvântări şi predici
au fost strânse în volumul „Pentru neam şi lege”, apărut la
Sighişoara, în anul 1931. În perioada episcopatului din
Basarabia, a coordonat editarea publicaţiei Buletinul
Episcopiei Cetăţii Albe-Ismail - redactor responsabil fiind Pr.
Gheorghe Jurebiţă, consăteanul său din Covasna.

Studii şi lucrări despre Episcopul Justinian Teculescu
Prin grija profesorilor Luminiţa Cornea şi Dumitru

Furtună, în anul 2006, volumul „Pentru neam şi lege” este
reeditat la Editura Angustia a Muzeului Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni din Sfântu-Gheorghe.

Volumul cuprinde 24 de cuvântări şi 16 predici, rostite
în perioada 1899-1930. În Precuvântare la ediţia I, Episcopul
Justinian Teculescu, motivându-şi conţinutul „cuvântărilor
de ordin naţional, cultural şi bisericesc” apărute „înainte de
întregirea neamului”, ţine să menţioneze faptul că
„activitatea de atunci a unui preot, conştient de adevărata
lui menire, nu se putea restrânge numai la îndeplinirea slujbei
la altarul Domnului şi la tâlcuirea cuvintelor Scripturii, el
trebuia să cuprindă în inima lui toate frământările şi
necazurile ce se revărsau asupra neamului, care avea nevoie
de îmbărbătare şi îndrumare”.

La publicarea volumului, în anul 1931, autorul era animat
de dorinţa „de-a pune în mâna preoţimii din eparhia mea, ca
îndemn şi orientare, aceste cuvântări şi predici, care tot atât
de folositoare şi necesare sunt şi astăzi pentru sufletul
poporului nostru, deoarece… ca şi în trecut, arma cea mai
puternică a preotului va trebui să fie pentru totdeauna
cuvântul cald şi plin de avânt… pentru neam şi pentru lege
(în sensul de „lege” strămoşească, de religie ortodoxă -
n.n.).

Deşi la apariţia sa, volumul s-a bucurat de recenzii
elogioase, deoarece, în timpul comunismului, acesta a fost
trecut pe lista cărţilor indezirabile pentru regimul ateu, atât
pentru conţinutul său, cât şi pentru „vina” autorului de a fi
fost ierarh ortodox român în Basarabia devenită „Republică
sovietică”, cartea Episcopului Justinian Teculescu a dispărut
practic, timp de peste 60 de ani.

O amplă monografie despre intelectualii din familia
Teculescu este prezentată în volumul Teculeştii din neam în
neam, redactat la iniţiativa Asociaţiei Cultural-Creştine
„Justinian Teculescu” din Covasna, având ca autori pe
Luminiţa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu.
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În recenzia făcută volumului, Pr. dr. Petru Pinca arată:
„Anexe bogate, edite şi inedite, sporesc farmecul cărţii şi
stârnesc interesul cititorului dornic să intre în intimitatea
familiei, să cunoască noi şi noi personaje din stufosul arbore
teculescian, afirmate în cele mai diverse şi surprinzătoare
sfere de activitate (scriitori, poeţi, jurişti, medici, militari,
clerici etc.). Astfel, anexa nr. 1 redă Arborele genealogic al
familiei Episcopului Justinian Teculescu, însumând 29 de
persoane, capi de familie, plus partenerii lor de viaţă. În anexa
nr. 2 este prezentată activitatea pastorală a Episcopului
Iustinian Teculescu după Buletinul Episcopiei Cetăţii Albe-
Ismail, pe anii 1929-1930, cuprinzând: Circulare, Pastorale,
Convocatoare, Sfinţiri de biserici, Tabloul gratificaţiilor
decernate de ierarh unor preoţi merituoşi prin acordarea de
ranguri onorifice, înfiinţări şi reînfiinţări de parohii, cercuri
protopopeşti, dări de seamă, conferinţe, pastorale etc..
Anexele 3-7 cuprind cuvântări şi predici rostite de PS
Justinian cu ocazia unor evenimente festive, iar la anexa 8
sunt înşirate numeroase studii şi articole dedicate vieţii şi
activităţii Înaltului Ierarh, dar şi aprecierea extrem de
măgulitoare pe care intelectualii vremii au arătat-o faţă de
cartea „Pentru neam şi pentru Lege”.

Informaţii despre membrii familiei Teculescu sunt
prezentate într-o formă sintetică şi în volumul Personalităţi
ale oraşului Covasna, de Ioan Lăcătuşu, Luminiţa Cornea şi
Ioan Luca, volum apărut la Editura Eurocarpatica din Sfântu-
Gheorghe, în anul 2009.

Aspecte semnificative referitoare la activitatea
Episcopului Justinian Teculescu în principalele momente ale
vieţii sale: învăţător şi preot la Râşnov, protopop la Alba-
Iulia, Episcop al Armatei Române şi Episcop de Cetatea Albă-
Ismail, sunt redate într-o serie de volume, studii şi articole.

Principalele volume au apărut după decembrie 1989, din
iniţiativa şi cu sprijinul Sectorului de asistenţă religioasă din
cadrul Ministerului Apărării Naţionale. În studiile dedicate
Episcopului Justinian Teculescu sunt abordate teme precum:
pagini din viaţa şi activitatea sa; Episcopul Justinian
Teculescu - militant pentru unitatea naţională a românilor;
Justinian Teculescu - primul Episcop al Armatei Române;
Episcop de Cetatea Albă-Ismail, dar şi cele referitoare la
activitatea publicistică, culturală, cărturărească, naţională
desfăşurată atât în Transilvania, cât şi în Basarabia.

În anul 2013, la Editura Reîntregirea din Alba-Iulia, a
apărut volumul Istoricul Episcopiei Armatei (cu sediul la Alba-
Iulia), între 1921-1948, teza de doctorat a Pr. Petru Pinca,
din Blaj. Capitolul III redă „Viaţa şi activitatea Episcopului
Justinian Teculescu” (p. 141-183).

O meritorie asociaţie din oraşul natal Covasna poartă
numele marelui cărturar

În memoria celei mai de seamă personalităţi româneşti
din oraşul Covasna, judeţul Covasna, Episcopul Justinian
Teculescu, s-a constituit, la Voineşti, Asociaţia Cultural-
Creştină „Justinian Teculescu”, în anul 1996, având un
caracter cultural-creştin, nonprofit, nonproductiv.

Potrivit statutului, Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian
Teculescu” din Covasna are scopul de a crea prin toate
mijloacele legale cadrul favorabil pentru promovarea prin
credinţă şi cultură a solidarităţii obşteşti în vederea cunoaşterii,
dezvoltării şi punerii în valoare a patrimoniului local de cultură
şi civilizaţie, contribuind la propăşirea materială şi spirituală a
comunităţii româneşti din oraşul Covasna.

Din obiectivele asociaţiei amintim: evidenţierea şi
valorificarea moştenirii religioase, cultural-naţionale a
Episcopului Justinian Teculescu, prin organizarea „Zilelor
Justinian Teculescu”; promovarea personalităţilor locale;
păstrarea şi revigorarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti;
acţiun i cu lturale pentru păstrarea datini lor loca le
(participarea la Festivalul de Colinde); menţinerea celei mai
însemnate sărbători populare româneşti din zonă - Sântilia,
prin organizarea anuală a serbării „Nedeia Mocănească”;
reînvierea portului popular autentic, a jocurilor şi cântecelor
populare; sprijinirea executării lucrărilor arheologice la
Cetatea Dacică din Valea Zânelor şi punerea în valoare a
acestei cetăţi; realizarea unui muzeu al tradiţiilor locale.

În concordanţă cu obiectivele fixate, Asociaţia Cultural-
Creştină „Justinian Teculescu” a realizat parteneriate, pe
baza unor proiecte, cu Muzeul Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni; Şcoala Generală „Avram Iancu” din Voineşti-
Covasna; Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei din Cluj-
Napoca; Muzeul de Istorie al Brăilei; Centrul Ecleziastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-
Gheorghe; Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita;
Fundaţia „Mihai Viteazul” din Sfântu-Gheorghe; Fundaţia
„Miron Cristea” din Topliţa; Parohia Ortodoxă din Voineşti-
Covasna; Asociaţia „Korosi Csoma Sandor” din Covasna;
Consiliul Local Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna.

Pentru cunoaşterea de către alte comunităţi a obiceiurilor
şi tradiţiilor mocanilor voineşteni, în 2009, Asociaţia Cultural-
Creştină „Justinian Teculescu”, în colaborare cu Asociaţia
Judeţeană a Crescătorilor de Oi, a invitat la sărbătoarea
populară Sântilia un grup de crescători de oi din sudul Franţei,
localitatea L’Esperou. Dintre realizările Asociaţiei sunt
evidenţiate următoarele: înfiinţarea unei echipe de dansuri
populare tradiţionale alcătuită din elevi ai şcolilor covăsnene;
participarea la organizarea manifestărilor dedicate Zilei
Naţionale, Înălţării Domnului - Ziua Eroilor, zilelor oraşului -
sărbători încheiate cu frumoase programe artistice
prezentate de formaţia de dansuri în colaborare uneori cu
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şcolile sau cu corul bisericesc; participarea la manifestările
cultural-ştiinţifice ale altor asociaţii, fundaţii, şcoli, muzee
ş.a..

O preocupare permanentă a Asociaţiei o constituie
cinstirea eroilor voineşteni care şi-au dat viaţa în cele două
războaie pentru independenţa Naţiunii Române. În memoria
acestora, în anul 2007, de Ziua Eroilor, s-a dezvelit o placă
comemorativă cu numele celor căzuţi la datorie şi pentru a
căror omagiere, în fiecare an, se depun coroane de flori şi au
loc slujbe de pomenire, iar în toamna anului 2015, s-a dezvelit
şi sfinţit bustul revoluţionarului Avram Iancu, în faţa şcolii
din Voineştii-Covasnei, al cărui nume îl poartă.

La sfârşitul lunii august 2015, Ziua Limbii Române a fost
sărbătorită, în Sala Unirea din Voineşti-Covasna. Cu această
ocazie, conducerea Asociaţiei Cultural Creştine „Justinian
Teculescu” a făcut un apel către persoanele care au participat
la acest eveniment să aducă, în dar, o carte în limba română
pentru şcolile din Republica Moldova.

Prin toate activităţile desfăşurate, adevărate evenimente
ce constituie fapte de istorie, Asociaţia Cultural-Creştină
„Justinian Teculescu” şi-a câştigat un binemeritat prestigiu
în localitate şi în zonă.

„Zilele Justinian Teculescu”
Cinstirea memoriei celei mai de seamă personalităţi

româneşti din Covasna, a Episcopului Justinian Teculescu
(1865-1932), primul Episcop al Armatei Române, este unul
din scopurile pentru care s-a înfiinţat, în anul 1998, Asociaţia
Cultural-Creştină „Justinian Teculescu”. În acest sens, cu
binecuvântarea IPS Ioan Selejan, membrii organizaţiei au
hotărât  un complex de acţiuni care să evidenţieze
personalitatea patronului spiritual al Asociaţiei şi a familiei
sale, pentru ca această figură luminoasă a culturii şi
spiritualităţii româneşti să rămână vie în amintirea urmaşilor.

În fiecare an, în luna noiembrie, cu sprijinul Consiliului
Local Covasna, se desfăşoară o suită de manifestări sub
genericul „Zilele Justinian Teculescu”. Programul acţiunii
cuprinde sesiuni  de comun icări,  evocări , expoziţ ii
documentare, lansări de cărţi, slujba de pomenire săvârşită
la mormântul Episcopului, aflat în curtea Bisericii vechi.

Activitatea pastorală, culturală şi naţională a Episcopului
Justinian Teculescu a fost readusă în atenţia generaţiilor
actuale prin republicarea, în anul 2006, a volumului de
cuvântări şi predici „Pentru neam şi pentru lege”, volum
apărut cu binecuvântarea PS Ioan Selejan, Episcopul
Covasnei şi Harghitei, sub îngrijirea prof. dr. Luminiţa Cornea.
Prin grija conducerii Asociaţiei, o bună parte din aceste cărţi
au ajuns la îndemâna cititorilor, în biblioteci, parohii sau
înmânate colaboratorilor la diferite acţiuni culturale ale
Asociaţiei.

La 1 decembrie 2007, de Ziua Naţională, a fost
amenajată şi vernisată expoziţia documentară „Episcopul
Teculescu şi urmaşii săi”, acţiune de cinstire a familiei
Teculescu, care s-a continuat cu editarea volumului „Teculeştii
din neam în neam”, urmând ca în anii viitori, să vadă lumina
tiparului noi apariţii editoriale, inclusiv noi numere ale
publicaţiei Buletin informativ al Asociaţiei Justinian
Teculescu, redactor responsabil Florentina Teacă.

Programul ediţiei din anul 2012 a cuprins şi colocviul cu
tema „Teculescu în memoria colectivă”, manifestare culturală
desfăşurată în „Sala Unirea”, deschisă de actualul preşedinte
al Asociaţiei Cultural-Creştine „Justinian Teculescu”,
părintele Ioan Ovidiu Măciucă, colaborator al publicaţiei
„Condeiul ardelean”. Invitaţi de seamă, printre care şi rude
ale Episcopului Justinian Teculescu, dar şi un număr mare de
voineşteni au participat la manifestare, cinstind astfel memoria
celui care şi-a închinat întreaga viaţă înaltelor idealuri ale
Neamului Românesc, pe care le-a slujit cu credinţă şi
devotament. Prin misiunea şi activitatea neobositului ierarh,
el rămâne un model pentru fiecare dintre noi, o personalitate
marcantă a vieţii bisericeşti şi culturale româneşti, cunoscută
şi recunoscută atât în Ţară, cât şi în afara ei.

Alte însemne de preţuire a Episcopului Justinian
Teculescu

Din iniţiativa Asociaţiei Cultural-Creştine „Justinian
Teculescu”, în localitatea natală a Episcopului s-a înălţat
bustul său în bronz, monument amplasat în Piaţa Eroilor, a
cărui dezvelire şi sfinţire de către PS Ioan, Episcopul de atunci
al Covasnei şi Harghitei, a avut loc în ziua de 16 iunie 2002,
odată cu sfinţirea noului locaş de cult, Biserica Ortodoxă cu
hramul „Înălţarea Domnului”. Realizarea bustului a fost
încredinţată artistului plastic Teodor Zamfirescu din cadrul
Ministerului Apărării Naţionale.

Asociaţia Cultural-Creştine „Justinian Teculescu” a făcut
demersuri pentru atribuirea denumirii „Justinian Teculescu”
fostei străzi a Vilelor din localitate. Dacă această iniţiativă
a fost validată de către Consiliului Local Covasna, nu acelaşi
lucru s-a întâmplat cu propunerea privind acordarea denumirii
„Korosi Csoma Sandor - Justinian Teculescu” Grupului Şcolar
din localitate. Propunerea de schimbare a denumirii nu s-a
materializat datorită neînţelegerii semnificaţiei acestui
demers pentru buna convieţuire într-o localitate unde trăiesc
împreună români şi maghiari.

Din volumul „Păstori sufleteşti ai Sfintelor Altare din
Eparhia Covasnei şi Harghitei”, de Erich Mihail Broanăr, Ioan
Lăcătuşu şi Sebastian Pârvu, apărut la Editura „Grai
Românesc”, Miercurea-Ciuc, 2015, cu binecuvântarea PS
Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei.

prof. Luminiţa CORNEA
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Alba Iulia, 29 noiembrie 2019 – imagini de la dezvelirea şi
sfinţirea bustului Episcopului Justinian TECULESCU
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O veste excelentã primitã de la
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã Alba

La sfârşitul anului 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba (DJC Alba) a trimis o înştiinţare pe
adresa Fundaţiei ”Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” potrivit căreia în şedinţa din
data de 21.10.2019, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice (Secţiunea de Evidenţă) a pus pe ordinea
de zi, la pct. 2, documentaţia de clasare a bisericii episcopale de sec. X-XI de influenţă bizantină (Biserica
Episcopală lui Hierotheus) de la Alba Iulia.

Potrivit lui Matei Drâmbărean, directorul executiv al DJC Alba, în urma discuţiilor purtate telefonic cu
Ministerul Culturii, a fost informat că solicitarea de clasare a fost avizată favorabil, urmând ca în perioada
imediat următoare să fie redactat şi emis Ordinul Ministrului Culturii, privind clasarea monumentului istoric.

Reamintim că fundaţia noastră a înaintat în luna august 2018, către Ministerul Culturii, solicitarea clasării
ruinelor Bisericii Episcopale a lui Hierotheus în Lista Monumentelor Istorice de valoare naţională si
universală, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Putem spune că este o victorie a întregii comunităţi din Alba Iulia pentru punerea în valoare a relicvelor
celei mai vechi biserici episcopale creştine din Transilvania.

Aşteptăm ca, potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, autorităţile locale să
semnaleze existenţa acestui monument, printr-un panou corespunzător, până când se vor găsi suficienţi bani
pentru a începe lucrările de decopertare şi valorificare a relicvelor bisericii monument istoric.

Mai jos, prezentăm scrisoarea primită de la DJC Alba. Redacţia revistei
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Vizită la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria
„Sfântul Nicolae” de la Gyula

 În data de 12 decembrie a. c. o delegaţie formată
din: protopopul Cornel Juică, Parohia Ortodoxă
Mesici, Republica Serbia, jurist Aurel Bancu, secretat
al Asociaţiei Culturale, ,Constantin Brâncuşi”,
Timişoara, Ioan Roşca, preşedintele Asociaţiei
Culturale „Nicolae Ursu” din Şanoviţa, jud. Timiş şi
istoricul Constantin C. Gomboş, reprezentantul
Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi
integritatea României” şi a redacţiei revistei
„Dacoromania” din Alba Iulia a fost primită la
Episcopia Ortodoxă Română din Gyula, Ungaria.

 Delegaţia a fost întâmpinată la reşedinţa
episcopală de către Presfinţitul Părinte Siluan
Mănuilă, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria şi Locţiitorul Episcopiei Daciei Felix,
subordonată Patriarhiei Române.

 Vizita a început la Biserica Episcopală cu Hramul
„Sfântul Nicolae” din Gyula. Istoricul bisericii a fost
prezentat de Preasfinţitul Părinte episcop care a
subliniat că aceasta are o istorie începând cu anul
1721 şi până în prezent făcând parte din patrimoniul
cultural al oraşului Gyula. Un rol însemnat în
ridicarea bisericii a avut familia Nicoreşti.  În anul
1721 a fost construită prima biserică ortodoxă română
din lemn. Construirea prezentei biserici a durat timp
de zece ani, fiind finalizată în 1812. Turnul, în schimb
a fost construit mult mai târziu, abia în anul 1854.
Biserica episcopală are o lungime de 32 m şi lăţimea
de 14 m.

Înălţimea până la structura acoperişului fiind de
39 m, iar crucea care se vede pe turn este la o înălţime

de 42 m. Iconostasul bisericii este considerat a fi o
deosebită capodoperă de artă. Picturile sacre sunt
creaţia lui Arsa Teodorovici iar icoanele sunt
împodobite cu sculpturi din lemn în formă de
trandafiri şi poleite cu aur. La intrare se poate vedea
o cruce înaltă de trei metri ridicată în anul 1869 în
memoria credinciosului Bogdan Lazăr. Interiorul
bisericii a fost renovat în anul 1928 de către pictorul
Predmerszky Bela Biserica are influenţe ale stilului
baroc târziu fiind considerată un monument în stil
clasic.

 S-a continuat apoi cu primirea la reşedinţa
episcopală unde în sala de primire a oaspeţilor a avut
loc un fructuos dialog despre acţiunile bisericii
române ortodoxe din Voivodina, Republica Serbia,
din Banatul Românesc despre modul în care se poate
colabora în viitor. Autorul acestor rânduri s-a referit
la bogata activitate a Fundaţiei noastre pentru
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sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, despre modul
în care revista „Dacoromania” prezintă istoria
Neamului Românesc de pretutindeni, strădania
redacţiei de a reliefa legăturile de neam şi suflet dintre
românii din cele patru zări.

 Preasfinţitul părinte episcop Siluan a rămas
profund impresionat despre cele relatate de membrii
delegaţiei. Unele informaţii nu le cunoştea şi s-a
bucurat de calitatea membrilor delegaţiei. A fost
semnat un Protocol de colaborare culturală, artistică

şi spirituală între Parohia ortodoxă a localităţii
Şanoviţa, judeţul Timiş cu Parohia ortodoxă cu sediul
în localitatea Apateu - Ungaria, cu cea din Mesici -
Republica Serbia şi Asociaţia
culturală „Constantin Brâncuşi,
Timişoara”.

 Constantin C. GOMBOŞ
     istoric
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Din nou despre procese şi retrocedări dubioase
(I)

Convorbire cu domnul profesor universitar dr. Ioan Sabãu Pop -

- În baza legii retrocedãrilor de proprietãþi,
foarte multe persoane au solicitat ºi chiar au
intrat în posesia unor terenuri, chiar ºi pãduri,
cam frecvent, pe cãi dubioase. Problematica
aceasta, a retrocedãrilor de pãduri cãtre foºti
proprietari este tema interviului acordat de dl.
prof. univ. dr. Ioan Sabãu Pop, în cele ce urmeazã.

- În legãturã cu procesele privind
retrocedãrile de terenuri, dumneavoastrã
reprezentaþi statul român?

- În aceste procese de revendicãri, în care se
pune problema proprietãþilor istorice, a marilor
latifundii care au existat în Transilvania în anii
de dinainte de anul 1920 ºi aduse în actualitate
în zilele noastre, potrivit legislaþiei noastre de
restituire, sunt o serie de probleme în care eu,
în calitate de cercetãtor ºi profesor, am fãcut
foarte multe investigaþii. Pe de altã parte, am
reprezentat în procese, alãturi de echipe bine
consolidate de la instituþiile respective, în
favoarea statului român. Adicã, am reprezentat
prefecturi, comisii judeþene, Regia Naþionalã a
Pãdurilor, comisii locale, comune, cum ar fi în
judeþul nostru Ideciu, în judeþul Covasna -
Centrul de Culturã Arcuº, Întorsura Buzãului, o
serie alte asemenea. În forumul nostru denumit
„Transilvania Furatã” aflat în legãturã cu ziariºti
renumiþi din aceastã þarã, o perioadã de câþiva
ani, cam din 2013 pânã în zilele noastre, am avut
vreo 18 ediþii ale Forumului, în diferite localitãþi
ale þãrii unde ne-am documentat, am ascultat,
am vãzut, am cercetat ºi am consultat dosare ºi
arhive legate de aceste pretinse restituiri.

- Este o muncã foarte migãloasã ºi de
amploare. Cam câte procese aþi avut pânã
acum?

- N-aº putea sã rãspund exact la întrebare,
pentru cã pe noi ne intereseazã fenomenul. Eu
am avut peste 50 de asemenea procese în care
am fost implicat, într-un fel sau altul, fie
consultant, fie prezentându-mã în instanþã, fie
fãcând documentãri la arhive, fie scriind studii
ºi materiale pe aceastã temã. Sunt momentele,

spunem noi, istorice, raportate la problema
proprietãþii. Este anul 1921 când s-a dat Reforma
agrarã a Statului Român pentru Banat,
Transilvania ºi Criºana, raportându-se la Tratatul
de la Trianon, la Marea Unire de la 1 decembrie
1918, la promisiunile Consiliului Dirigent pentru
þãrãnimea din Transilvania,  indiferent de
originea ºi etnia ei. De cealaltã parte, optanþii
unguri ºi statul ungar, a dat în judecatã statul
român la instanþele internaþionale, obligându-l
dupã datele pe care le deþinem, la plata a 4,8
tone aur, echivalent în coroane ºi franci aur,
printr-un fond agrar constituit în anul 1934.
Statul român prin aceastã platã, contribuþie, ca
sã spunem, în mare parte benevolã ºi filantropicã
în acelaºi timp, pentru cã a dat zece la sutã în
plus peste ceea ce au acordat instanþele europene
de arbitraj de la Paris, a considerat problema
încheiatã, pentru cã prin acest Tratat ºi
documente, statul român a ieºit din joc, în ideea
cã proprietatea a rãmas la statul român, a
cetãþenilor sãi, beneficiari ai reformei agrare ºi,
pe de altã parte, contribuþia lui s-a constituit într-
un drept de creanþã. Drept urmare, statul român
a ieºit din joc ºi orice pretenþie faþã de statul
român, încã, de atunci, din anul 1930, nu mai
era de actualitate. O actualizeazã însã, în zilele
noastre, dupã 1990, þinând seama de slãbiciunile
pe care le au în aceastã privinþã autoritãþile,
Guvernul ºi ceea ce numim noi, la ora actualã,
conducãtorii  statului român. Asemenea
slãbiciuni sunt o tradiþie, pentru cã ºi în 1921-
1922, familia regalã ºi Guvernul român a avut o
atitudine prea binevoitoare, prea receptivã, prea
slugarnicã faþã de aceste pretenþii, dar, între timp,
autoritãþile ºi-au revenit ºi statul român a
repurtat în acele vremuri, sã spunem, o victorie
care trebuia sã închidã acest contencios.
Contenciosul a fost redeschis dupã 1990, ca
urmare a legilor greºite care au fost date de statul
român, a instanþelor judecãtoreºti care au aplicat
legea în mod greºit, lege de fapt interpretabilã,
autoritãþilor publice care sunt comisiile locale,
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primarii, prefecþii din aceastã þarã, ºi mã refer
întâi la cei din Transilvania, unde cunosc situaþia
mai bine, unde s-au întâmplat foarte multe
„restituiri” greºite. În acest context ºi pe acest
demers am participat, de-a lungul timpului, din
2008 pânã în prezent,  la diferite procese,
raporturi legate de aceste restituiri, consultând
în acelaºi timp, atât în cadrul forumului
„Transilvania Furatã” cât ºi ca avocat, ca profesor
universitar, cunoscãtor al acestor probleme, al
acestor situaþii. Vreau sã fac o precizare: ultimul
care a scris despre optanþi în 1934 a fost Nichifor
Ghibu, dupã care s-a instaurat tãcerea. Urmãtorul
care a scris ºi s-a documentat despre acest lucru
a fost subsemnatul, când am vãzut devalizarea
totalã, ce s-a întâmplat în anii 2007-2008 în ceea
ce priveºte restituirile de proprietãþi. ªi atunci
am putea discuta despre ce se întâmplã în aceste
procese ºi greºelile care se fac, cu sau fãrã
intenþie. În orice caz, în defavoarea României ºi
a poporului român, de cãtre propriile lui
autoritãþi.

- Sã înþelegem cã foºtii proprietari de
terenuri au fost despãgubiþi anterior, în câteva
rânduri. Acum vin din nou urmaºii lor pentru
retrocedãri, pentru a patra oarã.

- Problema este aºa: Sunt câteva momente
diferite în acest traseu, pe etape. Este Reforma
din 1921 în ceea ce priveºte aplicarea ei în
Transilvania. Optanþii unguri nu pot sã se ia cu
statul român. V-am explicat în linii mari care este
problema. Este, dupã aceea, momentul 1940-
1944, când Transilvania de Nord a fost ocupatã
de cãtre Ungaria horthyistã ca urmare a
Diktatului de la Viena ºi, unde, în materie de
proprietate, beneficiind de „serviciile” lui Banffi
Daniel,  care era ministrul agriculturii în
guvernul horthyst ºi care a restabilit aspectele
de proprietate în Transilvania, ignorând toatã
evoluþia din 1918 pânã în 1940. Bunãoarã, un
fiu l-a moºtenit pe tatãl sãu. Moºtenirea lui a
fost anulatã de cãtre Ordonanþa 1441 din 1941
ºi 1940, douã ordonanþe ale aºa-zisului guvern
regal ungar, care în materie de proprietate ne-a
reîntors în Transilvania, înainte de 1920. Apoi
este reforma din 1945 prin care s-au atribuit,
dupã rãzboi, suprafeþe importante de pãmânt
þãranilor români, cu foarte multã dãrnicie de
cãtre guvernul de atunci a lui Petru Groza, pentru
cã se ºtia cã urmãtoarea etapã va fi colectivizarea,
mergând pe ideea cã le dãm acum pãmânt, ca
apoi sã-l luãm înapoi. Avem de discutat, atât la
modul pozitiv cât ºi negativ, despre acel moment,

dar, oricum, a fost o bucurie, un entuziasm
enorm în rândul populaþiei de la þarã care a fost
împroprietãritã dupã rãzboi, neºtiind cã în foarte
scurtã vreme, dupã 10-15 ani, de fapt acest
pãmânt va fi luat înapoi. Dupã aceea, avem
trecerea în regimul silvic, 1947-1948 a tuturor
pãdurilor þãrii. Avem Constituþiile care s-au
aplicat ulterior ºi avem Legea 260 din 1945 prin
care s-a încercat sã se restabileascã încãlcãrile
ºi abuzurile fãcute de ocupaþia horthystã în
Transilvania de Nord ºi care nu a fost aplicatã
însã în mod corespunzãtor în Transilvania. Au
rãmas elementele de proprietate disparate,
evidenþiate, aºa cum erau ele greºite, iar astãzi,
urmaºii celor care au moºtenit din perioada
regimului horthyist, regimul de dinainte de 1940,
de fapt tot horthyst, vin ºi revendicã asemenea
proprietãþi. În privinþa asta avem de datã recentã
câteva situaþii. Punctual aº discuta despre
procesul de la Giurgiu. Noi am fost nevoiþi, ºi
aici a fost rolul meu esenþial, unde am fost
cooptat pentru a merge cu numele, cu experienþa,
cu profesionalismul meu, cu notorietatea pe care
o am, mai mult sau mai puþin recunoscutã, sã
cerem strãmutarea proceselor din Transilvania,
pentru cã, se ºtie foarte bine, în Ardeal existã o
influenþã foarte puternicã a UDMR-ului în toate
domeniile de activitate. Practic, Ardealul este
condus, în mare parte, de recomandãrile care vin
de la UDMR. Ei, ºi în aceastã problemã, a
restituirilor de proprietate, am avut asemenea
situaþii surprizã.  Administraþiile publice,
instanþele judecãtoreºti din aceste judeþe au
aplicat în mod greºit legislaþia, datoritã a
numeroºi factori. În primul rând, legislaþia nu
avea o predictibilitate ºi o reglementare clarã,
dupã aceea, autoritãþile administrative erau
încorporate politic, obediente UDMR-ului, toate
guvernele ºi regimurile care au fost, în sfârºit,
instanþele judecãtoreºti, unde nu toþi judecãtorii,
aº putea spune, cei mai mulþi, habar nu aveau
de aceastã interpretare succesivã, istoricã a
dreptului. Au generat foarte multe aspecte, adicã,
sã nu aibã dureri de cap. În aceastã privinþã, cu
foarte multã lejeritate atribuiau/restituiau zeci,
sute, chiar mii de hectare urmaºilor grofilor,
conþilor, baronilor care au avut asemenea
proprietãþi, sau au deþinut înainte de 1920 în
Transilvania de atunci. Sunt aspecte legate în
primul rând de modalitãþi grosolane de atribuiri
ale restituirii: falsificãri de acte de stare civilã,
de acte de proprietate, mãsluirea documentelor
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de la arhive, care, sã spunem aºa, constituia o
situaþie mai grosolanã, mai grosierã. Dupã aceea
veneau problemele mai rafinate, mai sofisticate,
în legãturã cu aºa-ziºii urmaºi, aºa-zisele
proprietãþi care urmau sã fie restituite, aducând
tot felul de documente care se modulau pe o
anumitã direcþie ºi instanþele judecãtoreºti nu
aprofundau acest lucru. Apoi au fost judecãtori
din instanþele judecãtoreºti, ostili acestui demers
pe care noi l-am fãcut ºi, în acelaºi timp, juriºtii
de la prefecturi, direcþiile silvice, comisii locale,
în ideea de a pãstra acest patrimoniu ºi cu
reþinere faþã de restituirile care constau în zeci
de mii de hectare de pãdure, pãºune. Lãcomia
depãºise orice imaginaþie, ca atare, cel puþin eu,
am rãmas foarte surprins cã cei care judecã aceste
procese, parcã hotãrau pentru câteva beþe de
chibrituri, când era vorba de zeci de mii de
hectare de pãdure. În contextul acesta, ne-am
pus întrebarea ºi o am ºi astãzi, de unde provine
aceastã hemoragie fantasticã în ceea ce priveºte
restituirile de proprietãþi? Pentru cã devalizãm,
prin aceasta, statul ºi poporul român de o sursã
patrimonialã foarte importantã! Devalizãm
mediul, protecþia mediului, flora ºi fauna, pentru
cã toate jafurile ºi exploatãrile de pãduri au la
origine ºi restituirile care se fac fraudulos, ºi care,
de fapt,  duc pânã la urma-urmei,  la o
incertitudine a regimului juridic ºi de proprietate
care existã. Este ceea ce-i favorizeazã pe cei care
se ocupã cu hoþiile, haideþi sã spunem, în þarã
ºi, venite din afarã foarte multe firme, vãd cã în
România este posibil sã se întâmple orice.
Bunãoarã, existã o legislaþie care spune cã nu
pot fi exploatate foioasele sau rãºinoasele sub
80 de ani. A venit o firmã din Norvegia, alta din
Danemarca, sã impunã statului român o nouã
reglementare, sã poatã fi exploatate la 40 de ani.
Desigur, la o întâlnire pe care am avut-o în
judeþul Vâlcea, personal am spus: „De ce nu
cereþi aceste lucruri la voi în þarã? Nu veniþi sã
cereþi Guvernului român sã procedeze astfel”.
Dupã aceea, am modificat legislaþiile silvice.
Hold Industry a transmis Guvernului României
o scrisoare prin care cerea o anumitã modalitate
ºi au încercat sã se impunã, sã nu se aducã
reglementãrile privind restricþionarea ºi o
reglementare mai clarã ºi în interesul populaþiei,
a regimului silvic, pe care a împãrtãºit-o inclusiv
preºedintele, acest domn Johannis, când a
respins legea de modificare a Codului silvic. Care
era de fapt o intervenþie, sã spunem, destul de

modestã ºi chiar se schiþa un gest de apãrare,
care, desigur, din capul locului a fost suprimatã
de cãtre preºedinte ºi a trimis legea la rediscutare
în Parlament. A revenit dupã aproape un an. A
doua oarã a promulgat-o, dar între timp s-a mai
furat un milion de metri cubi de material lemnos
de cãtre protejaþii lui de la Holds Industry ºi
Schwartkofer.

Aºadar, întorcându-ne la problemele din
justiþie, am în faþã hotãrâri judecãtoreºti în care,
pe aceeaºi problemã, existã o contrarietate de
soluþii . Noi am încercat ºi ,  ca urmare a
descoperiri lor documentelor la Arhivele
Naþionale, la CNSAS, la Arhivele Militare din
România ºi din Ungaria ºi s-a readus pe tapet
revizuirea restituirilor care s-au fãcut,
considerând cã sunt frauduloase, sunt false, ºi
în aceste procese de revizuire am întâlnit foarte
multã reticenþã. Acest interviu, la urma-urmei
este dat de cãtre mine ºi datoritã faptului cã mi-
a produs o revoltã, o anumitã situaþie, anume
cã, am vãzut la un post de televiziune în care se
aduceau elogii CNSAS-ului sau celor de la
Arhivele Naþionale, Ministerului Mediului, sau
ºtiu eu cui, în legãturã cu faptul cã aproape
10.000 de hectare, la procesul de la Giurgiu, a
fost câºtigat de cãtre noi. Noi am fost singuri.
Toþi  cei pe care i-am pomenit ne-au fost
adversari, în sensul cã nu ne-au ajutat. N-au
sprijinit demersul. CNSAS-ul nu ºtiu dacã este
al României. Oricum, nu face parte din atributele
pe care le are din structurile statului român. Ca
atare, am avut emoþii legate de Banffi Daniel, fost
criminal de rãzboi ºi care a fost condamnat
politic. ªi în legãturã cu alte date, pentru cã, de
fiecare datã, cercetãrile care se fac în interesul
statului român de cãtre persoane printre care
pretind cã fac ºi eu parte, se întâlneºte pe traseu
o anumitã reticenþã, o anumitã adversitate ºi, ca
atare, autoritãþile statului român nu sunt alãturi
de acest demers, inclusiv, foarte multe complete
de judecatã de la instanþele judecãtoreºti. Chiar
de la Târgu-Mureº, am o hotãrâre judecãtoreascã,
176 din 2014, în care, în mod neîngãduit,
judecãtorul redactor aduce acuze
reprezentantului Direcþiei Silvice în legãturã cu
sesizarea acestuia de verificare a unor
documente ºi i se fac reproºuri la persoanã, ceea
ce nu este îngãduit în motivarea unei hotãrâri
judecãtoreºti.

Viorel CONÞIU
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Monumentul refugiaţilor români din Carei în urma
Dictatului de la Viena – 30 august 1940

Vă reamintim că, în urma criminalului Diktat de la Viena din 30 August 1940, din judeţul Satu Mare au
fost alungaţi peste 25000 de români, iar din cei rămaşi peste 5000 au fost încadraţi în taberele de muncă
forţată din Ungaria şi Germania.

În memoria lor, Asociaţia noastră judeţeană şi filiala din Carei a ridicat singurul monument din România.
Oare vom fi urmaţi şi de alte asociaţii din Ardeal? Pe lângă numele refugiaţilor trecuţi pe monument există
crucea creştină, precum şi steaua lui David. Motivul? Aproape 5000 de evrei din Carei au fost trimişi în
lagărele naziste ale morţii de la Auschwitz şi Birkenau.

Refugiaţi din Ardealul de Nord

După cum ştiiţi, Careiul are un cartier, o suburbie,
la 5 km distanţă numit Ianculeşti. Acest cartier pur
românesc a fost înfiinţat după Reforma Agrară din 1921
cu români din Ţara Moţilor. În 1940, au fost alungaţi
toţi cei peste 1000 de locuitori. Dacă ne va permite
sănătatea ne dorim să ridicăm un monument şi în acest
cartier. Totodată, au fost evacuate în totalitate
localităţile Lucăceni, Marna, Horea şi Scărişoara Nouă.

În anul 2020, la Carei vom organiza o comemorare pe parcursul a două zile, în 29 şi 30 August. Am fi
bucuroşi dacă din Alba Iulia am fi onoraţi de o delegaţie. Vă vom trimite programul.

În urma criminalului Diktat au fost înregistraţi 82 de morţi, răniţi şi dispăruţi.

IN MEMORIAM

„Refugiaţilor români din Carei în urma Diktatului de la Viena din 30 August 1940”
„a II. bécsi döntés után Nagykároly m. város területéröl Romániába távozott egyénekröl”

„Die rumänischen Flüchtlinge aus Grosskarol infolge des Wiener Diktats vom 30 August 1940”

„A UITA ÎNSEAMNĂ A REPETA”

1. ALUNAR DUMITRU ŞI SOŢIA
2. ALUNAR MARIA
3. AMBRUŞ ALEXANDRU
4. ANGELESCU GHEORGHE
5. ARDELEAN AUGUSTIN
6. ARDELEAN IOAN
7. ARDELEAN IOAN
8. ARDELEAN MIHAI ŞI SOŢIA
9. ATIM MARIA
10. BACIU IOSIF
11. BALABAN MIHAI ŞI SOŢIA
12. BALABAN VIORICA
13. BĂLĂNEANU ILIE ŞI SOŢIA
14. BÂLC ILEANA
15. BALOG GHEORGHE

16. BALOG MARIA
17. BALOG VASILE
18. BARNA IULIANA
19. BEICHEŞI VASILE ŞI SOŢIA
20. BICHIŞ GHEORGHE
21. BICHIŞ VASILE ŞI SOŢIA
22. BIDIAN EMILIA
23. BIDIAN VALERIA
24. BLAGA GRIGORE
25. BOCA VASILE ŞI SOŢIA
26. BOCEAN VASILE
27. BOGDAN AUGUSTIN
28. BONDREA VASILE ŞI SOŢIA
29. BOROTA IOSIF ŞI SOŢIA
30. BORZA IGNAŢIE

31. BOŞCA TEREZIA
32. BROTAC IULIA
33. BULGAR DUMITRU
34. BUNDA GHEORGHE
35. BURCLEA ALEXANDRU
36. BUT IOAN
37. BUT IOAN
38. BUZAŞ GRIGORE
39. CÂMPEAN GHEORGHE ŞI SOŢIA
40. CARTIŞ DUMITRU
41. CHEREJI FLORICA
42. CHINDRIŞ IOAN ŞI SOŢIA
43. CHIORAN PAUL ŞI SOŢIA
44. CHIRVAI ANA
45. CHIŞ PETRU
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46. CEARNĂU GHEORGHE ŞI SOŢIA
47. CIASAR IULIU ŞI SOŢIA
48. CICIŞIU MIHAI
49. CIOARĂ VASILE ŞI SOŢIA
50. CIOCÂRLIE ŞTEFAN
51. CIORAN MARIA
52. CLEJA IOAN ŞI SOŢIA
53. CODREAN MARIA
54. CONDOR VASILE ŞI SOŢIA
55. CONSTANTIN ANDREI ŞI SOŢIA
56. CORA IOAN
57. CORA IOAN ŞI SOŢIA
58. COTEŢ FLORIAN
59. COTEŢ FLORIAN
60. COTUŢ PETRE ŞI SOŢIA
61. COZMA IRINA
62. COZMA MIHAI
63. CRIŞAN GABRIEL
64. CROITORU ALEXANDRU
65. CUC IULIU
66. CUC PETRU
67. CUIBUŞ MIHAI ŞI SOŢIA
68. CULCIAR GHEORGHE ŞI SOŢIA
69. DAN IOAN ŞI SOŢIA
70. DAN LENUŢA
71. DAN ELISABETA
72. DĂSCĂLESCU NICOLAE ŞI SOŢIA
73. DOBOŞ CORNEL ŞI SOŢIA
74. DR. CONDOR VASILE
75. DR. GERMAN IOAN
76. DR. POP CORNEL ŞI SOŢIA
77. DR. RUSU BENEDICK
78. DRĂGAN ALEXANDRU
79. DRĂGUŞ VASILE ŞI SOŢIA
80. DRĂGUŞ VASILE
81. DUMBRĂVIAN TEODOR ŞI SOŢIA
82. FABIAN IULIU
83. FABIAN IULIU ŞI SOŢIA
84. FARCU GHEORGHE
85. FARCU GHEORGHE ŞI SOŢIA
86. GĂZDAC AUREL VIRGIL ŞI SOŢIA
87. GĂZDAC VIRGIL
88. GÂRDE GHEORGHE ŞI SOŢIA
89. GEIGER PAUL
90. GERMAN IOAN
91. GERMEŞ GHEORGHE
92. GHERHEŞ ILEANA
93. GHIRAN VERONICA
94. GHIRITI VASILE ŞI AUREL
95. GHIRITI VASILE ŞI SOŢIA
96. GOZAR GHEORGHE

97. HAIDU IOAN
98. HENDEA VASILE ŞI SOŢIA
99. HOSU VERONICA
100. HUDEA GRIGORE ŞI SOŢIA
101. IERIMA CORNELIA
102. ILCHE PETRU
103. IONESCU (FOLTOŞ) IOAN ŞI SOŢIA
104. IONESCU IOAN ŞI SOŢIA
105. IVAN MIHAI ŞI SOŢIA
106. JOLDOŞ ANA
107. JOLDOŞ VASILE
108. JURA MIHAI
109. JURVE NICOLAE
110.LAGSAGI IOAN
111. LUCA TEODOR
112. LUPŞA GHEORGHE
113. LUPŞA IOAN
114. LUPŞA MARIA
115. MAGHIARU ALEXANDRU
116. MAGHIARU FLORICA
117. MAGHIARU GHEORGHE
118. MAGHIARU IOAN
119. MAGHIARU IOAN ŞI SOŢIA
120. MAGHIARU PETRE
121. MAGHIARU VASILE
122. MAIOR IOAN
123. MAN AUGUSTIN
124. MAN IOAN
125. MAN IOAN ŞI SOŢIA
126. MARA VASILE
127. MARIAN IOAN
128. MĂRCUŞ BALINT ŞI SOŢIA
129. MĂRCUŞ IOAN
130. MAROJAN GHEORGHE ŞI SOŢIA
131. MERCA IOSIF ŞI SOŢIA
132. MERCAŞ FLORIAN ŞI SOŢIA
133. MERGHEŞ FLORICA
134. MICULAŞ IOSIF ŞI SOŢIA
135. MITROI ANDREI
136. MITROI GEORGIANA
137. MODOG CORNEL
138. MODOG VASILE ŞI SOŢIA
139. MODOG VASILE ŞI SOŢIA
140. MOLDOVAN PETRU
141. MOLDOVAN PETRU
142. MOSUI ALEXANDRU
143. MOŢ VASILE ŞI SOŢIA
144. MUNTEAN (ŞAITOŞ) ALEXANDRU
145. MUREŞAN ANA
146. MUREŞAN GHEORGHE
147. MUREŞAN IOAN ŞI SOŢIA

148. MUREŞAN IULIU
149. MURGA PETRE
150. MURGU ROZALIA
151. MUŞAT NICOLAE ŞI SOŢIA
152. MUSTA VASILE
153. NEGREAN ANA
154. NEGREAN ILEANA
155. NEGREAN IOSIF ŞI EMILIA
156. NEGREAN MARGARETA
157. NEGRESCU GHEORGHE
158. NICHITA MARIA
159. NINĂU GHEORGHE
160. NIRAN ALEXANDRU
161. NIREAN ALEXANDRU ŞI SOŢIA
162. NUC ALEXANDRU
163. OLAH ANDREI ŞI SOŢIA
164. OLAIOŞ AUGUSTIN
165. ALAJOS GUSTI ŞI SOŢIA
166. ONEŢ VALERIA
167. OPREA FLORICA
168. OROS GHEORGHE ŞI SOŢIA
169. OROS TEREZIA
170. OSIAN NICOLAE
171. PAL TEODOR ŞI SOŢIA
172. PAP AUREL ŞI SOŢIA
173. PAP IOSIF ŞI SOŢIA
174. PAP MARIA
175. PĂTRUŢESCU MIHAI şi MARIA
176. PĂTRUŢESCU MIHAI jr.
177. PERCEA VICTOR
178. PILCA TEODOR ŞI SOŢIA
179. PINTEA EMILIA
180. PIŞCORAN IOSIF ŞI SOŢIA
181. PODINĂ DUMITRU
182. PODINĂ GHEORGHE
183. POGACIOŞ MARIA
184. POP IOAN
185. POP CORIOLAN ŞI SOŢIA
186. POP CORNEL
187. POP DUMITRU
188. POP ELISABETA
189. POP GHEORGHE
190. POP GHEORGHE
191. POP GHEORGHE
192. POP ILEANA
193. POP IOAN
194. POP IOAN
195. POP IOAN
196. POP IOSIF
197. POP MARIA
198. POP MIHAI
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199. POP EMILIA
200. POP MIHAI
201. POP PAUL
202. POP NICOLAE ŞI SOŢIA
203. POP PAUL
204. POP VASILE
205. POPESCU CONSTANTIN ŞI SOŢIA
206. POPESCU IOAN ŞI SOŢIA
207. POPOVICI ALEXANDRU ŞI SOŢIA
208. PTEANC CAROL ŞI SOŢIA
209. PTEANC ALEXANDRU
210. PTEANC TRAIAN ŞI SOŢIA
211. PTEANC TRAIAN ŞI SOŢIA
212. PUCAN ANA
213. RACOLŢA ALEXANDRU
214. RACOLŢA MIHAI
215. RADU NICOLAE ŞI SOŢIA
216. REPELEŞ IOAN
217. REPELEŞ TRAIAN
218. RIHOR IOAN
219. RIT AMBROZIE
220. RIT AMBROZIE
221. RIT AMBROZIU ŞI SOŢIA
222. RULEANU IOAN
223. RUSCU IOAN
224. RUSU OCTAVIAN ŞI SOŢIA
225. RUSU DUMITRU
226. RUSU GRIGORE ŞI SOŢIA
227. RUSU IOAN
228. RUSU LIVIA
229. RUSU SILVIA
230. RUSU SILVIA ŞI SEVER
231. SABĂU GAVRIL
232. SABĂU VICTOR
233. SABOU IOAN
234. SABOU MARIA
235. SABOU MIHAI
236. SABOU ŞTEFAN
237. ŞAITOŞ ALEXANDRU

238. ŞAITOŞ GHEORGHE
239. ŞAITROŞ VASILE
240. SĂLĂJAN MIHAI NICOLAE
241. SĂLĂJAN NICOLAE
242. ŞANDOR FLORICA
243. SCUBLI VASILE
244. SCUBLI CORNEL
245. SELEŞ IOAN
246. SELEŞ MARIA
247. ŞERBA MARIA
248. SFÂRA DUMUŢA
249. SFÂRA MARIA
250. SILAGHI ANA
251. SILAGHI NICOLAE ŞI SOŢIA
252. SILIMON ŞTEFAN
253. SIMEA DUMITRU ŞI SOŢIA
254. SMELIC GRIGORE ŞI SOŢIA
255. ŞOIMI IOSIF
256. ŞTEFĂNUŢ FLORICA
257. ŞTIRBUI VASILE ŞI SOŢIA
258. SUCIU IOAN
259. SUPLECAN FLORICA
260. ŞUTA VASILE
261. TAŞNADI ANTON ŞI SOŢIA
262. TĂTAR DUMITRU
263. TĂTAR FLORICA
264. TĂTAR GHEORGHE
265. TATOCIC VASILE
266. TEGZEŞ FRANCISC
267. TERDIC VAZUL ŞI SOŢIA
268. TERŞIDAN MELANIA
269. TODOR GAVRIL ŞI SOŢIA
270. TOFOLEANU IOAN
271. TOL GHEORGHE
272. TORJA IOAN
273. TURBUŢ FLOARE ŞI VASILE
274. TURBUŢ IOAN CORIOLAN
275. TURBUŢ CORNELIA MARIANA
276. TURBUŢIU CORNELIA

277. TUŞNEA IOAN
278. TUŞNEA MARIA
279. ŢICLE IOAN şi ROZALIA
280. URSODAN MIHAI
281. VĂD. BLAGA DUMITRU
282. VĂD. CIACAN ANA
283. VĂD. COCIŞIU MARIA
284. VĂD. LUI BÂLC PETRE
285. VĂD. LUI BIDIAN IOAN
286. VĂD. LUI BOGDAN ANDREI
287. VĂD. LUI CHIRVAI IOAN
288. VĂD. LUI COICEA GHEORGHE
289. VĂD. LUI LUCACI IOAN
290. VĂD. LUI MUREŞAN ALEXANDRU
291. VĂD. LUI NAGHI GHEORGHE
292. VĂD. LUI OROS IOAN
293. VĂD. LUI SILAGHI GHEORGHE
294. VĂD. LUI TALIAN PETRU
295. VĂD. PIŞCORAN IOSIF
296. VĂD. POP IOSIF
297. VĂD. SUPURAN VASILE
298. VĂLEAN IOAN
299. VĂLEANU IOAN ŞI SOŢIA
300. VANCA BALINT
301. VANCA IRINA – MINOR
302. VANCA JENICA – MINOR
303. VARGA VASILE
304. VARHANIOVSCHI IOSIF ŞI ŞTEFAN
305. VARHANIOVSCHI ŞTEFAN
306. VAŞTAG VICTOR
307. VERDEŞ MALVINA
308. VIŞOVAN GHEORGHE ŞI SOŢIA
309. VLAD MIHAI ŞI SOŢIA
310. VLAD (VEREŞ) GHEORGHE
311. VLAD (VEREŞ) IOSIF ŞI SOŢIA
312. VLĂDESCU ALEXANDRU ŞI SOŢIA
313. VOICU TIHAMER ARTENIE
314. VULCAN GHEORGHE
315. ZIMAN IRINA

Notă: sursa de documentare a prezentului material este Primăria municipiului Carei. El a fost întocmit în
februarie 1942 de administraţia horthystă, care a urmărit ca numărul românilor refugiaţi să fie cât mai mic.
Lipsesc numele soţiilor şi ale copiilor. Exemple: Bălăban Mihai cu soţia, Ardelean Mihai cu soţia, Bercheşi
Vasile cu soţia şi alţii cuprinşi în tabel. Dacă ar fi fost trecuţi toţi românii refugiaţi din Carei: soţ, soţie şi
copii, cifra ar trece peste 2000 de persoane. Iată un exemplu de manipulare a opiniei publice din Europa
acelor vremuri.

Prof. dr. Ioan CORNEANU

Ing. Mircea PÎRLEA
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Vasile Stroescu, primul
preºedinte al Parlamentului

României Mari

Bine ar fi să nu uităm nici această dată, nici acest
om şi nici faptele lui ieşite din comun…

Pe 1 Decembrie 1919, acum un secol, a deschis
şedinţele Primului Parlament al României Mari Marele
Român Basarabean, Vasile Stroescu, în calitatea sa de
Prim Preşedinte al Parlamentului României Mari... Vă
propun un material despre el de pe site-ul Mold-Strit şi
un album de fotografii de la baştina lui, din Trinca
Hotinului, azi r-nul Edineţ, un sat mai frumos greu de
găsit, cu oameni la fel de frumoşi… Atunci când
Patriotul de la Alba Iulia, Ioan Străjan, mi-a transmis
la Centenarul Marii Uniri două sute de Brăduţi ai Unirii
pentru Basarabia a insistat să nu uit de Trinca, baştina
celui mai mare Unionist şi Patriot Român de pe plaiul
nostru, să merg cu Brăduţii peste tot unde a lăsat urme
adânci Vasile Stroescu, prin toate ctitoriile sale… I-am
dat cuvântul şi se pare că ...m-am ţinut bine de el: Nici
alte ctitorii de-ale Stroescului nu mai cunosc dar nici
brăduţi nu prea mulţi au mai rămas… Dar la Trinca lui
Vasile Stroescu am fost pe 2 iunie 2019 şi voi mai fi
până voi reuşi să-i adun toate urmele într-o carte de
POEME ÎN IMAGINI... El a meritat-o, noi, urmaşii,
mai puţin o merităm...

Pe 1 decembrie 2019 se împlinesc 100 de ani din
momentul când şi-a deschis şedinţele primul
Parlament al României Mari, apărute după Marea
Unire din anul 1918. Cel care a deschis şedinţa şi a
ţinut primul discurs a fost Vasile Stroescu, boier
basarabean ales senator într-o circumscripţie din
Basarabia.

Cuvântarea lui este parcă scrisă şi pentru ziua de
azi.

„Cu mâna străinilor e bine numai foc să iei!“
„De acum a venit timpul ca să ne aşezăm treburile

înlăuntrul ţării. După obiceiul care a devenit a doua
natură ne uităm împrejur ca cine ne-a ajuta, ca noi de-
a gata să gustăm fructele muncii altora.

Nu, Domnilor aşa nu mai merge. Trebuie să muncim
şi să ne îngrijim singuri de binele nostru. Este o vorbă
„Cu mâna străinilor e bine numai foc să iei“. Poate că e
bine, dar nu creştineşte şi nici omeneşte!... În viaţa
noastră trebuie să avem gânduri şi mâni curate“, a vorbit
Vasile Stroescu, aplaudat îndelungat de aleşii poporului.

Boierul cel exigent, dar bun s-a născut la 11
noiembrie 1845, în Trinca, judeţul Hotin (în prezent
raionul Edineţ) în familia lui Vasile Ion Stroescu şi
Caterina Guţu. Era cel mai mic, dintr-un şir de 15 copii,
din care nu au supravieţuit decât opt (patru fete şi patru
băieţi). În epoca sovietică s-a încercat a se şterge
amintirea lui şi a familiei sale, pentru că a fost pentru
unirea Basarabiei cu România. Totuşi, biserica din satul
Trinca, ridicată  de părinţii săi a rezistat, graţie
oamenilor.

În plus el a lăsat ca moştenire şi un spital, construit
la începutul secolului XX şi dotat cu toate de ce avea
nevoie. Spitalul însă nu a mai rezistat tranziţiei şi din
el au mai rămas câteva încăperi, restul, inclusiv casa
părintească stau nefolosite.

Studiile şi le-a facut pe rând la liceele din Chişinău,
Kameneţ-Podolsk şi la liceul Richelieu din Odessa. A
studiat apoi dreptul la Universitatea din Moscova,
Petersburg şi Berlin, mergând practic pe urmele fratelui
mai mare Mihail. Apoi a călătorit prin Europa. Reîntors
acasă, a fost numit judecător la Tribunalul din Hotin
până la moartea tatălui său, în 1875, când a renunţat la
carieră şi s-a stabilit în satul Brânzenii Noi din judeţul
Bălţi (în prezent raionul Edineţ), unde deţinea o moşie
şi unde astăzi mai poate fi vizitat conacul boieresc,
transformat de sovietici în spital de psihiatrie.

A moştenit de la părinţi mai multe moşii, cu
suprafaţa totală de 9.000 hectare. Le-a administrat atât
de bine, încât, spre sfârşitul vieţii sale, ajunsese să deţină
25.000 hectare, cărora li se adăugau mari cirezi de vite,
herghelii de cai, turme de oi şi numeroase conace.
Despre caracterul său de administrator vorbeşte faptul
că personal verifica calitatea aratului şi era în stare să
găsească locurile unde brazda acoperea pâmântul
nearat. Şi atunci păzea pentru cei care nu au şi-au făcut
bine munca. Îi ştia şi la bătrâneţe pe toţi ţăranii săi pe
nume, iar în tinereţe cunoştea toate miile de capate ale
turmelor de vite.

„Era un om modest şi cumpătat, econom cu banul
agonisit de el, drept şi milostiv cu cei sărmani, sever şi
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necruţător faţă de cei risipitori“, îl caracteriza mai târziu
poetul Ion Buzdugan, născut la Brânzeni.

Tot el explica faptul că în vâltoarea primului război
mondial şi a revoluţiei bolşevice din 1917, când de pe
faţa pământului au fost şterse mai multe conace
boiereşti, cel de la Brânzeni al lui Vasile Stroescu a
rezistat, prin faptul că ţăranii din partea locului chiar l-
au păzit de prădători.

A ctitorit singur sau împreună cu fraţii şi surorile
mai multe biserici şi spitale. Prin anul 1899 a propus
autorităţilor din Basarabia bani pentru şcoli în limba
română, dar oferta nici nu a fost discutată.

Mecena românilor
După refuzul autorităţilor ruse, Vasile Stroescu şi-

a mutat atenţia spre românii din Vechiul Regat şi în
Ardeal. În Moldova de peste Prut a ajutat cu peste
200.000 de lei la fondarea a 30 de şcoli primare.

In 1906, când Vechiul Regat sărbătorea 40 de ani
de domnie a Regelui Carol I, Vasile Stroescu, vizitând
marea expoziţie retrospectivă de la Bucureşti, donează
200.000 de lei pentru construirea Catedralei Intregirii
Neamului, care a fost înălţată şi inaugurată abia peste
o sută de ani. Peste doi ani, va mai dona în acest scop
incă 100.000 de lei.

Totuşi cele mai multe donaţii au fost făcute pentru
românii din Transilvania, mai ales pentru înfiinţarea
de şcoli săteşti în limba română.

În aprilie 1910, fiind creştin ortodox, a trimis
bisericii greco-catolice din Ardeal imensa sumă de
100.000 coroane, pentru a contracara efectele unei legi
a învăţământului din 1907, prin care se urmărea
maghiarizarea învăţământului confesional românesc din
Translivania.

„Când, acum câteva săptămâni, s-a auzit că dl.
Vasile Stroescu - Vasile de Stroesco, cum se scrie  d-
sa, ca nobil basarabean, coborâtor al vechilor noştri
răzeşi şi boieri - a făcut o danie de 100.000 de coroane
fondului cultural din Blaj, menit să sprijine, împotriva
oricui, şcoala românească, a fost o uimire. Se poate ca
un român bogat să facă un astfel de lucru? Dar aceasta
înseamnă călcarea în picioare a celor mai frumoase
datini naţionale! Când cineva din neamul nostru are
bani de prisos mai cumpără moşii, clădeşte vreun palat
aurit, călătoreşte pe unde dracul şi-a-nţărcat copiii sau
face pe “boierul valah“ în lumea cântăreţelor şi
dănţuitoarelor din Paris, ori de-l ajută vrâsta ori nu“,
comenta gestul boierului basarbean, marele istoric
Nicolae Iorga.

Drept recompensă pentru actele de binefacere şi
pentru contribuţia la trezirea conştiinţei naţionale, a fost
ales în unanimitate Membru de Onoare al Academiei
Române, pe 24 mai 1910. Vasile Stroescu s-a mirat: „o
faptă simplă şi firească, s-a produs atâta mişcare şi atâta
zgomot“.

Câte donaţii a oferit nu se ştie pentru că multe le
făcea fără a-şi spune numele, dar din presa vremii din
Ardeal se poate deduce că e vorba de sute de şcoli şi
biserici care au beneficiat de ajutorul său. Nu
întâmplător a fost supranumit „Mecena Românilor“.

Deşi a umblat foarte mult prin lume şi cu toate că
deţinea o avere considerabilă, când venea la Chişinău,
de la gară spre centru, lua tramvaiul şi nu o birjă,
justificându-şi opţiunea simplu: “Tramvaiul costă 3
copeici, iar birja 3 ruble, şi aceste 3 ruble vor fi de
mare folos la vreun ţăran din Maramureş“.

În Basarabia a susţinut apariţia ziarului „Cuvânt
Moldovenesc“, ajutând redacţia condusă de Pan
Halippa cu fonduri pentru abonamente pentru ţărani.
În timpul primului război mondial nu va mai avea acces
în Ardeal, fiind considerat încă până la 1914 chiar un
pericol public pentru admnistraţia austro-ungară. Presa
maghiară chiar a scris că ar pregăti o rebeliune, ca să
rupă Translivania de la Imperiul Austro-Ungar.

După detronarea ţarului rus în martie 1917, s-a aflat
o perioadă la Odessa şi Chişinău, unde sprijină crearea,
devenind chiar preşedintele, Partidului Naţional
Moldovenesc (1917). În septembrie 1917, fiind bolnav
a plecat din Rusia în Anglia, de unde a mers apoi la
Paris şi de unde a sprijinit toate acţiunile pentru
realizarea Marii Uniri. Va reveni în România Mare abia
la începutul anului 1919,, fiind ales senator.

Reforma agrară şi Şcoala agricolă
Cu puţin înaintea morţii sale, a dăruit 100 ha de

pământ şi conacul părintesc de la Brânzeni pentru
Şcoala Agricolă şi pentru alte două şcoli-accesorii, de
lemnărie şi fierărie, plus o fermă pentru învăţământul
fiilor de ţărani din zonă. Donaţia era gândită astfel ca
Şcoala să-şi poată câştiga bani şi menţine existenţa timp
îndelungat. Sovieticii au transformat-o însă în spital de
psihiatrie.

Deşi a contribuit mult la Marea Unire va fi şi unul
dintre cei care va avea de pierdut de pe urma reformelor
adoptate în cadrul României Mari. Astfel a rămas fără
500 de hectare de pădure, în urma reformei agrară din
Basarabia (https://lege5.ro/Gratuit/heztqnjy/decretul-
nr-1036-1920-dereforma-agrara-pentru-basarabia-
votata-de-sfatul-tarii-la-27-noemvrie-1918-si-
decretata-prindecretul-dela-21-decemvrie-1918-cu-no-
3791-se-ratifica-cu-modificarea-art-1-12-14-) din anul
1920. Chiar va fi parte la un proces iniţiat contra statului
român de mai muţi proprietari de păduri din Basarabia.

Moare la 15 aprilie 1926, iar Guvernul i-a organizat
funeralii naţionale fiind înmormântat
la Cimitirul Sfânta Vineri din
Bucureşti, pe Aleea Teilor.

prof.univ.dr. Vasile ŞOIMARU
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Fraþii Bogos luptãtori
pentru întregirea neamului

Activitatea Fraţiilor Bogos din anii 1917-1918
este cel mai bun exemplu că unirea Basarabiei cu
Patria-Mamă nu s-a făcut de către persoane izolate,
ci de către întregi familii de intelectuali moldoveni
care au luptat, generaţie după generaţie, ca să menţină
libertatea Moldovei, iar după anexarea ei de către
imperiul rus, să menţină spiritul şi cultura românească
trează în conştiinţa românilor basarabeni.

Descendenţi dintr-o veche familie moldovenească
menţionată în cronici încă din veacul al XVII lea
(Letopiseţul Ţării Moldovei , Ion Neculce) şi de
istorici ca Nicolae Iorga, Radu Rosetti, Aurel Sava
şi Gheorghe Bezviconi în lucrările lor, generaţia
Bogos, contemporană cu evenimente din anii 1917-
1918, se compune din cei cinci copii ai preotului
Dimitrie Bogos şi a soţiei sale Vera, născută Vartic.
Acesta a slujit ca preot în comunele Grozeşti şi
Boldureşti şi şi-a educat copiii în spiritul credinţei în
Dumnezeu şi al dragostei de Patrie. El însuşi era
urmărit de Serviciul Special al Departamentului
Poliţiei Chişinău, după cum aflăm din informarea
făcută de colonelul rus Sokolov în 31 decembrte
1909, şi anume că preotul Dimitrie Bogos din comuna
Boldureşti avea un comportament „îndârjit
naţionalist”. El este descris ca „fiind unul din cei mai
înfocaţi naţionalişti, care nu se jenează să poarte un
brâu naţional sub veşmintele bisericeşti, iar în
discuţiile cu enoriaşii moldoveni să exprime vederile
sale naţional-separatiste”.  Cel puţin 4 din cei 5 copii
ai cuplului Dimitrie şi Vera Bogos au participat activ
la efortul de întregire a neamului. În ordinea vârstei
aceştia sunt: Dimitrie D. Bogos, fiul cel mare, care,
conform dorinţei tatălui său, a devenit avocat ca să
poată apăra cauza românilor în tribunalele ruseşti;
Sergiu D. Bogos, economist şi profesor; Vladimir D.
Bogos, medic; Nina D. Bogos căsătorită Cazacliu,
medic; iar Maria D. Bogos căsătorită Şerban, cel mai
mic copil, născută în 1901, era prea tânără ca să fie
activă în acea perioadă.

Cei trei fii ai cuplului Dimitrie şi Vera Bogos au
urmat Seminarul Teologic din Chişinău, apoi şi-au

continuat educaţia făcând studii superioare. Dimitrie
D. Bogos (n. 14 iunie 1889 în satul Grozeşti, judeţul
Lăpuşna –  d. 14 mai 1946 la Bucureşti) a urmat
Dreptul la Universitatea din Varşovia, iar ca teză de
absolvire a elaborat lucrarea cu calităţi previzionale
Statele Unite ale Europei, teză premiată de Senalul
Universităţii; Sergiu D. Bogos (n. 1891 în satul
Grozeşti, judeţul Lăpuşna – d. 1976 la Bucureşti) a
urmat Economia la Universitatea din Kiev; Vladimir
D. Bogos (n. 1 aprilie 1893 în satul Grozeşti, judeţul
Lăpuşna – d. 25 mai 1950 la Bucureşti) a studiat
Medicina la Universitatea din Kiev şi la Universitatea
din Cluj; iar fiica Nina D. Bogos (n. 1897 – d. 1921)
după terminarea liceului a studiat Medicina la
Universitatea din Iaşi.

Preotul Dimitrie Bogos cu soþia ºi cei cinci copii ai lor,
în anul 1908. De la stânga la dreapta rândul întâi,
aºezaþi: fiul Vladimir, soþia Vera, preotul Dimitrie

Bogos, iar lângã el, în picioare, fiica Maria; rândul în
picioare: fiica Nina, fiul Sergiu, fiul Dimitrie. Bãieþii

poartã uniforma elevilor de la Seminarul Teologic din
Chiºinãu.

În timpul studenţiei la Varşovia (1910-1914),
Dimitrie Bogos face parte din cercul studenţilor
români basarabeni de la acea Universitate şi ţine
legătura cu cercurile studenţilor basarabeni de la
universităţile din Dorpat (Estonia), Kiev, Petrograd
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şi Odesa. La întrunirile cercului din Varşovia,
Dimitrie o cunoaşte pe Isabella, studentă la Facultetea
de Istorie şi Filozofie a Universităţii, fiica inginerului
de origine poloneză Anton Goleanski din Tighina.
După terminarea facultăţii în  1914, cei doi se
căsătoresc şi Isabella îl urmează la Petrograd, unde
Dimitrie Bogos se înrolează la Şcoala Militară de
Ofiţeri/Junkeri din localitatea suburbană
Oranienbaum, la 40 km. vest de Petrograd, la Golful
Finic. A absolvit şcoala în 4 luni, procesul fiind
accelerat din cauza războiului care deja începuse în
august 1914. În Carnetul său Militar este menţionat
„specialitatea militară pentru care a fost pregătit:
Ofiţer de Stat Major”.

După absolvirea şcolii de ofiţeri este mobilizat şi
trimis pe frontul din Polonia şi Ţările Baltice.
Serveşte ca Sublocotenent, Locotenent, Căpitan.
Pentru vitejie în armata ţaristă a fost decorat cu
ordinele Sfânta Ana şi Sfântul Stanislav. În februarie-
martie 1917, când, din cauza revoluţiei ruse, se
dezmenbrează armata ţaristă, el este demobilizat şi
se întoarce în Basarabia natală, la Chişinău, unde se
integrează imediat în mişcarea naţională care se
înfiripa în  jurul redacţiei ziarului Cuvânt
moldovenesc. Această manifestare politică naţională
„constituie a doua manifestare, a doua mişcare mai
importantă care se producea în Basarabia de la 1812.
În primul rând, în 1905, când moldovenii grupaţi în
jurul intelectualilor Gavriliţă şi Dicescu încearcă să
scape de jugul cotropitorilor; acum din nou, idealişti,
tineri şi bătrâni intelectuali entuziaşti s-au adunat,
încercând să găsească modalitatea pentru a se scutura
definitiv de jugul străin. Acestui cerc i se datorează
înfiinţarea Partudului Naţional Moldovenesc, iar
acestor intelectuali - primele începuturi ale organizării
naţionale.” Citat din cartea memorialistică a
avocatului Dimitrie D. Bogos La Răstântie: Moldova
de la Nistru 1917-1918.*

În  aceeaşi perioadă, martie-aprilie 1917,
studenţimea de la Universitatea din Kiev începe să
se organizeze în jurul Cercului Naţional al studenţilor
români basarabeni „Deşteptarea”. Acest Cerc luase
fiinţă în 1908 la Kiev din iniţiativa studenţilor
basarabeni Daniel Ciugureanu, Ştefan Ciobanu,
Simion Murafa, Alexei Mateevici şi a regăţeanului
Ştefan Berechet. De-a lungul anilor cercul a trebuit
să-şi suspende activitatea, căci autorităţile regimului
ţarist au calificat-o ca fiind subversivă. Dar în anul
1917, studenţii din Kiev, care erau în legătură cu
mişcarea naţională din jurul ziarului Cuvânt
moldovenesc din Chişinău, primesc un avânt de

energie de la ardelenii şi bucovinenii aflaţi la Darniţa,
lângă Kiev. Aceştia erau foşti prizonieri austrieci
(ardeleni şi bucovineni) din Rusia, care reuşiseră să
convingă autorităţile româneşti şi ruseşti ca să fie
instruiţi şi înarmaţi pentru a se alătura Armatei
Române în lupta contra Germaniei şi Austro-Ungariei
(Puterile Centrale). Ei au fost relocaţi la Darniţa
formând Corpul Voluntarilor Ardeleni- Bucovineni.
Conducătorii Corpului de Voluntari nu numai că au
aderat la Cercul „Deşteptarea”, dar au şi influenţat
programul acestuia. Cercul fusese reactivat în martie
1917 de către studenţii basarabeni Vlad Bogos şi Vlad
Cazacliu, iar la 26 aprilie 1917, ei prezintă programul
cercului în cadrul unei şedinţe cu toţi membrii. În
acest program apare pentru prima dată, imperativ
şi fără echivoc, ideea de unire cu România. „Acţiunea
studenţilor de la Kiev, care datează din 26 aprilie 1917
a însemnat prima expresie a dreptului la
autodeterminare şi primul pas făcut pentru unirea
Basarabiei cu România.”* Programul a fost primit
cu entuziasm unanim de către participanţii adunaţi
în Sala 14 a Universităţii din Kiev: „Studenţimea
entuziastă de la Kiev, reprezentanţii tineretului
intelectual basarabean nu admiteau în întregime
programul Partidului Moldovenesc, cu care totuşi
voiau să lupte în comun, pentru că în el nu se vorbea
nimic despre unire.”* Programul Cercului
„Deşteptarea”este semnat: Preşedinte Vlad Bogos,
vice-preşedinte Vlad Cazacliu, dar la elaborarea
programului a contribuit în mare măsură căpitanul
avocat Victor Deleu, preşedintele voluntarilor
transilvăneni şi bucovineni şi comandantul primului
eşalon de voluntari care a plecat în iunie 1917 în
România, la Iaşi. Acest prim detaşament de voluntari
a primit steagul românesc desfăşurat la şedinţa din
26 aprilie 1917 a cercului „Deşteptarea”, pentru a-l
duce la Alba Iulia (extras din amintirile lui Vlad
Bogos).

În mai 1917 studentul Vlad Bogos vine la
Chişinău aducând cu el programul cercului
„Deşteptarea” şi noile idei pentru viitorul Basarabiei.
Acolo continuă să conducă lupta studenţilor
basarabeni prin Societatea Studenţilor Moldoveni, în
calitate de preşedinte, în acord cu programul elaborat
la Kiev împreună cu Victor Deleu. Acest program
devine adevăratul program pe care-l urmează mai
departe intelectualii românii basarabeni.

La Congresul Studenţilor Moldoveni din 10 mai
1917, studenţii Vlad Bogos şi Vlad Cazacliu „propun
ca la 1 septembrie 1917 să se deschidă în Basarabia
gimnazii moldoveneşti pentru băieţi şi pentru fete,
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să se introducă limba română şi în seminariile de
preoţi şi de învăţători, precum şi în şcolile de
specialitate. Să se facă pregătirile ca la Chişinău să
avem o universitate moldovenească.”* „Secretarul
congresului Vlad Bogos desfăşoară un steag naţional
al studenţilor, pe care este scris cu litere latine:
Trăiască şcoala moldovenească autonomă ! Toţi cei
de faţă se ridică în picioare.”*

În 20-26 octombrie 1917 Dimitrie D. Bogos ia
parte la Congresul Ostaşilor Moldoveni unde se
hotărăşte, printre altele: 1. autonomia Basarabiei, 2.
naţionalizarea oştilor moldoveneşti şi 3. mărirea
numărului cohortelor de la 16 la 100. Deci apare clară
necesitatea creării unei armate proprii. Avându-se în
vedere experienţa sa militară în armata ţaristă, de
unde ieşise cu gradul de căpitan, i se încredinţează
funcţia de Şef de Stat Major al Comisariatului Militar
al Armatei Republicii Moldoveneşti. În această
funcţie începe imediat organizarea birourilor Statului
Major şi ia parte la organizarea armatei.

Dimitrie Bogos participă ca delegat din partea
Comisariatului Militar Moldovenesc la şedinţa de
deschidere a Sfatului Ţării din 21 noiembrie 1917 şi
este unul din cei ce au luat cuvântul în acea zi. Se
adresează adunării : Fraţilor! „Cuvântarea ştabs-
căpitanului Bogos a fost acoperită cu aplauze
furtunoase”, se menţionează în procesul verbal nr.1:
Solemnitatea Deschiderii Sfatului Ţării.

Vladimir Bogos a fost ales deputat în Sfatul Ţării
din partea Societăţilor de Studenţi Moldoveni din
Kiev şi Odesa (în locurile destinate moldovenilor de
peste Nistru). La 27 martie 1918 a votat unirea
Basarabiei cu România.

Către sfârşitul anului 1917 şi începutul lui 1918,
în condiţiile în care se declarase autonomia Basarabiei
la Congresul Ostăşesc din octombrie, iar la 2
decembrie 1917 Sfatul Ţării proclamase Republica
Democratică Moldovenească, rămânerea trupelor
bolşevice în Basarabia însemna un adevărat pericol
pentru cei din Sfatul Ţării şi Blocul Naţional
Moldovenesc. Pentru apărarea ordinei era nevoie a
se organiza în continuare unităţi moldoveneşti, iar
Comisariatul militar este reorganizat şi transformat
în Directorat. În aceste împrejurări, şeful de Stat
Major căpitanul Dimitrie Bogos, având ca ajutor pe
sublocotenentul Vasile Ţanţu, se ocupă de organizarea
armatei. În afară de cohorte, din iniţiativa sa se
formează în decembrie 1917 la Chişinău două
regimente de cavalerie şi se stabileşte pe lângă Sfatul
Ţării o staţie de radiotelegraf, creându-se astfel
legătura cu câteva centre din Basarabia, iar pentru

paza palatului Sfatului Ţării este înfiinţată o gardă
specială sub comanda locotenentului Modval; de
asemenea sunt înfiinţate secţiuni de artilerie, geniu
şi formaţiuni de intendenţă, sanitare şi de transport.

La 25 decembrie 1918, se organizează o serbare
naţională cu parada armatei Rep. Moldoveneşti
pentru sfinţirea drapelelor aparţinând unităţilor
militare ale Armatei Moldoveneşti. Ordinul dat cu
ocazia acestei serbări este semnat de şeful Statului
Major căpitan Bogos. Scopul acestei manifestări era
„de a stabili o legătură strânsă între Statul major şi
unităţile formate. Tot atunci plecă la Kiev în mod
secret Vlad Bogos şi Vlad Cazacliu, ca să urgenteze
trimiterea voluntarilor ardeleni spre frontul român
(care să facă escală în Chişinău n.n.), crezând că
datorită ajutorului acestora se va putea pune mâna
definitiv pe situaţia din localitate (Chişinău).”*

Provocările bandelor bolşevice culminează cu
atacarea, dezarmarea, arestarea voluntarilor ardeleni
la sosirea lor pe 6 ianuarie 1918 în gara Chişinău. Au
fost şi morţi printre ardelenii veniţi atunci la Chişinău.
Acesta era ultimul eşalon de ardeleni de la Darniţa,
care, în drumul lor spre Iaşi, fuseseră chemaţi să se
oprească în Chişinău pentru a întări unităţile Armatei
Moldoveneşti; în această situaţie liderii Blocului
Moldovenesc din Sfatul Ţării, din iniţiativa medicului
Daniel Ciugureanu, trimit emisari la Iaşi cerând
sprijinul Armatei Române. Bolşevicii aflând de
această acţiune reacţionează cu duşmănie, provocând
dezordine şi confuzie în  rândurile trupelor
moldovene. Pe străzile oraşului se aud lozincile:
„Sfatul Ţării trebuie distrus, trădătorii spânzuraţi!”
şi apare o listă neagră de „trădători”, pe care figura
şi Dimitrie Bogos.

La 9 ianuarie studenţii, conduşi de Vlad Bogos,
Ion Văluţă, Vlad Cazacliu emit un manifest, în care
arată scopul sosirii ardelenilor la Chişinău, încercând
să aducă la raţiune pe moldovenii păcăliţi de
propaganda bolşevică. Ei condamă cu vehemenţă
acţiunile subversive, chiar fratricide, ce au avut loc
în acele zile contra ardelenilor. În aceeaşi zi militarii
ardeleni aflaţi sub arest, sunt eliberaţi din
penitenciarul din Chişinău.

Una din acţiunile în care s-a dovedit atât de utilă
prezenţa cavaleriştilor la Chişinău, a fost când în
primele zile ale lunii ianuarie 1918, elementele ruse
bolşevice în retragere din capitala Basarabiei creau
anarhie şi destabilizare. Iată cum îşi aminteşte
Dimitrie Bogos de acea acţiune din zilele
premergătoate sosirii Armatei Române în Chişinău:
„In piaţa aşa zisă Nemeţcaia, vestitul bandit
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Cotovschi (unul dintre conducătorii bolşevicilor
încartiruiţi la Chişinău n.n.) ţinea un miting,
îndemnând la pogrom contra ‚burjuilor’. Se prezintă
căpitanul Manuilov cu un escadron... Trimit să
traverseze piaţa fără să atace. Demonstraţia a avut
efect. Am avut o muncă teribilă ca să putem opri
scoaterea bogăţiei din oraş de către bolşevici.”*
Această tactică a cavaleriştilor a impus respect şi
manifestaţia a fost împrăştiată.

La 13 ianuarie 1918, trupele române conduse de
gen. Ernest Broşteanu intră triumfal în Chişinău. Un
grup de tineri entuziaşti, studenţi şi militari din
Chişinău, printre ei fiind 3 studente de la facultatea
de Medicină din Iaşi, merg cu o trăsură (într-o altă
versiune este o maşină militară) încărcată cu flori în
întâmpinarea Armatei Române înainte de intrarea în
oraş. Aceste studente, Nina D. Bogos, Iulia Bujoreanu
şi Elena Tocan, erau îmbrăcate în cele 3 culori
naţionate ale României: roşu, galben şi albastru. Acest
eveniment apare descris în memoriile filologului
Vasile Harea (la acel moment redactor la ziarul
Cuvânt moldovenesc, deputat în Sfatul Ţării) şi ale
ofiţerului Anatolie Moraru (deputat în Sfatul Ţării),
ambii fiind martori oculari.

Mai târziu în acel an, Nina D. Bogos se
căsătoreşte cu avocatul Grigore Gazacliu, deputat în
Sfatul Ţării, care a votat la 27 martie 1918 Unirea
Basarabiei cu România. Din păcate, doctoriţa Nina
Bogos Cazacliu decedează în anul 1921, la numai 24
de ani.

La mijlocul lui februarie 1918 Dimitrie Bogos
este avansat la gradul de maior şi numit sub-Secretar
de Stat la Ministerul de Război al tinerei Republici
Moldoveneşti. În această calitate colaborează cu
ofiţerii de Stat-Major trimişi de Ministerul de Război
din Iaşi, pregătind fuziunea Armatei Moldoveneşti
cu Armata Română. După înfăptuirea actului istoric
al Unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918
Armata Moldovenească intră în componenţa Armatei
Române.

Dimitrie Bogos a fost preşedinte al Societăţii
Ofiţerilor din fosta Armată a Republicii Democrate
Moldoveneşti, preşedinte al Ligii Cetăţeneşti şi
preşedinte al Societăţii Ziariştilor Profesionişti.

După Marea Unire, ziua de 24 ianuarie a fost
aleasă drept ziua pentru întrunirea Cavalerilor
Ordinului Ferdinand. Din acest Ordin au făcut parte
fiii neamului, care prin fapte deosebite, au contribuit
la înfăptuirea Marii Uniri. Printre aceştia se numără
şi Dimitrie Bogos, şef de Stat Major al armatei Rep.
Moldoveneşti precum şi fratele său, Vlad Bogos,

deputat în Sfatul Ţării şi conducător al studenţimii
basarabene.

27 noiembrie/10 decembrie 1918, Chiºinãu, dupã
votarea reformei agrare ºi a Unirii necondiþionate a

Basarabiei cu România. 1. Dimitrie Bogos, 2. Vladimir Bogos

Aripa tânãrã a Sfatului Þãrii. 1. Vladimir Cazacliu, 2.
Vladimir Bogos, 3. Grigore Cazacliu

După Unire, Dimitrie Bogos a fost unul din primii
prefecţi de judeţ (prefect de Lăpuşna între anii 1918-
1920); la 1 iunie 1921 a fost trecut ca maior în rezerva
în Armată Română. A fost director pentru Basarabia
la Interne în guvernul gen. Al. Averescu (1920-1921)
şi ministru al Basarabiei în guvernul Tache Ionescu
(1921-1922).

În 1924, Dimitrie Bogos publică la Chişinău
lucrarea sa memorialistică: La Răspântie, Moldova
de la Nistru 1917-1918. Sursele pe care se bazează
lucrarea sunt articole din ziare şi reviste basarabene
din 1917-1918, jurnalul său zilnic şi al fratelui Vlad
Bogos, cartea lui Constantin Stere „Marele război şi
politica României”, manifeste, telegrame, adrese din
acea perioadă. Lucrarea reprezintă veridic acea
perioadă, fiind scoasă atât de recent după
evenimentele Marii Uniri, când amintirile erau foarte
proaspete. Este foarte bine documentată şi constituie
o sursă valoroasă pentru istorici.
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Dimitrie Bogos a fost primar al Chişinăului între
anii 1931-1934 şi deputat în trei legislaturi în
Parlamentul României din partea Partidului Naţional
Ţărănesc: 1920, 1928, 1932. Profesează avocatura,
iar ca publicist colaborează la ziarul România Nouă,
revista Viaţa Basarabiei şi alte publicaţii, cu articole
interesante reflectând actualitatea în Basarabia.

Grup de tinere studente la Universitatea din Iaºi
(fotografia dateazã din decembrie 1915). Trei dintre ele,
la 13 ianuarie 1918, au întâmpinat Armata Românã la

intrarea în Chiºinãu: 1. Nina Bogos, 2. Elena Tocan,
3. Iulia Bujoreanu

Dimitrie Bogos în 1921 la Bucureºti

Dimitrie Bogos în perioada când a fost primar al
oraºului Chiºinãu

În 1936, biografia sa, cât şi a fratelui său Vladimir
Bogos, sunt incluse în lucrarea Politics and Political
Parties in Roumania, publicată de către International
Reference Library Publishing Co., London 1936.

La 10 noiembrie 1938 la Bucureşti, la sala Dalles,
Dimitrie Bogos ţine o conferinţă cu prilejul împlinirii
a 20 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. După
ce prezintă un istoric al provinciei şi al capitalei sale,
arată situaţia din Basarabia de la Unire şi până la
acel moment.

După trecerea sa în rezervă în 1921, urmează
concentrări, desconcentrări. La 4 iunie 1940 este
concentrat, iar la 28 iulie 1940 este mobilizat, apoi
demobilizat la 15 noiembrie 1940, dar rămâne
concentrat şi la 22 iunie 1941 este iarăşi mobilizat şi
trece Prutul cu Armata Română condusă de generalul
Ion Antonescu. Am menţionat precedentele date, căci
sunt legate de invadarea sovietică a Basarabiei şi apoi
data trecerii Prutului de către Armata Română în iulie
1941.

Când a fost mobilizat la 22 iunie 1941, avea 52
de ani, era căsătorit cu trei copii, în viaţa civilă era
avocat, om politic, publicist, ca militar maior în
rezervă. Este mobilizat în urma înrolării sale
voluntare în Armata Română, pentru a participa la
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redobândirea provinciei natale. Fiind în Armata
Română, cu ocazia trecerii Prutului, şi-a scos eşarfa
de doliu ce o purta la braţ în memoria Basarabiei
pierdute, luată abuziv de Rusia Sovietică în urma
ultimatumului din 26-28 iunie 1940, şi o aruncă
semnificativ în fluviul ce nu mai era hotarul care să
despartă Basarabia de România.

Ultima dată care apare în Carnetul său Militar
este 29 octombrie 1945, când a fost desconcentrat de
la Batalionul de Infanterie al Marinei Regale şi trecut
în rezervă. Se întoarce la Bucureşti, unde se găsea
familia sa. Grav bolnav, intră sub tratament la Clinica
Medicală a spitalului Colentina, sub directa îngrijire
a profesorului dr. Nicolae Gh. Lupu. Este îngrijit cu
devotament de către soţia sa Isabella Bogos şi
înconjurat cu dragoste de fiicele sale Iraida,
Margareta şi Nina, dar nu a mai putut fi salvat, era
deja prea târziu. Decedează în Bucuresti, str. Justiţiei
nr. 41, la 14 mai 1946, cu o lună înainte de a împlini
vârsta de 57 de ani. A fost înmormântat la Cimitirul
Ghencea, apoi transferat în cripta familiei din
cimitirul Mănăstirii Cernica.

Pentru activităţile şi faptele de arme din cadrul
Armatei Române a fost decorat cu ordinele Ferdinand
clasa I, Steaua României în grad de Comandor,
Coroana României în grad de Comandor, Vulturul
României în grad de ofiţer, Medalia Peleş, etc.

În 1950, în timpul masivelor arestări operate de
regimul comunist din România, la 5 mai, Dimitrie
Bogos a fost căutat de organele securităţii, care nu
s-au lăsat convinse decât după prezentarea actului
de deces. Soţia sa Isabella este chemată la Procuratura
Generală din Bucureşti cu actul de deces, pentru a
dovedi că el nu mai există (fapt consemnat de fiica
sa Iraida Bogos Ioan în jurnalul ei).

După Unire, Vladimir Bogos absolvă Facultatea
de Medicină la Universitatea din Cluj, după care
revine în Basarabia activând ca medic primar în
judeţul Hotin. Ca publicist a colaborat în perioada
1917-1918 la ziarele România Nouă şi Cuvânt
moldovenesc, iar în perioada interbelică a publicat
articole în diverse reviste şi ziare. A fost prefect al
judeţului Hotin în 1931 şi deputat în trei legislaturi
în Parlamentul României. A primit distincţiile
Steaua României, Coroana României şi Ordinul
Ferdinand.

În 1940 se refugiază în România, iar în 1941 se
întoarce în Basarabia şi practică medicina în judeţul
Hotin. După al doilea refugiu în România, îşi reia
activitatea de medic în regiunea petroliferă Ochiuri,
judeţul Prahova.

Luând parte la campania de combatere a tifosului
exantematic, se îmbolnăveşte de această boală, care
îi afectează inima. În 1950 boala de inimă se
agravează şi la 25 mai 1950 decedează în Bucureşti
la spitalul Filantropia, în urma unui atac de cord. Se
odihneşte alături de fraţii săi în cripta familiei la
cimitirul Mănăstirii Cernica.

Sergiu Bogos, fiul mijlociu al preotului Bogos şi
al soţiei sale Vera, după terminarea Seminarului
Teologic din Chişinău urmează Facultatea de Ştiinţe
Economice la Universitatea din Kiev. În timpul
studenţiei participă la activităţile Cercului Naţional
„Deşteptarea” din Kiev, reactivat de fratele său
Vladimir. La terminarea facultăţii, în 1914, este trimis
pe front, unde, pentru acte de vitejie, este decorat cu
Crucea Sfântului Gheorghe. În  1917, după
dezmembrarea armatei ţariste, este demobilizat şi se
reîntoarce în Basarabia, la Chişinău, unde împreună
cu fraţii săi Dimitrie şi Vlad participă la lupta
intelectualilor basarabeni pentru unirea cu România.

În perioada atât de dificilă pentru Basarabia din
decembrie 1917-martie 1918 îndeplineşte funcţia de
curier între Sfatul Ţării şi Guvernul României din
Iaşi.

După Unire lucrează ca profesor de liceu la Şcoala
de Viticultură şi la Liceul Comercial din Chişinău.
Preocupat de problemele economice din Basarabie,
ia parte la recensământuri şi elaborează monografii
ale satelor din judeţele Lăpuşna, Soroca, Tighina.

În 1941 participă la eliberarea Basarabiei. După
război funcţionează ca profesor la Liceul Comercial
din Brăila. Se stinge din viaţă la Bucureşti, în anul
1976, şi se odihneşte alături de fraţii săi Dimitrie şi
Vladimir la cimitirul Mănăstirii Cernica.

Sergiu Bogos în 1941

Vladimir Bogos
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Dimitrie Bogos purtând eºarfã de doliu la braþul stâng
în memoria Basarabiei pierdute. Aici cu nepoþica

Rodica Marta în iulie 1940

În 2014, Poşta Republicii Moldova a emis seria
de timbre Militari Basarabeni în Primul Război
Mondial, în care figurează maiorul Dimitrie Bogos,
alături de generalul Constantin Brăescu şi mareşalul
Alexandru Averescu. Reprezintă un frumos omagiu
adus de Republica Moldova fiilor săi.

Mormântul Fraþiilor Bogos la cimitirul Mãnãstirii
Cernica

Marina Antonia NEGRILA,
nepoata lui Dimitrie Bogos
Arhitect Licenţiat în SUA şi

România

Bibliografie
*Bogos, Dimitrie. La Răspântie: Moldova de la Nistru 1917-

1918. Ediţia I-a 1924, editura Glasul Ţării, Chişinău; Ediţia
a II-a 1998, îngrijită şi prefaţată de fiica autorului Nina
Bogos Manuilă. Studiu introductiv, note, comentarii de
istoricul basarabean Ion Ţurcanu. Întreprinderea Editorial-
Poligrafică Ştiinţa, Chişinău.

Căpitan Andronachi, Gheorghe. Albumul Basarabiei. În jurul
marelui eveniment al Unirii. Ediţia I-a Chişinău 1933. Ediţia
a II-a Edi tura Asociaţiei Române pentru Educaţ ie
Democratică, Bucureşti 2000.

Colesnic, Iurie. Sfatul Ţării. Enciclopedie. Editura MUSEUM,
Chişinău, 1998.

Chiriac, Alexandru. Membrii Sfatului Ţării 1917-1918. Dicţionar.
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2001.

Bogos Mănuilă, Nina. Date despre tatăl meu Dimitrie Bogos
(manuscris)
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19.11.2019 – 77 de ani de la începutul măcelului de la Cotul Donului,
Stalingrad şi Câmpia Calmucă, bătălie în care au căzut cu moarte

de erou, răniţi şi dispăruţi, 158 de mii de ostaşi români

La această dată de tristă amintire, Generalii de aviaţie Radu THEODORU, de 95 de ani, şi Ion DOBRAN,
de 100 de ani, istoricul militar, Generalul Florian TUCĂ, de 90 de ani, şi
infanteristul de 99 de ani, Nică PAIU, supravieţuitor al Bătăliei de la Cotul
Donului ne îndeamnă pe noi, românii creştini, de la Nistru pân-la Tisa, să
participăm, în aceste zile, la slujbele de pomenire a Eroilor Armatelor a 3-a
şi a 4-a Române, să aprindem câte o lumânare şi să ridicăm câte un pahar de
vin roşu de sufletul celor căzuţi la Cotul Donului în Bătălia Stalingradului.

SĂ NU NE UITĂM EROII!!!
EI N-AU FOST TRIMIŞI ÎN TURISM LA COTUL DONULUI…
Şi să ne ferească Dumnezeu de alte astfel de măceluri sângeroase şi de

politicieni care le pot provoca!!!!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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De la Soci pânã la Soci e-o cale
atât de lungã ºi toatã-i presãratã

cu sate ºi cu oase româneºti,
stropitã cu sângele eroilor români

(Precuvântare la cartea lui Gheorghe Pârlea „SATUL
SOCI:  La răscrucea orizonta lei cu  vert icala”,
Ed.Tehnopres. Iaşi-2018)

Prima fotografie a satului Soci căruia cu timpul i-am
devenit prieten credincios am făcut-o în anul 2000 după
Hristos, în dimineaţa zilei de patru noiembrie, cu 57 de
zile înainte de finele mileniului doi şi venirea celui de-al
treilea mileniu. Zburam cu o „Ladă” rusească spre
Bucureşti, după o noapte de odihnă la Şoimăreşti peste
Moldova, în judeţul Neamţ, în familia dascălilor satului,
Vasile şi Agripina Preutu. Viteza „Lăzii” mele era cam
mare dar am reuşit să văd la intrarea în Soci denumirea
satului şi momentan am asociat-o cu denumirea
legendarului oraş sovietic Soci de pe litoralul caucazian
al Mării Negre pe care până la acea vreme nu-l văzusem,
dar, recunosc, aş fi dorit mult să-l văd.

Comparaţia denumirii localităţilor Soci care se aflau
la o distanţă de peste două mii de kilometri una de cealaltă
m-a făcut să frânez brusc şi să fotografiez intrarea în sat
cu denumirea lui inscripţionată pe un indicatot rutier şi
câteva case de la drumul naţional ce leagă Suceava de
Roman şi mai departe de Bucureşti. În acea clipă doar
intuiţia şi oraşul caucazian m-au făcut să opresc maşina
şi să fac primele fotografii ale viitorului meu prieten Soci.
Ceea ce a urmat apoi m-a făcut să mă mir ce posibilităţi
are mintea omului ajutat de Dumnezeu, şi să recunosc că
telepatia există şi că apare atunci când nici nu te aştepţi.

… Abia pe 13 martie 2002 am revenit pe meleagul
socean în căutarea urmelor străbunicului meu Ioan
Năvrăpescu, ispravnicul de Huşi-Fălciu, al lui Alexandru
Lăpuşneanu (1553-1561; 1564-1567), cel care avea o
moşie mare în acele locuri, pe care i-a oferit-o Domnitorul
Alexandru Lăpuşneanu, de la Bourenii din vecinătate
trecând Dealul Căpăţânii şi până la satul care-i purta
numele, Năvrăpeşti, azi Miroslăveşti… Iar Socii se aflau
exact între moşia lui Ioan Năvrăpescu de la Boureni şi
moşia satului care-i purta numele, Năvrăpeşti. Până acum
n-am nici un argument şi nu pot demonstra că satul Soci
s-a născut pe vreo parte din moşia răs-străbunicului Ioan,
dar nici apariţia mea în acele locuri nu a fost întâplătoare,
care mă atrag ca un super-magnet. Am revenit cu mare

interes în acele locuri în căutarea urmelor răs-străbunicului
meu Ioan Năvrăpescu pentru viitoarea monografie a
„NEAMULUI ŞOIMĂREŞTILOR”: 500 de ani de istorie,
2003, la care lucram de ceva timp împreună cu istoricul
Alexandru Furtună.

Ajungând în centrul satului cu aparatul de fotografiat
speram să găsesc, cel puţin, pe vreun monument din cimitir
inscripţii cu numele răposaţilor înmormântaţi acolo, de
Năvrăpescu sau chiar de Şoimaru… N-am avut atunci
acest noroc, dar nici peste câţiva ani n-am cunoscut prea
multe despre satul Soci şi despre soceni. S-a întâmplat
aceasta din plin abia peste zece ani când cu ajutorul
dascălului de la Miroslăveşti, Gheorghe Pârlea, cu rădăcini
pe linia mamei sale la Soci, am descoperit aici doi veterani
ai celui de Al Dolea Război Mondial, doi eroi care au
luptat la Cotul Donului, în cadrul tragicei Bătălii a
Stalingradului, doi din totalul de şase veterani de la Don
găsiţi în viaţă în întreaga comună Miroslăveşti. Dialogul
scris al dascălului Gheorghe Pârlea cu cei şase veterani
de la Don a devenit unul de referinţă în viitoarea noastră
carte comună, „COTUL DONULUI-1942”, publicată în
2012, ediţia a doua fiind tipărită peste un an, în 2013,
carte care a făcut posib ilă pe 25 octombrie 2015
inaugurarea în suburbia Volgogradului a primului Cimitir
de onoare al ostaşilor români căzuţi în  Bătălia
Stalingradului din 1942-1943.

La Socii caucazieni, însă, am reuşit să ajung abia în
iulie 2007, peste şapte ani din ziua primei fotografii a
Socilor de pe Apa Moldovei, aflându-mă în acele locuri
pe urmele fraţilor noştri români aruncaţi de soartă, de la
poalele Caucazului până la cele ale Alpilor şi din Carpaţii
Nordici până în sudul Epirului, Pindului, Gramosului din
Balcani.

Şi cât de mare mi-a fost mirarea ca în drumul, de 2078
de kilometri, de la Soci până la Soci, de la Soci de pe apa
Moldovei prin Moldovka din regiunea Kirovograd, printre
satele româneşti dintre Bug şi Nipru, de pe râul Ingul şi
Inguleţ, pr in fostele sate româneşti din regiunile
Dnepropetrovsk, Doneţk şi Luhansk, parcurgând regiunea
Rostov din Federaţia Rusă, înconjurând Azovul şi
mergând prin satele Moldovanskoie de lângă Krâmsk,
Moldovanovka de sub muntele Sub-sân, (care seamănă
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atât mult cu sânii unei fete mari, numai bună de măritat),
până la Soci de lângă Moldovioara caucaziană şi ea fostă
vorbitoare de română…

Dar şi mare mi-a fost mirarea să trec cu autoturismul
pe marginea aerodromului oraşului Soci care a fost
construit, începând cu anul 1941, pe moşia urmaşilor celor
48 de familii de români-moldoveni-basarabeni, fondatori
ai satului românesc din suburbia Socilor cu un nume atât
de cunoscut şi atât de drag nouă, de Moldovka, adică
Moldovioara. Mai mult, în ţinutul Krasnodar din Caucazul
de Nord, în drum spre Soci, la diferite distanţe, am mai
descoperit şi „mitraliat” cu camerile foto şi video, şi alte
două sate locuite de români istorici care au nume
româneşti par ţial rusificate de Moldovanskoe şi
Moldovanovka. În total în acele locuri există zece sate
nord-caucaziene locuite parţial sau majoritar de români
rusificaţi, şapte dintre care poartă şi azi cu sfinţenie, după
15-18 decenii de la naştere, numele lor românesc parţial
rusificat: Soloneşti, Ciobanovka, Veselia şi, desigur, Soci!
Asta, chiar dacă un specialist local de la Krasnodar, a
încercat să mă convingă că acest nume Soci vine de unde
vrei numai nu din limba română. Dezbaterile au luat sfârşit
în clipa când am întrebat: Dar de unde vin celelalte trei
denumiri legate de Moldova şi alte patru pe care le putem
întâlni şi la noi acasă şi care sunt populate şi azi de români
istorici dar care nu mai vorbesc limba străbunilor lor?
Despre provenienţa acelor români în Caucazul de Nord
am scris şi în alte lucrări ale mele dar e bine să amintesc
şi aici foarte pe scurt.

Aceste localităţi româneşti nord-caucaziene au fost
atestate între anii 1838 şi 1880, de către românii basarabeni
ajunşi în Caucazul de Nord după anexarea Basarabiei de
către Imperiul rus, la 1812, parţial şi mai înainte, în secolul
18, când mii de români ortodocşi împreună cu ortodocşii
sârbi din Câmpia Aradului, Voievodina şi Banat, au fost
presaţi să-şi părăsească baştina istorică, de către catolicii
austro-ungari, sau măguliţi cu munţi de aur şi viaţă dulce
spre teritoriile actualelor regiuni ucrainene, Luhansk şi
Doneţk, prin Stepa Nohai sau în Caucazul de Nord, de
către generalul Ivan Horvat care slujea cu osârdie la două
imperii, cel austro-ungar şi cel rus…

După doi ani, în vara anului 2009, am reluat cercetările
pe terenul nord-caucazian, până în clipa când două
românci nord-caucaziene s-au indignat la o masă cu
plăcinte moldoveneşti de comportamentul oficialităţilor
româneşti de azi faţă de oştenii români rămaşi pe câmpul
de luptă, în 1942-1943, pentru totdeauna, în subsolul de
pe moşiile românilor nord-caucazieni… Rămăşiţele
pământeşti ale lor şi azi mai sunt scoase la suprafaţă de
plugurile ruseşti, neavând nici un Cimitir de onoare iar
fostele cimitire de campanie fiind arate toate imediat după
terminarea celui de Al Doilea Război Mondial…

Dar o şi mai mare tragedie îi aştepta pe eroii români
peste un an: Cei care au scăpat cu zile în operaţiunile
militare de la Nalcik şi Cotul Donului, precum şi în

operaţiunea „Linia albastră“ de la Moldovanskoie şi
Krâmsk, în 1942 şi 1943, au ajuns să moară la Chişinău,
Iaşi şi Soci pe apa albastră a Moldovei istorice, în august
1944, sau şi mai rău, au fost trădaţi şi predaţi ruşilor pe
23 august 1944 după arestarea Mareşalului dezrobitor,
de către împăratul României, Mihai, Întâiul şi Ultimul,
cu numele căruia pe buze mureau pe Frontul de Est,
oştenii. Ca după ce au ajuns la ruşi prizonieri să le
restabilească obiectivele economice ridicate de către
americani în primele cincinale sovietice, şi aruncate în
aer de germani sau chiar de înşişi ruşii atunci când se
retrăgeau spre râul Volga în mare grabă până pe 19
noiembrie 1942, sau chiar să le putrezească oasele în sutele
de lagăre sovieto-bolşevice, exact aşa cum le putrezeau
oasele evreilor în lagărele naziste…

Cu alte cuvinte: lung-îi drumul de la Soci pân-la Soci
presărat cu sute de sate româneşti şi cu sute de mii de
rămăşiţe pământeşti ale eroilor români… Cei scăpaţi cu
zile de la Soci.ru de lângă Moldoviora caucaziană au căzut
cu moarte de erou la Soci.ro de pe apa Moldovei istorice…

În cele patru pelegrinări pe care le-am avut la Cotul
Donului şi în discuţiile cu veteranii de la Don, am avut
noroc de o mărturisire ieşită din comun, cea cu veteranul
de 98 de ani, medicul militar Iosif Niculescu, în care mi-
a mărturisit, mie şi jurnalistei Roxana Iorgulescu-
Bandrabur, un caz de legendă adevărată cu un preot militar
de la Cotul Donului. Iată pe scurt cuvintele medicului
militar Iosif Niculescu despre alt militar, preot la Cotul
Donului: La Gromki lângă staniţa căzăcească Kletskaia
„era un mormânt mai mare decât blocul ăsta în care
locuiesc, un mormânt de 30 de metri lungime şi 20 metri
în lăţime. Acolo au fost îngropaţi morţii de la Divizia 11,
13 şi 14. Şi preotul Popescu, era din Ştefăneşti, Argeş,
stătea la marginea gropii uriaşe şi citea rugăciunile şi i-
am spus: „Hai, părinte, că se văd ruşii!” Şi el zice:
„Domnule doctor, n-am terminat rugăciunile”. Era un om
conştiincios şi l-au luat ruşii prizonier…”. Mi-am amintit
de această poveste a veteranului Iosif Niculescu în clipele
când am văzut ctitoriile preotului de la Soci, Romică
Siminciuc, Cimitirul ostăşesc de la Soci.ro cu 117
morminte ale eroilor de la Soci şi nu numai şi Sfânta
Biserică Maramureşeană de pe teritoriul Cimitirului,
ridicate la Socii de pe Apa Moldovei, cu ajutorul Lui
Dumnezeu şi cu cel al parohului socean, Siminciuc,
sfinţite în anul 2018, la 75 de ani de la tragedia eroilor
români căzuţi pe câmpul de luptă din vecinătatea Socilor
caucazieni şi la o sută de ani de la Marea Unire… Atunci
mi-am zis: atât timp cât avem preoţi români ca Popescu
de la Cotul Donului şi Siminciuc de la Soci, din cotul
Moldovei istorice, Neamul Românesc nu va dispărea de
pe faţa Pământului…

Aşa să ne ajute Dumneziu, pe care îl iubim şi ne
iubeşte!

Dr. Vasile ŞOIMARU-NĂVRĂPESCU
în anul Centenarului Marii Uniri, 2018
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Andrei versus Andrei

Am fost întrebat de ce vreau sã compromit
totul ºi sã anulez orice alternativã (sau cam aºa
ceva)?

Sã mã întorc tot la discursul Anei Blandiana
(nesecat izvor de elemente ce pretind
comentarii) ºi sã reproduc un fragment: „O
observaþie subtilã ºi ciudat de adevãratã, cãreia
nu aº avea sã-i adaug decât observaþia (se mai
întâmplã ºi la case mai mari! – n.m.) cã
falimentarul comunism a lãsat în urmã nu
numai o jumãtate de continent în paraginã, ci
ºi genialele metode de manipulare care continuã
sã funcþioneze chiar aplicate la ideologii de sens
contrar. Iar dintre manipulãri  cea mai
periculoasã ºi cea mai longevivã a fost ºi este
încercarea de a estompa sau chiar de a ºterge
memoria”.

Iatã cã a rãspuns poeta în locul meu. Eu n-
am fãcut (ºi nu fac) altceva decât sã mã opun
manipulãrii prin „ºtergerea memoriei”. [Fireºte,
a nu se înþelege cã manipularea este o invenþie
comunistã – ea existând din vremuri preistorice
ºi, la urma urmei, toatã istoria speciei umane,
a omenirii, se bazeazã (ºi) pe manipulare; rolul
istoriei – cu precãdere – este exact acela de a
arãta (mã refer la istoria ca disciplinã) treptele,
ritmul ºi finalitatea acestei manipulãri ºi, în
egalã mãsurã, combaterea celor interesaþi în a
împiedica conºtientizarea adevãrului istoric
sau ºtirbirea acestuia – aºa numita minciunã
prin omisiune].

ªi, finalmente, ajungem tot la „ºtergerea
memoriei”. Împotriva acestei „ºtergeri” scriu de
30 de ani - ºi am s-o fac ºi în cele ce urmeazã.

De ce Andrei versus Andrei?
Pentru cã a existat (ºi existã) un Andrei, care

nu ºtiu sã fi fost un defavorizat al regimului
comunist. Iatã câteva argumente:

 a fost membru PCR din 1968 (de la vârsta
de 20 de ani), fiind exclus târziu, pe bazã
de „meditaþie transcendentalã”;

 bursã Humbold 1975-77, la Bonn;

 bursier 1983-1984, la Universitatea din
Heidelberg;

 publicã (ºi) în strãinãtate începând din
1973;

 plecãri în strãinãtate înainte de 1989, cu
vizite inclusiv la Virgil Ierunca – Monica
Lovinescu;

 acces neobiºnuit de liber ºi de constant
la „Pãltiniº”;

poetul Mircea Dinescu, arestat la
domiciliu (nu putea ieºi decât însoþit de
securiºtit), este vizitat în repetate rânduri
de cãtre Andrei;

Pe de altã parte, pentru cã a existat (ºi existã)
ºi un alt Andrei, de vârstã ºi „traiectorie”
apropiate, care:

 din studenþie a fost membru PCR;
 a fost trimis (împreunã cu alþi 74 tineri)

în SUA, pentru un „schimb de
experienþã” de 30 de zile;

 1975 – Bursã de studii de un an în RFG;
  1980 – 1990 : Stagii de studii /

documentare la universitãþi din RFG
(Erlangen, Münster, Frankfurt am Main)
ºi la Institutul Max Planck din Sternberg
(RFG); cu acest prilej ºi-a susþinut
doctoratul în filosofie;

 autor (1980 - prezent) a numeroase cãrþi
de istoria filosofiei moderne ºi
contemporane, filosofie politicã ºi
filosofia religiei; în care s-a ocupat de
filosofii Marcuse ºi Habermas, exponenþi
de frunte ai neo-marxismului ºi,
respectiv, ai ªcolii de Frankfurt;

 lector universitar din 1979;
 1975-1976: Bursã DAAD, Universitatea

din Freiburg ºi cea din Bielefeld (RFG);
  1975-1989 : Burse de cercetare ºi

specializare la Universitãþile din
Erlangen, Münster ºi Sternberg (RFG);

 din 1980 – doctor în istoria artei („Senti-
mentul naturii în cultura europeanã”);
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  acuzat cã ar fi fost informator (nu
colaborator) al Securitãþii. (De menþionat
cã orice legãturã sau contact cu un strãin,
fie ele pur ºtiinþifice, trebuiau, prin lege,
aduse la cunoºtinþa organelor de resort;
lumea nu ºtie sau a uitat – cu sau fãrã
ghilimele! – cã la pãrãsirea, ºi ca simplu
turist, a þãrii buletinul de identitate îþi era
reþinut când primeai paºaportul; iar la
întoarcere, când îþi recuperai buletinul,
trebuia sã declari tot ce-ai fãcut, vãzut,
discutat etc.; dacã asta înseamnã
„turnãtorie”, atunci toþi dascãlii, oamenii
de ºtiinþã, de artã etc. – de ordinul zecilor
de mii – care au plecat ºi s-au întors în
þarã au fost „turnãtori”?!!; idem pentru
corespondenþã, vizite, gãzduire etc.?!!).

În lumina celor de mai sus, numai un om
de totalã rea-credinþã sau imbecil poate vorbi,
în cazul dat, de turnãtorie!!!

Sã trecem de cumpãna anilor 1989-1990 ºi
sã urmãrim, tot paralel, traiectoria existenþialã
a celor doi Andrei.

 Primul Andrei (Pleºu – pentru cã despre el
este vorba):

 28 decembrie 1989-16 octombrie 1991,
ca membru al FSN, este ministrul Culturii
în guvernul Roman;

 1997-22 decembrie 1999 – ministrul
afacerilor externe în guvernul Radu
Vasile;

 considerat „unul din cei mai captivanþi
eseiºti ai vremii” (moralã + antropologie
culturalã);

 ca ministru al culturii transformã Editura
Politicã în Editura Humanitas, prin
numirea ca director a lui Gabriel
Liiceanu;

 transformã „Muzeul de istorie a PCR” în
„Muzeul Þãranului Român” (numindu-l
în fruntea lui pe Horia Bernea);

 în timpul guvernãrii PSD (2000-2004) a
fost membru al CNSAS;

 între 20 decembrie 2004 – 3 mai 2005 este
consilier al preºedintelui Bãsescu;

 cãrþi publicate în þarã: peste 20;
 lucrãri publicate în strãinãtate: peste 10

(printre care majoritatea traduceri ale
celor publicate în þarã);

 lucrãri colective 16 (inclusiv „Îndreptar-
Dicþionar de politologie” coord. Silviu

Brucan; altele cu Liiceanu, Patapievici,
Petre Roman, Mihai ªora, Lucian Boia,
Cristi Danileþ etc.)

 Premii 15 (printre ele ºi cel al GDS din 1999);
 Distincþii: 14.
Sã trecem la cel de al doilea Andrei (Marga

– pentru cã despre el este vorba):
 dupã Decembrie ’89 devine profesor de

filosofie contemporanã ºi logicã;
 ulterior, decan al Facultãþii de istorie-

filosofie, prorector ºi apoi rector al
Universitãþii Babeº-Bolyai (UBB) din Cluj
Napoca;

 ca rector, timp de 15 ani, a procedat la
reforme, inclusiv adoptarea Cartei
Universitãþii în 1995;

 a promovat înfiinþarea a 11 noi facultãþi;
 a dat UBB un profil multicultural;
 sub conducerea sa, UBB (singura din

România) s-a calificat printre primele 500
universitãþi din lume;

 la propunerea CDR, devine ministru al
Educaþiei Naþionale (5 decembrie 1997 –
28 decembrie 2000), în guvernele
Ciorbea, Vasile, Isãrescu, din partea
PNÞCD;

 dupã eºecul acestui partid la alegerile din
2000, Marga se înscrie în PNL (care încã
era, cât de cât, PNL!);

 Andrei Marga a promovat forme avansate
de cooperare internaþionalã, vizând
tranziþia completã a României spre
sistemul european de educaþie;

 Între 7 mai 2012 – 6 august 2012 devine
ministru de Externe al României;

 În septembrie 2012 este numit preºedinte
al ICR.

 Cãrþi publicate ca autor unic: 48;
 Cãrþi publicate ca ºi coautor: 34;
 Studii ºi articole în diferite limbi: 67;
 Traduceri din limba germanã ºi englezã

ºi editãri ale acestora: 8;
 Premii ºi distincþii; 25 (dintre care peste

10 Doctor Honoris Causa, 8 în afara þãrii
– inclusiv Franþa, SUA, Germania;

 Numiri academice internaþionale: 19;
Dintre premiile internaþionale amintesc:

 2002, România - Israel Award & – The
Medal of Jerusalem (Israel);

 2003, Gold Medal – Universitatea din
Tübingen (Germania);
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 2005, Herder Prize (Austria-Germania);
 2008, Premiul Fundaþiei Haim ºi Sara

Ianculovici din Haifa (Israel);
 Limbi strãine vorbite: englezã, germanã,

francezã, italianã.

De ce tot ce am aºternut pe hârtie?
Pentru ca cititorul (cititorii) sã ºtie (sã-ºi

aminteascã) cu cine au de-a face (ºtergerea
memoriei fiind principala armã a manipulãrii!).

Pentru ca sã decidã, singuri, care din cei doi
a fost mai (de)favorizat pre sau postdecembrist?

Care ar fi mai (sau mai puþin) îndreptãþit
sã-l atace pe celãlalt?

Care inspirã mai multã (sau mai puþinã)
încredere?

De ce toate acestea? Pentru cã Andrei Marga
îl atacã un demnitar român, iar Andrei Pleºu
nu sare sã-l apere sau sã-l disculpe pe demnitar,
ci sare la beregata lui Andrei Marga (o altã armã
consacratã a manipulãrii). Disputã (am folosit
un eufemism) ce declanºeazã o furtunã de
comentarii pro ºi contra.

Concret, despre ce este vorba?
În numãrul 64 al „Pro Memoria” este

reprodus (din „Cotidianul.ro, 17 noiembrie
2019) un articol semnat de Andrei Marga („La
braþ cu Mussolini, Hitler & Company”), articol
în care se spune, academic ºi argumentat,
totul despre culoarea,  înregimentarea,
modelele, obiectivele ºi limitele demniarului
român.

Avalanºa de comentarii, apreciative sau
dimpotrivã, apãrute în presa scrisã, audio-
vizualã sau electronicã mã intereseazã mai
puþin. Dar atunci când îºi exprimã pãrerea un
om de talia lui Andrei Pleºu, ºi o face la un
nivel de care nu-l credeam capabil, nu pot sã
nu spun ºi ceea ce vãd ºi cred eu vizavi de un
articol care se terminã aºa: „M-am sãturat de
nulitãþi, proºti, derbedei ºi þoape (cu trimitere
clarã spre Andrei Marga!!! (Altã tehnicã de
manipulare – când nu ai argumente, o iei pe
arãturã. Când nu poþi ataca ideea, fapta – ataci
autorul! ªi o faci suburban!).

Domnul Pleºu, neputând infirma nimic din
spusele lui Marga, trece la „atac la persoanã”.
ªi o face ca un alt mare intelectual (în dialog
cu un mare ziarist), fiind vorba de ideea
eutanasierii pensionarilor („acest balast al
societãþii”!) ºi de faptul cã cineva a calificat

drept fascistoidã sugestia. Iar tot interviul, faut
de mieux, a decurs în jurul ideii cã respectivul
nu cunoaºte, de fapt, semnificaþia cuvântului
fascistoid. Cam aºa ceva a fãcut ºi marele eseist,
când în „replica” sa s-a fixat, cu obstinaþie, pe
problema „dialog – trialog”! Evident, treaba
fiind asezonatã ºi cu diverse denigrãri ºi
stigmatizãri.

Fireºte, ar trebui, ar fi corect sã redau ºi
replica d-lui Pleºu (de fapt, repet, nu este o
replicã – nefiind vorba de combaterea acuzelor
aduse lui demnitarului român, ci de un atac la
Marga), dar contra-replica lui Andrei Marga (tot
în Cotidianul.ro) mã scuteºte de acest efort.
Drept care, o voi reproduce pe aceasta, cu
convingerea cã este perfect edificatoare (ºi) în
sensul în discuþie. Astfel (titlul fiind: „Îi las lui
Andrei Pleºu metafizica rãsuflatã! – 28
noiembrie 2019):

„Cu toatã preþuirea pentru aceºtia din urmã
(„metafizicienii” – n.m.), nu mã numãr printre
ei din motivul simplu cã, din multe raþiuni, pe
care nu le detaliez aici, sunt deocamdatã la
gândirea postmetafizicã. De aceea, faptul cã
Andrei Pleºu (în Dilema Veche 2 / noiembrie
2019) mã socoteºte „metafizician fin ardelean”,
nu mã atinge în nici un fel, cãci el vorbeºte
neinformat ºi imprecis, ca de obicei, încât, aºa
cum spunea un profesor german care l-a
ascultat, „este ºarmant, dar habar nu are despre
ce vorbeºte”.

Am publicat articolul „ La braþ cu Mussolini,
Hitler & Company” (vezi Cotidianul, 17
noiembrie 2019) nu ca un articol de ocazie, ci
ca un articol de constatare a unor fapte triste.
Am ºi spus cã mã revoltã sã vãd cã dupã trei
decenii  de democratizare, reforme ºi
europenizare, reperul tacit devin, la noi, tot mai
vãdit, anii ’30. Cel care citeºte totuºi precis ce
se exprimã în jur, îºi pune irepresibil întrebarea:
de unde vin, în fond, apelul la „miºcarea” strãzii
ca substitut al partidelor parlamentare, socotirea
religiei ca ceva ce nu obligã la nimic, chemarea
la distrugerea social-democraþiei, licitarea
statului de drept în pofida drepturilor ºi
libertãþi lor, stigmatizarea de persoane,
eliminarea cu mijloace nedemocratice a
concurenþilor, o seamã de tehnici flagrant
antidemocratice de exercitare a funcþiilor etc.?
Dacã Andrei Pleºu are alt rãspuns, sã o spunã.
Sunt gata sã i-l examinez. Eu am observat cã
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vin din texte rãu famate ale unor autori pe care
titlul articolului îi semnaleazã.

Tot ce am spus în acest articol sunt fapte.
De altfel, datele esenþiale le-am evocat ºi acum
un an, iar acum aproape 10 ani am atras atenþia
asupra derapajului nefast din poli tica
Cotrocenilor. Anume, o alimentare a direcþiei
pe care Andrei Pleºu a servit-o sârguincios, din
aberaþiile anilor treizeci. Nimeni nu le-a putut
contesta.

Ceea ce am scris este punct cu punct exact.
De altfel, îmi pare rãu cã trebuie sã o spun,
caracterizãrile persoanei pe care Andrei Pleºu
vrea acum sã o apere ºi sã se ºtie cã o apãrã,
anume „diletant”, „promisiuni neþinute”,
„pasivitate”, „avere din surse nelãmurite”,
„influenþe ale Securitãþii”, „statism sau lupsã
de idei în politica externã”, sunt citate din presa
germanã de prim plan. Îl invit pe Andrei Pleºu
sã-ºi încerce puterile cu câteva dintre aceste
fapte. Nu are cum sã le rãstoarne dacã discutã
precis.

Asociaþii – deloc crase, cum spune Andrei
Pleºu cu mânie vãdit antiproletarã – ale
aberaþiilor, inclusiv „prezidenþiale” se pot face
multe. Am semnalat doar câteva dintre ele, care
sunt fapte la îndemânã. Dacã este nevoie, se
poate intra în detalii istorice certe, în orice
direcþie.

Interpretarea pe care Andrei Pleºu o dã
expresiei „trialogul religiilor” ºi atacul lui teatral
nu mã ating nici atât. Este tot o pãrere a lui, de
care iau act, dar care nu rezistã nicidecum (vezi
Florin Marcu, Noul Dicþionar de Neologisme, Ed.
Academiei Române, Bucureºti, 1997). Dacã ar
fi onest ºi ar fi citit în domeniu, cunoscutul
vorbãreþ fãrã grija exactitãþii ar ºti cã nu sunt
creatorul termenului „trialog” în accepþiunea pe
care am folosit-o în cartea mea (Religia în Era
Globalizãrii, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 2020). Îmi pare rãu, l-au folosit alþii
înaintea mea, unii chiar sub nasul lui Andrei
Pleºu, ca demnitar în trecere prin teme.
Accepþiunea pe care i-am dat-o acestui termen
este cea corectã ºi practicatã naþional ºi
internaþional.

Ce mai rãmâne din replica lui Andrei Pleºu
este doar o forþare a vorbelor. Nu este nici o
legãturã între discuþia despre reperele nefaste
ale opiniilor cuiva ºi etnia sa. Nu este nicidecum
ceva de genul stigmatul etnic. Nu are o

asemenea treabã vreo legãturã cu Holocaustul,
decât în închipuirea rãtãcitã a lui Andrei Pleºu.

Oricine vrea sã joace un rol public poate fi
examinat ºi i se pot face observaþii dincolo de
orice consideraþii etnice. Nu s-a discutat într-o
astfel de opticã eronatã ºi nimeni altcineva nu
este vinovat dacã pacientul duce lucrurile spre
Mussolini, Hitler & Company, în loc sã le ducã
spre Thomas Mann, Adenauer, Helmut Schmidt
sau Angela Merkel ºi alþi democraþi de prim plan
al epocii.

Iar dacã Andrei Pleºu resimte cã aducerea
în discuþie a reperelor din titlul articolului meu
are legãturã cu el, nu are decât sã-ºi lãmureascã
poziþia. Nu mã bucur cã rãmâne aservit unei
linii „intelectuale” pe care am respins-o mereu,
dar nu pot decât sã constat ºi aici cum stau
lucrurile. Adicã tot fapte!”

Ce-ar mai fi de adãugat? Cred cã nimic: cine
ºtie, cât de cât, sã citeascã ºi printre rânduri,
poate reconstitui, pânã la amãnunte, atacul lui
Pleºu la Marga, pentru cã la asta se rezumã
totul, în articol nefiind vorba de nici cea mai
vagã încercare de a combate (contrazice, anula
etc.) acuzele ce i s-au adus demnitarului român.

ªi dacã nici un om de talia ºi talentul lui
Andrei Pleºu n-a reuºit sã o facã, acuzele
respective – bag seama – vor fi fiind cât se poate
de îndreptãþite.

Zeno MILLEA

P.S. Cât priveºte chestiunea cu „trialogul”,
ea nu este o „îmbogãþire” postdecembristã a
limbii române, pentru cã termenul figureazã,
cu aceeaºi semnificaþie, ºi în „Dicþionarul de
Neologisme” (Florin Marcu, Constant Maneca,
Ed. Academiei Republicii Socialiste România)
din 1978!

P.P.S. ªi, ca sã mai ºi zâmbim puþin, una din
comentatoarele de pe internet l-a rebotezat pe
autorul secund al DN în felul urmãtor:
„Mânecã”!
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Ziua Roşiei Montane
6 Februarie 2020

Roºia Montanã este o aºezare frumoasã din Þara Moþilor. Aici se aflã cel mai mare zãcãmânt
auro-argentifer de la noi din þarã. Vechimea mineritului, ocupaþie de bazã a locuitorilor se pierde
în cenuºiul epocii fierului, continuând în perioadele istorice pânã în zilele noastre.

Între anii 1786-1855, în minele de aur au fost descoperite tãbliþele cerate („cãrþi din lemn”)
care dateazã dintre anii 131-167 p.Chr. S-au gãsit 50 de piese, din care 25 s-au pãstrat întregi sau
pãrþi din ele, fiind publicate integral în anul 1873 de Th. Mommsen ºi reanalizate mai târziu de
I.I. Russu.

Tãbliþa ceratã XVIII datatã 6 februarie 131 p. Chr., a fost descoperitã în anul 1854 în galeria
Ohaba – Sf. Simion de pe versantul sudic al muntelui Cârnic. Din conþinutul acesteia se cunoaºte
prima datã toponimul localitãþii Roºia Montanã de Alburnus Maior.

În anul 1981, cu prilejul aniversãrii a 1850 de ani de atestare documentarã a localitãþii ºi
mineritului, s-au organizat ample manifestãri cultural-istorice, la care au participat acad. ªtefan
Pascu, prof. univ. dr. Hadrian Daicoviciu, profesori ºi cercetãtori din Alba Iulia ºi Cluj, cadre
tehnice locale. Au fost prezentate comunicãri ºtiinþifice, filmul „În California antichitãþii” ºi s-a
inaugurat oficial „Muzeul mineritului din Roºia Montanã”, unicat la noi în þarã. Generaþiile
prezente ºi viitoare au datoria de a pãstra ºi valorifica în interes naþional aceastã avuþie de la
Rosia Montanã.

An de an, la 6 februarie sã aducem un omagiu Roºiei Montane. Sã luptãm pentru
a fi inclusã în circuitul cultural-istoric naþional ºi internaþional ºi în patrimoniul
UNESCO.

Ing. Aurel A. SÎNTIMBREAN

Muntele Cârnic, versantul sudic, unde s-a
descoperit Tãbliþa ceratã XVIII

Tãbliþa ceratã XVIII, datatã 6 februarie 131 p.Chr.,
Muzeul Naþional de Istorie Bucureºti
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O carte de referinţă?! DEX-ul
Spicuire din articolele cercetătoarei Iulia Brânză Mihăileanu

Sursa: http://adevaruldespredaci.ro/2015/03/
uriasa-minciuna-din-dex-toate-piesele-componente-
ale-costumului-national-romanesc-au-nume-luate-
din-alte-limbi-nimic-de-la-geto-daci/

Numele pies elor din costumul naţional
românesc sunt toate ”împrumutate”...luate de la
străini!

Etimologiile DEX-ului par „normale”, când sunt
rupte de întreg. Dar când analizăm întregul ele devin
antiştiinţifice.

Dacă ar fi avut măcar un pic de imaginaţie,
autorii DEX-ului s-ar fi jenat ei înşişi de
absurditatea ce o impuneau.

Poţi să împrumuţi de la vecini numele unui fel de
mâncare (ciulama, gulaş, pizza) sau al unei băuturi
(vodka, wisky, coca-cola), al unei arme (iatagan,
katiuşa, kalaşnikov), al unui aparat inventat de curând
(sputnic, lunohod, computer,  mouse). Dar nu
majoritatea pieselor de port naţional, care, la toate
popoarele, vin din timpuri din timpuri imemorabile.

Este absurd să afirmi că pentru piese
vestimentare străvechi românii au împrumutat nume
de la ultimii migratori veniţi lângă noi.

Uitaţi-vă atent la portul popular al ţărăncii şi
al ţăranului  văzut de specialişti în răsfoit
dicţionare.

Cojocul l-am luat de la slavi. Maghiarii ne-au
dat bunda şi catrinţa de lână;

Ia au adus-o legionarii romani;  pentru ciorapi i-
am  aşteptat pe turcii; colţuni  s-au adus din Grecia.

Sumanul, gluga, opincile şi nojiţele ni le-au dat
bulgarii. Brâul şi traista la mila albanezilor.

Nu ştim cine ne-a dat pălăria, cioareci
Uneltele ni le-au adus migratori: de la legionari

securea, de la slavi toporul, de la maghiari barda, de
la turci baltagul.

Nici pleata nici chica nu-i a lui, le-a  împrumutat
de la slavi.

Nici trupul nu-i al lui; i l-au descoperit slavii.
Dar nici sufletul, capul, creierul, mintea  nu sunt

ale lui. Nu, nici vorbă. Iar a munci şi a gândi l-au
învăţat maghiarii.

Simplul bun simţ este suficient pentru a ne da
seama că  DEX-ul este o catastrofă ştiinţifică, un
instrument de menţinere a falsului istoric.

Bakos  Ferenc un mare lingvistic al limbii române!
În 1982, cercetătorul maghiar Ferenc Bakos a

tipărit o carte de cinci sute douăzeci de pagini la
editura Academiei Ungare – Istoria elementelor de
origine română în vocabularul limbii maghiare.
Conform lui, majoritatea cuvintelor pe care
„specialiştii” noştri le dau drept „de origine maghiară”,
sunt de fapt de origine românească. Tot el a identificat
în Dicţionarul Etimologic al Limbii Maghiare 2333
de cuvinte împrumutate de limba maghiară din cea
română. Aceste cuvinte sunt date de dicţionarele
româneşti drept împrumuturi din maghiară, bulgară
ori sârbo-coată.

Cum au reacţionat lingviştii oficiali când au auzit
despre cartea lui Bakos şi de cele 2333 de cuvinte
românesti preluate de maghiară? În numele Sfintei
Dogme a Romanizării, au interzis pomenirea ei.

Normal ar fi fost ca lucrarea lui Ferenc Bakos să
fie tradusă şi tipărită la Bucureşti. Apoi Institutul de
Lingvistică să corecteze DEX-ul, acordând cuvintelor
aşa-zise ungureşti, bulgare, sârbo-croate origine
dacică. Asta ar fi fost normal pentru lingviştii
americani, francezi, englezi, ruşi sau maghiari. Nu şi
pentru specialiştii în copiat dicţionare de la noi.

Chiar dacă ar putea părea un paradox, Ferenc
Bakos poate fi socotit un important etimolog al
limbii române.
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Alex. Cihac (1825 – 1887) părintele etimologiei
limbii române

Alex. Cihac (1825 – 1887), un ignorant în
materie de lingvistică, care, fără nici-o metodă, a luat
dicţionarele limbilor vorbite împrejurul României şi,
unde a găsit un cuvînt similar cu cel românesc
respectiv, fără să ţină seama de diferenţa de sens, de
structură, numai pe baza similitudinii de formă,
auditive, a declarat că vorba românească provine din
limba respectivă.

Pe scurt, „metoda” lui Cihac era: cuvântul era şi
în ungară, deci împrumutat din ungară; cuvântul era
şi în bulgară, deci împrumutat din bulgară etc.,
înstrăinînd, fără noimă şi fără vreo probă, originea a
mii de cuvinte româneşti şi numai româneşti.

Franz Joseph Sulzer căpitan în regimentul
austriac Lattermann (1759-1773)

Principala sa lucrare, publicată în trei volume,
este: „Geschichte des transalpinischen Daciens, das
ist der Walachey, Moldau und Bessarabiens. Im
Zusammenhange mit der Geschichte des übrigen
Daciens als ein Versuch einer allgemeinen dacischen
Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen„.

Franz Joseph Sulzer, un adversar hotărît al
românilor, dar, care, în această privinţă, este forţat de
un minim de respect faţă de el însuşi (ceea ce se purta
în sec. XVIII, nu se mai poartă în sec. XX), să scrie la
1781 (!) adevărul că: în Dacia (limba valahă), deşi a
fost în contact cu atîtea limbi străine, n-a împrumutat
nimic de la ele, astfel că, de pildă, NU EXISTĂ UN
SINGUR CUVÎNT UNGURESC COMUN
ÎNTREGII LIMBI VALAHE (Geschichte des
Transalpinischen Daciens, vol.I, p. 41, subl. ns.).

Gabriel Gheorghe şi balansoar lingvistic
Pentru că etimologiile corecte ar anula Sfânta

Dogmă a Romanizării atunci se întâmplă fenomenul
pe care Gabriel Gheorghe l-a numit balansoar
lingvistic. Răsfoitorii de dicţionare români atribuie
cuvintelor româneşti provenienţă maghiară, bulgară,
sârbă, turcă etc., bazându-se pe concepţia absurdă că
româna este o limbă alcătuită din cuvinte împrumutate.

 Surzenie profesională a etimologilor români
este obligatorie. Ceea ce numim noi aberaţii, inepţii
din etimologia românească sunt lucruri făcute cu bună
ştiinţă.  Limitele date de Şcoala Ardeleană sunt de
netrecut atât în lingvistică cât şi-n istorie.

Indo-european?!
Prin indo-european se înţelege apartenenţa la un

mare grup  lingvistic care în trecutul îndepărtat au

avut strămoşi lingvistici comuni, rădăcini lingvistice
comune, dovedită  în prezent prin lexicul lor actual.
Cuvintele din lexicul actual conţin multe asemănări,
au rădăcini comune, şi ceea ce este mai important sunt
asemănătoare cu sanscrita şi greaca veche.  Ca
întindere geografică cuprinde teritoriile populate de
vorbitorii subgrupurilor lingvistice: , iranian, indian-
sanscrit, armean, albanez, grec, trac,  germanic, slav,
baltic, italic etc.  Spaţiul matcă este situat geografic
în mijlocul  lor, în spaţiul pontic şi caspic, de unde s-
au răspândit în spaţiul euro-asiatic pe durata multor
mii de ani, ocupând văile fertile ale bazinelor
hidrografice:  Tigru, Eufrat, Volga, Don, Nipru, Nistru,
Istru etc.. cu condiţii favorabile dezvoltării de
civilizaţii umane. Deplasările în timp şi spaţiu,
răsfirarea lor într-un spaţiu vast, a făcut ca pe durata a
aproape 10 000 de ani, din trunchiul lingvistic comun
să se separe de-a lungul timpului până azi o  mulţime
de ramuri, subgrupuri lingvistice, separare accentuată
în ultimele secolele odată cu fiinţarea a numeroase
state naţionale, care în primul rând şi-au dezvoltat o
limbă naţională proprie: greaca modernă (diferită de
greaca veche), italiana, franceza, germana, rusa etc.

Din aberaţiile DEX-ului
Spicuire din articolele cercetătoarei Iulia

Brânză Mihăileanu
Sursa: http://www.cunoastelumea.ro/din-

aberatiile-dex-ului-exercitiu-de-dinamitare-a-sfintei-
dogme-a-romanizarii-merita-citit/

Acum, imaginaţi-vă absurdul situaţiei pe care o
prezintă DEX-ul pentru că o parte din autohtoni erau
ciobani, dar nu aveau cuvintele necesare  acestei
ocupaţii:

- cuvânt pentru omul care păştea oile, pe care nu
l-au împrumutat de la legionari, ci au aşteptat 1400
de ani, ca să-l ia de la turci;

- au aşteptat romanii, ca să împrumute de la ei
caş, oaie, berbec, miel;

- de la bulgari au împrumutat: strunga ,
comarnicul, târla şi dârjala;

- de la slavi au împrumutat:  gardul, ocolul, toiagul
şi cârja;

- de la greci au împrumutat:  butoiul şi putina;
-  de la legionari au împrumutat: zerul, caşul,

sarica şi oaia cu toată familia ei;
- dealul pe coasta căruia se ridică o stână este luat

din slavă.
Specialiştii încă nu s-au decis de la cine să împrumute:

brânza,  stâna, bordeiul, urda şi jintiţa ce au „et. nec.”
Absurdul situaţiei este şi în domeniul prelucrării

pământului:
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- cuvântul pământ prezintă o mostră de cea mai
sucită etimologie pe care au putut-o născoci răsfoitorii
de dicţionare plătiţi din banii noştri. Uitaţi-vă în DEX:
pământul românesc provine din latinul pavimentum
,,pavaj, podea”. Aţi mai auzit aşa ceva: solul, ţărâna
din care cresc copacii şi grâul, să provină din podea?

 Absurditatea metodei răsfoirii dicţionarelor iese
şi mai mult în evidenţă, când aduni în jurul plugarului
uneltele sale şi atârni pe ele etimologiile DEX-ului.
Obţii un tablou suprarealist.

Apoi tabloul suprarealist devine grotesc:
Legionarii ne-au învăţat a ara şi a semăna; dar

fără pluguri.  I-am aşteptat pe slavi o jumătate de
mileniu să  vină cu plugurile-n spate, ca să arăm ca
oamenii normali, lăsând în urmă o brazdă slavă.

Dar grâul[29]  latin încolţea în slava veche, pentru
a da lanul slav.

Băteam latineşte spicele latine cu îmblăciul slav.
Făceam latineşte cu furca latină stoguri şi grămezi

slave.
Coseam şi greblam iarba latină cu grebla[30] şi

coasa[31] slave.
 Ţăranul latin îşi săpa latineşte ogorul şi grădina

slave.
Plugarul slav boronea ucraineşte cu grapa

albaneză.
Gospodarul slav îşi punea latineşte roada slavă

în hambarul maghiar.

Într-un cuvânt, în vocabularul ţăranului român
legat de muncile agricole totul este împrumutat.

Când porneşti de la o teorie absurdă, ajungi în
mod firesc la concluzii absurde. Sunt considerate
latine cuvinte legate şi de alte îndeletniciri mult
mai vechi decât excursia legionarilor pe aceste
meleaguri. De exemplu, aratul. Vă închipuiţi
legionarii plugărind în Dacia? Munca asta era
pentru prostimea ocupată. Legionarii erau elita
militară. Când aveau nevoie de hrană, o luau, nu
plugăreau. Nici basna că ei ne-au dat oaia, vaca, boul,
berbecul, mielul, caşul şi zerul, supusă logicii şi bunului
simţ, nu stă-n picioare. Şi un elev de liceu îţi va spune
că  legionarii erau străini de aceste practici. Ei n-au
venit călare pe boi şi nici cu cireada de vaci din urmă.
Sau cu stânele-n spate. Ei construiau castre, nu stâne.
Corect e să admiţi că asemănarea dintre cuvintele unor
limbi se datorează unui fond comun străvechi. De
exemplu, în cazul stânei, prezenţa acestui cuvânt în
română, albaneză, greacă şi slavele de sud se datorează
fondului comun de cuvinte traco-illiric.

Ţi-i şi jenă să-i vezi cum răsfoiesc cu înfrigurare
prin dicţionarele vecinilor după origini de cuvinte

româneşti. Iar când nu le găsesc la vecini, aleargă la
vecinii vecinilor, numai să detecteze împrumutul.

Adepţii împrumutului au mizat întotdeauna pe
ignoranţa mulţimii şi pe obedienţa celor ce vor să
facă carieră.

În secolul al XIX-lea, când au introdus dogma
romanizării, nimeni nu le cerea s-o dovedească. Pe
atunci, era de ajuns ca o autoritate să proclame o teorie
drept adevăr oficial, că ea devenea obligatorie. Părerea
intelectualilor nu conta. Pe de altă parte, demonstraţia
ştiinţifică era o cale periculoasă şi romanizatorii au
ocolit-o întotdeauna. Ei ştiu că metoda discreditării
celor ce refuză să creadă în romanizare este eficientă
şi continuă s-o folosească cu succes. Cine ia la puricat
etimologile DEX-ului şi le scoate în evidenţă lipsa de
suport ştiinţific este învinuit că intoxică publicul cu
un subiect nociv.

Un om cu bun simţ nu poate să nu se întrebe:
cum de-şi permit lingviştii noştri oficiali să
introducă într-o lucrare pretins ştiinţifică atâtea
lucruri absurde? Şi cum suntem de acord să plătim
din banii noştri politrucii romanizării şi lucrările
lor antiştiinţifice menite să ne schilodească sufletele
cu o teorie falsă.

Aspectul actual al DEX-ului are rădăcini
istorice profunde.

Reforme şi contrareforme
Sursa: http://www.cuvantul-ortodox.ro/

recomandari/din-mainile-valahilor-schismatici-file-
de-istorie-despre-prigonirea-ortodocsilor-de-catre-
imperialismul-papalo-ungar/

La început de mileniu al II-lea societatea în esenţa
ei era de tip „obşte”. Treptat în cadrul ei se constitue
o elită tot mai ahtiată după măriri şi privilegii
personale; fapt ce va duce la puternice segmentări
sociale, îndeosebi în Transilvania; unde contribuie şi
factori externi: conflictul religios între vest şi est
dublat de o infuzie de idei noi din vest aduse de o
nobilime sărăcită –franceză, germană, italiană etc.-
dornică de înavuţire în noua ţară care-i primea ca
oaspeţi. Transformările sociale cereau  un cadru legal
adecvat care să asigure legalitatea transferului
proprietăţilor şi resurselor la noii proprietari în drept
şi transformarea vechilor proprietari din oameni liberi
în robi. Oportunităţi importante pe care noua elită
dorea să le fructifice fără a ţine cont de ameninţări.

I. Schisma Ruperea Imperiului Roman în două
jumătăţi, estică şi vestică, a divizat şi religios Europa.
În Romania luptelor pentru tron între pretendenţi
favorizează expansiunea otomanilor şi ascensiunea
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politico-religioasă a vestului. Schisma din secolul al
XI-lea transformă pe valahi în schismatici şi ţinta unor
„cruciade” de recreştinare.

II. Epoca Arpadiană-  a maximei afirmări a
nobilimii autohtone transilvane

Bula de Aur,  care reglementa statutul stărilor şi
relaţiile dintre acestea emis de către regele Andrei al
II-lea al Ungariei în anul 1222 .

„Dacă vreun iobag (în această perioadă iobagul
reprezentau pe dregătorii regali în general şi o
categoria militară de condiţie liberă din comitate),
care ţine vreo dregătorie va muri la oaste, fiul sau
fratele său vor fi dăruiţi cu o dregătorie potrivită şi
dacă vreun slujitor va muri în acelaşi chip, fiul său va
fi dăruit cum i se va părea regelui mai potrivit. Dacă
vor veni în regat oaspeţi, adică oameni buni, ei nu vor
fi înălţaţi la dregătorii fără sfatul ţării.[…]

Nimeni nu va fi niciodată lipsit de moşiile pe care
le-a dobândit prin dreaptă slujbă […] Iobagii cetăţilor
vor fi lăsaţi în libertăţile statornicite de sfântul rege.
[…]  Nu se vor dărui moşii oamenilor din afara
regatului, iar dacă vreunele au fost dăruite sau vândute,
se vor înapoia locuitorilor regatului pentru a fi
răscumpărate.[…]

De asemenea, în afară de aceşti patru iobagi, adică
de palatin, de ban şi de comiţii curiali ai regelui şi
reginei, nimeni nu va putea ţine două dregătorii.[…]”

III. Cruciada a IV-a
Mai multe evenimente europene anunţau mari

schimbări: cucerirea Constantinopolului în 1204,
scrisoare emisa de papa Inocentiu al III-lea la 7
octombrie 1207 privind legalitatea deposedării
schismaticilor chiar prin forţă; scrisoare din 14
noiembrie 1204, adresata de Inocentiu al III-lea regelui
ungar, căruia i se impun măsuri de subordonare a
popoarelor şi populaţiilor necatolice („toţi
neascultătorii Bisericii Romane din ţara ta”)
Romei.

 Iniţiativele necatolice ale lui Ladislau Cumanul
şi Ladislau Khan lansează o nouă epocă

Cruciada a IV-a, este momentul istoric ce
generează cadru legal necesar prin care „schisma” si
„erezia” erau tratate la fel. În consecinţă «proprietarii
de pământ (şi alte bunuri) „schismatici” puteau fi
„legal” consideraţi şi declaraţi ‘iniusti possessores’
(stăpânitori pe nedrept) şi supuşi deposedării, chiar
şi prin forţă (pradă, confiscarea bunurilor, detenţia
sau chiar pedeapsa cu moartea dacă se opuneau
aplicării legii n.n.), dacă era necesar». Acest izvor
de drept extins în lumea răsăriteană, în secolele care
au urmat au asigurat transferul cu acte în regulă a
proprietăţilor de la schismatici la catolici; şi stimularea

migrării de la ortodoxie la catolicism pentru a nu-şi
pierde moşiile pe care le aveau din moşi-strămoşi. Cei
care se opuneau cadrului legal erau «deposedaţi de
bunurile lor fără ca aceasta să mai constituie o
vină, dar erau chiar buni de dat morţii, iar aceia
dintre „creştini catolici” care se distingeau in
aceasta acţiune violentă de omucidere, murind ei
înşişi, erau absolviţi de păcate, şi deci destinaţi
raiului (paradis ului). Cu alte cuvinte,
„schismaticii” vii erau un bun prilej de imbogăţire,
iar cei omorâţi erau ocazia specială de iertare a
păcatelor, pentru „creştini catolici”». asigura
legalitatea transferului în forţă de bunuri din
mâinile vechilor proprietari în mâinile
cuceritorilor „latini”, in 1204 si in anii ce au urmat.
Aplicate

 Elitele, aflate într-o luptă nemiloasă pentru
domenii, resurse şi robi, se grupează în alianţe, alianţe
cu diverse „porţi imperiale” europene, lichidându-se
politic cât şi fizic; practicau sportul politic periculos,
de altfel mortal, de a sări dintr-o barcă politică în alta:
duşmanul de ieri, aliatul de azi, inamicul de mâine
ş.a.m.d. Alianţe, aparent, pe termen scurt benefice;
pe termen lung subjugări şi pierderi majore... încât
treptat valahi îşi pierd proprietăţile şi importanţa
politică ajungând robi, şi ţara „cămară” de resurse
pentru alţii, teren de dispută armată între imperiile
vecine.

Deznaţionalizarea elitei valahe. Cei ce doreau să-
şi păstreze privilegiile şi moşiile trebuiau să renunţe
la religia ortodoxă şi să adopte obiceiurile vest-
europene şă intre în legături de rudenie cu „oaspeţii”
şi să-i servească cu credinţă, să devină altceva dar nu
valah etc. Cine nu făcea acest lucru, rămânea ortodox,
valah şi fără pământuri; dacă nu-şi pierdea şi capul.

Cauzele acestor situaţii au fost:
- recomandările papei Inocentiu al III-lea trimise

regilor şi credincioşilor ;
- calitatea de regat apostolic al Ungariei, obligat

să răspândească şi să apere cu forţa credinţa romană;
- oportunităţile pentru catolici, prin cadrului legal

constituit cu scopul de a atrage populaţii din vest în
Ungaria şi Transilvania, veniţi ca oaspeţi. Aceştia
beneficiau de numeroase facilităţi: dobândirea de
proprietăţi, resurse şi mână de lucru formată din
schismatici dezmoşteniţi, autonomii, descentralizări etc.

IV. Epoca de Anjou – de modernizare a estului
şi de înrobirea iobagului

Iobagul de la statutul de om liber şi demnitar
regal a ajuns la statutul de rob.

Regi angevini aduc modelele feudale din vest şi
directivele papale privind „schismaticii”.
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Dacă în 1291 la Alba Iulia sau chiar la 1355, la
Turda, românii figurau printre naţiunile egale
convocate la adunările voievodatului după 1366, a fost
practic legiferată stârpirea românilor din zonă ca
„răufăcători”, „rebeli„ şi „schismatici„, discriminaţi
şi lăsaţi fără pământuri. Pământurile erau redistribuite
la „hospites” şi celor care au aderat la catolicism. Dacă
valahi se revoltau şi-şi luau înapoi cu forţa bunurilor
sau pământurile, erau priviţi de regii angevini drept
„răufăcători„, „răzvrătiţi„ la care se adăuga apelativul
de „schismatici”, deci trebuiau sârpiţi; şi numai teama
că nu mai avea cine le lucra domeniile îi opreau pe
noii stăpâni să-i extermine pe valahi.  După 1366, era
clar că valahii nu pot să devină o stare şi nu pot să
mai participe la adunările de stări ale Transilvaniei.
Nici nu vor mai fi pomeniţi în această calitate. Nobilii,
saşii şi secuii se strâng în „uniune frăţească”, despre
valahi nici nu mai poate fi vorba. Neavând o elită
oficializată a lor, chiar dacă erau numeroşi, ei nu mai
erau primejdioşi”, arată Ioan Aurel Pop în ”Istoria
Transilvaniei”

 Mai mult, uciderea sau jefuirea acestor eretici
români nu era un păcat, ci, cum se afirma adesea în
cruciade, „drumul către rai”.   Lor li se răpeau
pământuri şi alte bunuri, sub pretext că nu aveau acte
de danie şi că, fiind „schismatici”, adică asimilaţi
ereticilor ce trebuiau catolicizaţi sau „daţi spre jaf şi
pradă”, adică deposedaţi, fără ca aceasta să mai
constituie un păcat”, scria Ioan Aurel Pop.  Statut
asemănător aztecilor, incaşilor.... Nu aveau voie să
înveţe şi să practice meserii, de aici este zicerea:
„Meseria nu se învaţă, se fură!”

V: Reforma - un punct de cotitură în istorie, este
reforma ce aduce şi reforma învăţământului
începută în anul 1624, de principele Gabriel Bethlen,
ce a stabilit prin lege dreptul fiilor de iobagi de a
frecventa şcolile, fără a fi opriţi de nobilime. Ioan
Tolnai Dali, a reformat învăţământul, a înlăturat
manualele din trecut, împarte elevii în clase, cerând
răspândirea scrisului şi a cititului în limba maternă şi
printre ţărani. Sunt cunoscute azi şcoli româneşti sub
patronajul Bisericii ortodoxe la: Bălgrad (Alba Iulia),
Măgina (lângă Aiud), Sâmbăta de Jos, Şchei
Braşovului (care funcţiona cu doi, trei şi chiar mai
mulţi dascăli), Săliştea Sibiului, ara Făgăraşului etc.
Pentru extinderea învăţământului în limba română s-
a tipărit „Bucoavna” în 1699, la Alba Iulia utilizându-
se  scrierea veche în „potcoave”.

VI. Contrareforma- cu armata imperială şi
tunurile.

În anul 1754, pentru contracarea reformei, Viena
a deschis la Blaj trei şcoli: cea de obşte (primară, cu

limba de predare română), latinească (medie) şi de
preoţie (superioară) cu predare în limba latină.
Misiunea cadrelor didactice era: să convingă pe
ardeleni că sunt urmaşii legionarilor romani veniţi de
la Roma cu Traian; deci sunt latini  ca adevăr absolut,
de necontestat!, ca urmare este firesc ca ardelenii să
fie credincioşi şi supuşi „drăguţului de împărat”, care
de drept este Împărat Roman.

Având ca argumente armata şi tunurile,
persecuţiile, schingiuirile şi execuţiile - convingătoare
sunt atrocităţile lui Buccow, dărâmarea cu tunurile a
locaşurilor de cult, incendierea lor, execuţii etc. -
contrareforma s-a impus parţial în Transilvania în
rândurile elitelor; promovându-se noile mesaje
culturale cu relativ succes până şi-n zilele noastre în
lucrările de referinţă.

În secolele XVIII-XIX s-a realizat o înlăturare prin
decupare a ceea ce a fost înainte de Şcoala Ardeleană,
urmată de  „altoire” părţii rămase pe altceva, altoire
care a dat roade la vârf în cercul oamenilor de
cultură…

Începând cu Şcoala Ardeleană intelectualitatea
română parcă a fost resetată; şi nu a mai avut
capacitatea de a-şi percepe propria cultură, în întregul
ei cu toată abundenţa de informaţii privind cultura în
acest spaţiu pontic-carpato-dunărean începând cu
Cultura Cucuteni, a cărei manifestare este evident
prezentă şi azi în portul popular.

Contrareforma începută în secolul al XVII-lea
promovează alte valori şi alte coordonate a căror baze
ideologice  puse prin Şcoala Ardeleană se văd până
azi în principiile etimologice ale DEX_ului.

Ca o opinie: nu trebuie să-i facem vinovaţi pe
străini(alogeni) care în mod firesc îşi promovează
propria cultură. Dacă vrem să reproşăm ceva cuiva,
trebuie să ţintim corect spre cei care sunt cu adevărat
vinovaţi; cei ce utilizează banii noş tri, ai
autohtonilor, pentru a finanţa lucrări
antiştiinţifice menite să ne schilodească sufletele
cu o teorie falsă a împrumuturilor; şi nu în ultimul
rând acei filologii români şi acei istoricii români
care nu au mai fost în stare să gândească liber, ci
numai să repete în mod mecanic ceea ce le-au spus
alţii!!!

„Un popor care nu-şi cunoaşte trecutul e
condamnat să-l repete”. (Nicolae Iorga)
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CÃLUªARII - purtãtori de semnificaþii
cultice strãvechi

Căluşarii reprezintă participaniţi la dansul
Căluşului, dans tradiţional românesc, prezent din
timpurile străvechi în spaţiul românesc.

Căluşul este un obicei românesc practicat de
Rusalii şi ţine de cultul unui străvechi zeu cabalin
numit de tradiţia populară a dacilor Căluş, Călu sau
Călucean. Cunoscuţi numai în România, dansul este
o perlă a culturii populare româneşti. Datina
Căluşarilor înlănţuie trăirea neîntreruptă a strămoşilor
noştri ce ne amintesc că suntem fii ai vetrei solare,
unde vortexurile cosmice, energiile solare, sunt
semnalate permanent în iniţierile străvechi. Vechea
religie este codificată în acest joc ceremonial, depozit
unic şi universal de vieţuire.

 Este un ceremonial specific geto-dacilor ce se
pierde în adâncimea istoriei.

Primele însemnări despre Căluşari provin din
istoria antică. Xenophon, cu 500 de ani î.H., spunea
că tracii jucară înarmaţi. Săreau în aer cu multă
uşurinţă şi fluturau în mâini săbiile lor. Unul îl loveşte
pe altul care cade cu multă dibăcie. Învingătorul îi
ia armele şi iese cântând. Restul tracilor îl poartă
ca pe un mort. Dar învinsul era nevătămat. Iată cea
mai veche mărturie despre dansul războinicilor traci,
al Căluşarilor din zilele noastre, consemnată de
Silviu Dragomir în Istorii neelucidate, pe care
încercăm să le decodăm permanent. Căluşarii sunt
semnalaţi în cronicile timpului şi la sărbătoarea lui
Mihai Viteazul pe Dealul Furcilor, conduşi de Baba
Novac pe Câmpia de la Alba Iulia, dar şi de Ziua
naţională şi de Ziua regilor, dar mai ales ei sunt primiţi
în curţile tuturor românilor de Rusalii şi nimic şi
nimeni nu-i poate şterge din istoria, cultura şi
civilizaţia românească.

Tezaurul de înţelepciune strămoşesc este plin de
informaţii grupate în solstiţii şi echinocţii care se
numeau în vechime Hore (anotimpuri) ale Anului,
semnalate prin dansul Căluşarilor. Astfel, sub formă
de hore energice închise, alternate cu horele deschise,
susţinute de sunetele zurgălăilor, de bătutul
pământului cu picioarele, cu bâtele, de comenzile

preluate colectiv de la Vătaf – conducător lor, în
iureşul ce antrenează întreaga asistenţă cosmică în
ritmul paşilor siguri din ceremonia sacră, unică şi
specială.

Dansul Căluşarilor se numea în vechime Dansul
Borăcenilor, aşa cum scrie Iordache Golescu, care îi
întâmpina la conacul său de Rusalii. Borăcenii indică
civilizaţia Orelor, Horelor, Herelor, Horaţilor oreeni,
arieni multimilenari, dar mai ales a Corinţilor, preoţi
dansatori semirăzboinici ce însoţeau Marile Preotese,
ce vieţuiau în oraşe, pe ormenişuri, cele mai înalte
insule unde au supravieţuit de la Potop, de au salvat
Civilizaţia Atlantică aici, în Carpaţii de Curbură.

În vechime, Sân Nicoară, un alt reprezentant
masculin al Nicăi.Oră, cu caii săi împingea Soarele
spre Miazănoapte. Căluşarii pregătesc întoarcerea
Soarelui spre Miazăzi din ziua cea mai lungă cu
ajutorul celor 9 Cai ai lui Sân Toader –Teo.Dorianul.

În tradiţia Căluşarilor sunt prezenţi Caii Solari ai
lui Apollon costumaţi în alb, plini de energiile luminii
multicolore. Hora Căluşarilor este alcătuită din 9
căluşari, cu 9 formule coregrafice şi contracarează
influenţele malefice ale celor 9 Rusalii. Ei sunt
mesagerii cosmici ai lui Apollon, mesageri ai luptei
luminii împotriva întunericului, ai vieţii vibrânde,
energizante cosmic, în care optimismul poate amâna
sfârşitul de existenţă pământean, subliniat în mod
fascinant de costumaţia unică şi specială a cetelor
sacre.

În scrierile antice mesagerii purtau veşminte albe
cu panglici multicolore cum este prezentat şi
mesagerul lui Eneas catre Latinus la debarcarea
învinsului luptător troian. Acest trimis purta pe
stindard o năframă albă. Aspectul e preluat de Mihai
Eminescu în Scrisoarea III:

Iată vine-un sol de pace / C-o năframă-n vârf de
băţ.

 Panglicile în culorile curcubeului sunt prezente
şi pe stindardul cu balaur al geto-dacilor care a
supravieţuit până în Evul Mediu târziu. Soliile dintre
părţile aflate în conflict sunt purtătoarele mesajului
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benefic al energiilor vieţii. Existau şi alte modalităţi
de amânare a morţii d in  preajma oamenilor:
antrenarea întregii existenţe prim semnale sonore,
vibraţionale, acţiuni practice de utilizare a plantelor
de leac sau a sării - care este nelipsită din bucate.
Eugen Costel Popescu surprinde esenţa acestui ritual
în lucrarea De la Atlantida la Calendarul Geto-dacic,
bazată pe amânarea Morţii prin diverse forme, dar
mai ales prin folosirea plantelor medicinale şi ritualul
culegerii acestora care numai grupate în buchete de
câte 9 au leac.

Căluşarii sunt o ceată sacră legată prin jurământ
în faţa Vătafului şi al celor 8 membri consilieri. Mutul
este personajul ce transmite telepatic învăţătura
străveche, mai ales că este şi purtătorul celor 9 plante
de leac, aspect ce ne trimite în vechimea Femeilor
sacre. De regulă femeile, înţeleptele, bătrânele se
pregătesc special să culeagă vindecătoarele plante.
Sunt bune cunoscătoare ale zonelor cu floră spontană
şi deosebesc plantele, după aspectul fizic, dar mai
ales după zona unde cresc şi le protejează locul unde
răsar şi se maturizează. Culegătoarele plantelor de
leac se pregătesc cultic pentru o asemenea activitate
prin rugăciuni, post negru, fapte bune, mult
amplificate mai ales de Rusalii, la 50 de zile după
Paşti. În ziua respectivă, culegătoarele plantelor de
leac nu vorbesc cu nimeni până nu rânduiesc plantele
la locul special pregătit din gospodărie. În locul de
unde culeg plantele fac o rugăciune stând în genunchi,
se închină, apoi culeg frunzele ori toată tulpina şi
chiar cu rădăcină, dat mai lasă lăstărei şi îngroapă la
rădăcină pâine şi sare.

Mutul şi culegătoarele de plante medicinale nu
vorbesc indicând astfel înţelegerea telepatică că
Rusaliile sunt dotate cu înţelegeri superioare şi omul
nu trebuie să răspundă chemărilor acestora. Mutul
din Căluşari  gesticulează şi transmite telepatic
iniţierea. Are în trăistuţa din vârful prăjinii – Ciocul
Căluşului, cele 9 plante şi un drob de sare, ce vindecă
prin atingere bolile. Prezenţa drobului de sare e
specifică nord-dunărenilor, spaiul unde se afla solniţa
Antichităţii, pe cei peste 300 de munţi de sare de la
suprafaţă aflaţi între Atlantic şi Pacific, în Eur.Asia.

Mutul sparge un ou şi aruncă pe fete şi pe
nevestele fără copii să fie prolifice. Bolnavul este
înconjurat de Hora Căluşului, cu bâtele aşezate în
cerc, razant, culcate, peste care sar căluşarii, care
strigă formulele magice însoţite de chemarea Hă, Lăi,
Şa. Elementul coregrafic specific şi de neegalat este
compus din săriturile acrobatice aeriene arătând că
ei sunt mesagerii energiilor cosmice aduse de pe

înălţimile unde trăiesc marii orăşeni, pe ormenişuri,
unde trăiesc şi borăcenii , adică marii iniţiaţi ai
oreenilor, veche denumire a Căluşarilor, care din
vechime era un dans al preoţilor semirăzboinici,
preluat de la corpurile de armată feminine unice pe
teritoriul geto-dac, ce însoţeau alaiul Marilor
Preotese.

Vătaful atinge cu steagul un dansator, care
simulează preluarea bolii, căzând la pământ.
Dansatorii sar peste el şi peste bâtele aşezate razant
de la cel căzut. Dacă bolnavul nu se ridică este dus
de căluşari să-şi schimbe locul, obicei nelipsit la geto-
daci, din practica ascunderii copiilor de boală sau
vânzării formale către altcineva după care se
rebotează ca să scape de vechea identitate. Ceilalţi
bat pământul cu picioarele, cu ciomegele alungând
prin comenzi magice forţele malefice aduse de
Rusalii, iar în loc presară sare.

 Mutul anunţă o lume nouă în care apariţia
Bărbatului, coautor necesar perpetuarea existenţei,
îşi face loc cu un simulacru de falus, piesă nelipsită,
alături de plantele de leac împrăştiate. Dar el nu
distruge lumea androginilor cu veşminte lungi ci face
posibil ca din hora cultică să izbucnească cei cu
veşminte bărbăteşti. Moartea şi Căluşarii de lumină,
purtători de energii, îl încercuiesc şi închid hora în
jurul său, semn că au biruit. Cu spatele la centru, spre
Moarte, destramă hora într-o izbucnire de bucurie a
izbânditoarei voinţe de viaţă asupra morţii, ce
stârneşte voinţa spirituală de îndreptare a lumii
născută pe vechi temelii ce coordonează fizic o nouă
existenţă, anunţată permanent de Maica Domnului,
ce arată de mii de ani apariţia Bărbatului pe care nu-
l mai lasă din braţele sale.

Cercetătorul Gh. Şerbana, în publicaţia sa din
revista Studii şi cercetări de dacoromânistică, editată
de Academia Dacoromână în 2011, leagă această
datină cu vremurile vechi când Isis înnoadă lumea
androgină cu apariţia bărbatului coautor al existenţei
umane şi Mutul poartă un Falus copie, din lemn, ca
şi Isis din ceară, atunci când a recompus trupul soţului
frate, Osiris, învins de Tiphon, aici, în Carpaţi, pe
Troian - cum scrie N. Densuşianu, vrând să păstreze
tradiţia cultică veche, întreagă, dar s-o mute pe alte
meleaguri ca şi cum ea a fost persoana ce-a născut
băiatul pe care l-a numit Horus.

Dimitrie Cantemir în Descripţio Moldavie scrie
despre Căluţenii ce se adună o dată pe an, între
Înălţare şi Rusalii şi poartă măşti. Iordache Golescu
în Condica limbii româneşti, scrie că cei ce joacă de
Rusalii pe nume Borăceni  prefăcuţi  în haine
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muiereşti, imitau vocea feminină, aspect relatat de
toţi culegătorii de folclor românesc, aspect ce indică
vechimea matriarhală a acestui dans cultic, preluat
de către bărbaţii luptători acoperiţi cu măşti. În Dolj
femeile participă la Căluşari, ca descântătoare şi sunt
numite Crăiţe, aspect relatat cu multă vigoare din
zona Vidinului şi Timocului de către Emanoil Bocuţa.
(Regăsit în regiunea Oltenia, în sudul României,
dansul Căluşului a făcut parte şi din patrimoniul
cultural al vlahilor din Bulgaria şi Serbia.)

Iată că vechimea dansului cultic Căluşarii este
continuarea datinii străvechi a Borăcenilor din
civilizaţia Orelor, înţeleptele Preotese de pe Vatra
Soarelui, indicând vremuri îndepărtate de dinainte
de Potop când comunităţile umane ale boreenilor,
supravieţuitori pe insulele înalte, în grădişte şi
ORAşe, au salvat datinile şi Civilizaţia
Atlantică.B.ORĂ.Cenii, oamenii mari, trăiau în jurul
Orelor, pe ormenişuri înconjurate de ape, ca la
începuturi.

Costumaţia căluşarilor este plină de simbolistică
străveche. În vechime ei purtau pe cap cârpe, baticuri
feminine, coroniţe de plante medicinale, căciuli
negre, apoi pălării cu flori naturale ori lucrate cu fire
colorate. Mulţi culegători de folclor îi prezintă ca şi
cum ar fi travestiţi, şi pe bună dreptate, fiindcă această
Horă a Căluşului este preluată din ceremoniile ce
însoţeau Marile Preotese Ore, Ornice, din vechime,
aşa cum ne spune numele lor străvechi de Borăceni.

 De pe banda roşie ce înconjura pălăria se
prindeau în spate panglici multicoloreşi pe marginea
pălăriei se coseau ciucurei tricolori, mici colţişori ori
franjuri – fire scurte ce atârnau, subliniind mişcarea
permanentă specifică unui dans al energiilor şi al
luptei pentru existenţă. Veşmintele lor albe preluate
de la Marile Preotese războinice – Amazoanele se
compuneau din: cămeşa cu mâneci lungi, lungă până
la genunchi, cusută cu arnici la gât, pe umeri, la
mâneci şi pe tivul de deasupra genunchilor. Pe piept
se încrucişează două panglici tricolore, ce se numeau
în vechime Orte, pe care le poartă şi preoţii ortodocşi
în zilele noastre, aspect semnalat şi în iconografia
românească. La brâu aveau centura magică, brâul,
ţesut în culori ori din piele cu aplicaţii multicolore.
În zilele noastre centura Căluşarilor este ţesută cu
cele trei culori din stindardul românesc.

Dansatorii Căluşari poartă pantaloni strâmţi pe
picior numiţi iţari şi sunt încălţaţi cu opinci. Nojiţele,
cordeluţele din piele cu care se prind opincile, sunt
lungi, încrucişate peste iţari sub genunchi. La glezne
şi sub genunchi sunt prinşi clopoţei, numiţi zurgălăi.

Fiecare căluşar poartă un ciomag, bâta, pe care în
vechime se sculpta un cap de căluţ, ce punctează
momentele cheie ale ceremonialului, columne de
înţelepciune, expresie a forţei omului care îşi
împleteşte influenţele terapeutice cu şuvoiul de
energii cosmice şi telurice de la răscruci.

Răscrucile sunt locuri de unde se încheagă ceata
de Căluşari pe o movilă. În acelaşi loc se sparge
Căluşul, înconjurând movila, bătătorind locul în care
au îngropat Ciocul Căluşului şi drobul de sare, cu
alaiurile sonore, vibraţiile zurgălăilor, strigături
cultice codate din străvechimea multimilenară geto-
dacă. Melodiile de joc din Căluş se bazează pe
formule melodico-ritmice repet itive, care au
capacitatea să inducă transa şi să faciliteze transferul
energetic de la căluşari la persoanele bolnave
(Constantin Secară).

Căluşarii sunt emblema iniţiatică şi cultică a
strămoşilor noştri, o formă contemporană de
supravieţuire a cultului calului, ceremonial moştenit
de români de la strămoşii lor autohtoni, geto-dacii.
În calendarul tradiţional sunt atestate trei tipuri de
dansuri căluşăreşti: Căluşul la Rusalii, Calul şi
Căiuţii la Anul Nou, Căluşerii la Crăciun şi Rusalii.
Cel mai cunoscut dintre acestea, Căluşul, a fost
declarat la 24 noiembrie 2005 capodoperă culturală
a omenirii şi inclus pe lista Patrimoniului Cultural
Imaterial al UNESCO. (Ion Ghinoiu)

prof. Olimpia COTAN - PRUNĂ
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Toponimie româneascã în Carpaþii din
afara României

Cuvinte cheie: toponimie, aspecte geografice,
mãrturii istorice, Cehia, Polonia, România, Slovacia,
Ucraina.

C.C. Giurescu ºi D.C. Giurescu (1975), Gh.
Brãtianu (1998), A. Deac (2001) º.a., amintesc vechi
surse istorice ºi geografice - Harta lui Ptolemeu,
întãritã ulterior de mãrturiile lui Iulis Cezar, Strabon
ºi Plinius, ce atestã prezenþa geto-dacilor dincolo de
teritoriul lor tradiþional carpato-danubiano-pontic
spre Nord pânã în Carpaþii Beskizi ºi Tatra la izvoarele
Vistulei, Oderul de mijloc, cãtre vest pânã la March
în Germania, Câmpia Panonicã, spre S-SV Ia Marea
Adriatica, Marea Egee ºi pe þãrmul asiatic al Mãrii
Marinarã. Aceastã roire avusese loc în anii 900-500
î.Chr. ºi se încheiase pe vremea lui Herodot.

Majoritatea cercetãtorilor aratã cã autorii
toponimelor întâlnite în aceste regiuni sunt latini,
originari de pe teritoriul Carpaþilor Orientali ai
României, care s-au slavizat într-o anumitã mãsurã;
mai puþini susþin cã valahii proveniþi din Munþii
Balcani ºi porniþi de-a lungul Carpaþilor au ajuns cu
turmele în Europa Centralã. Purtãtorii unei culturi
pastorale milenare, ce s-a manifestat în: transhumanta
sezonierã, obiceiuri muzicã ºi costume, toponime,
nume, prenume, terminologii pastorale ºi modalitãþi
de pregãtire a produselor. lactate, au construit în drum
sate cu case din lemn cu acoperiºul în douã ape, iar
la munte stâne, sãlaºe de lemn sezoniere, colibe,
coºare diferite de ale altor populaþii agricole. Dupã
Nandriº, citat de Mehedinþi ºi Mihãilescu, în lucrarea
“România” (1937), valahii rãspândiþi de-a lungul
Carpaþilor, Subcarpaþilor, Sudeþilor în Halici, Podolia
ºi Galiþia au întemeiat aºezãri ºi voievodate româneºti,
al cãror numãr mai mare în apropiere de teritoriul
lor tradiþional scãdea cãtre vest. Astfel, dacã în
Carpaþii Pãduroºi erau 82 de aºezãri ºi în
împrejurimile oraºului Lvov/Lviv erau 30 de aºezãri,
în Podhale existau 4 voievodate, iar în Moravia 3
voievodate. Românii s -au condus dupã “Jus
valahicum”/ “Dreptul valah” sau Antiqua lex
districtum valachicum. aplicatã de juzi în toatã
regiunea colonizatã, ºi, care era întãrit de edicte regale.
Dupã istoricii romani ºi bizantini instituþia juridicã a
juzilor în “Romaniile populare”exista încã din timpul
migraþiilor ºi stãpânirilor barbare. Juzii, iniþial aleºi,
aveau atribuþii judecãtoreºti penale ºi civile în satele
româneºtii neaservite unde locuiau, ce reglementau
ºi probleme legate de închirierea terenurilor, plãþi

salariate etc. Cu timpul principiul eligibilitãþii a
devenit ereditar, iar mulþi juzi datoritã prestigiului,
averii ºi numãrului de obºti aflate sub jurisdicþie au
ajuns cnezi ºi voievozi. Cnezii adunau dãrile pentru
rege, serveau cu ceata/steagul lor la oaste ºi din aceste
motive cuceritorii îi asimilau în oarecare mãsurã
nobililor, lãsându-i sã dispunã de mai mult pãmânt
ºi scutindu-i de unele obligaþii. Ei foloseau munca
sãtenilor pentru cultivarea pãmântului, aveau mori
ºi obþineau mensurae valachice/ sesii româneºti,
adicã 1/3 din dãrile þãranilor daruri la Crãciun ºi Paºte,
înnobilarea cnezilor a început sub regele Ungariei
Carol Robert de Anjou (1326) ºi a luat mare avânt în
sec. XV sub Iancu de Hunedoara, voievodul
Transilvaniei. Când au venit în contact cu slavii,
românii aveau juzi proprii, iar cneazul ºi voievodul
se aflau oriunde erau comunitãþi româneºti Românii
erau locuitorii de baºtinã ai Carpaþilor, unii ca
rezultat al romanizãrii populaþiei dace/ carpii de
acolo, cãrora li s-au suprapus celþii, slavii (sec. VIII-
IX) ºi cuceririle coroanei ungare (sec. XI-XII), care a
adus coloniºti germani, dar mai ales români din
Maramureº, Transilvania, Bereg ºi Ungaria în
perioada ofensivei feudale asupra obºtilor lor. O roire
a pãstorilor români spre NE si NV s-a produs în sec.
XI în Munþii Moraviei ºi la izvoarele Dunajecului.
Bolohovenii / Volohii sec. XII-XIII, transcripþia slavã
a numelui de “vlah”, ocupau Tara Bolohovenilor/
Românilor în NE Carpaþilor pânã în regiunea Bugului.
În documentele galiþiene apare satul Bolechow cu
menþiunea “villa valachorum dicta”, între sec. XIII-
XVIII când s-a instalat administraþia polonezã Spisz,
din ea fãcea parte ºi Spiskie Wlachy cu populaþie
româneascã, structurã menþinutã ºi în statul slovac.
O activitate importantã în colonizarea sudului
Poloniei au avut-o voievozii români în sec. XIII-XIV
din proprie iniþiativã ºi încurajaþi de oficialitãþile
poloneze. Migraþia puternicã spre Galiþia din sec. XIV-
XV începuse încã de pe vremea bolohovenilor, dar în
sec. XV-XVI s-a efectuat datoritã administraþiei
poloneze. Atunci au apãrut localitãþile: Wolozyn,
KamiCT J Wolowska, Wolosianka Maia, Wolosianka
Wilka, Wolosiuowa, Woloszcza, Wolosice,
WolocbowkaB (Pascu, 1997). Românilor din
Transilvania ºi teritoriile învecinate Ungariei li s-au
adãugat coloniºtii din nordul Moldovei aºezaþi în
Pocuþia în perioada stãpânirii  domnitorilor
moldoveni, dar ºi datoritã relaþiilor economice
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frecvente dintre cele douã þãri. Românii erau cãlãuze
cunoscute negustorilor galiþieni ºi cele transilvãneni
de-a lungul drumului comercial ce lega porturile
Chilia ºi Cetatea Albã de Iaºi-Suceava-Cernãuþi-Lvov
ºi Cracovia. Voievozii maramureºeni din familia lui
Dragoº Vodã din Bedeu au contribuit la organizarea
administrativã, militarã ºi bisericeascã la estul
Carpaþilor. Bale, fiul lui Sas, nepotul lui Dragoº Vodã
a înfiinþat Mitropolia ortodoxã a Galiþiei (1341) cu
jurisdicþie peste Maramureº ºi nordul Moldovei ºi
eparhia Episcopalã din Przemysl. atestatã de
ieromonahul Chiril Românul (1353). O parte a
voievozilor maramureºeni la sfârºitul sec. XVI s-au
aºezat în sudul Poloniei reuºind sã urce treptele
ierarhiei feudale. Cronicarul Dlugosz arãta (1494) cã
regele Cazimir Jagello donase în 1367 lui ªtefan
Valahul/ Polonul, alt fiu al voievodului Sas, care la
1383 devenise ducele Podoliei / Voievodul Sepenitului
din nordul Moldovei, moºii ºi mãnãstirile Syemionov,
Godycza ºi Sf. Onufrie importante centre culturale.
Sf. Onufrie (1367) rãmasã de rit ortodox, cea mai
veche mãnãstire fortificatã de piatrã din Polonia este
în satul Posada Ryboticza (lângã Przemysl). În 1378
Wladislaw de Oppeln acordã privilegiu de întemeiere
de sate lui Ladomir Moldoveanu în schimbul cãruia
acesta era dator sã slujeascã cu 3 cãlãreþi ºi sã plãteascã
2 groºi de fiecare familie aflatã sub jurisdicþia sa.
Locuiau ºi posedau pãmânturi în aceleaºi condiþii de
vasalitate: Voievodul Giurgiu/Dzurgio (1390) din
Stupnica jurat la Sanok, Zanko Waiachus din Therka
(1440), Vancea Românul/ Vancza Valachus (1431) din
satul Turkon, Voievodul Pascu (1442) (Pascu, Hossu,
1997). în 1440, regele Ungariei ºi Poloniei, Vladislav
Jagello, suzeranul Voievodatului Transilvaniei,
colonizeazã români din Transilvania de Nord în scopul
întemeierii de noi aºezãri, care sã dea circuitului agro-
pastoral terenuri considerate neroditoare ºi sporirii
numãrului de ostaºi cu buni luptãtori, aºa cum s-a
dovedit în rãzboaiele cu suedezii, care au fost izgoniþi
de cetele de munteni / gurali din Tatra ºi Beskizi. În
sec. XV-XVI în Galiþia se pomenesc sate româneºti,
rutene ºi poloneze conduse de cnezi ºi voievozi dupã
jus valachicum ºi instituþiile generate de el,
influenþate ulterior de slavi ºi germani.

Numele de valah al grupului etnic ºi-a pierdut cu
timpul înþelesul în Tatra, valahi fiind în prezent
consideraþi doar oierii. Dupã schimbãrile politice ºi
sociale petrecute în Europa de Est ºi Centralã la
sfârºitul sec. XX, românii catolici, care nu s-au
polonizat recãpãtându-ºi conºtiinþa etnicã se
organizeazã în asociaþii nominale, dintre care una este
în Podhale la Bielsko Biala. Datoritã slavizãrii, mulþi
nu mai poartã numele de valahi, ci de blahi, fapt ce
s-a transferat ºi asupra toponimelor, ex: Blascacka
Dolina, în Munþii Beskizi polonezi, satul Arlamow
(500-590 m), notat documentar în 1485, este

considerat de istoricii ºi etnografii polonezi ca locuit
de valahi ºi tãtari. Românii au fost purtãtorii unei
strãvechi civilizaþii pastorale ale cãrei ecouri se
regãsesc ºi azi în toponimia carpaticã ºi subcarpaticã.
Originile vieþii pastorale ºi a prestaþiilor legate de
organizarea stânei sunt analoge în toþi Carpaþii.
Dezvoltate sub influenþa românilor acestea apar
pregnant în Tatra Albã, Orawa, la N de Spisz, Podhale,
Liptow, Poprad ºi sunt mai recente în partea de V decât
în cea de E a Subcarpaþilor polonezi ºi slovaci.
Habitatele pastorale le-au precedat pe cele permanente
din aceste areale. în Podhale se întâlnesc vestigiile vieþii
pastorale sub forma de stâne pastorale în pajiºti, stâne
agricole în pajiºti, stâne pastorale ºi agricole, stâne ca
etape ale transhumanþei, stâne de iarnã, stâne pastorale
ºi agricole stabile (Holub-Pacewiczowa, 1931).
Construcþiile din lemn, iniþial amestecate printre casele
stabile cu care se aseamãnã din etajul forestier, urcã
de la limita permanentã a câmpurilor cultivate pânã
la limita climaticã a habitatului permanent. Se
considerã cã limita superioarã a stânelor actuale este
mai curând una antropogeograficã decât climaticã.
Sãlaºele pastorale de lemn din Tatra, asemãnãtoare
cu cele din Carpaþii României, sunt printre cele mai
frumoase din lume, ele având aceeaºi formã ca vârfurile
muntoase, impusã de necesitatea scurgerii precipi-
taþiilor. În Polonia, amplasamentele lor au sute de ani
vechime fiind folosite de familiile de munteni din
Podhale/ Subcarpaþi, care le-au primit pentru prima
datã de la regi în sec. XVI. Relieful înalt a pãstrat multe
semne ale acestei culturi pastorale, dar în prezent
influenþa valahã s-a deformat ºi pierdut destul de rapid.

Toponimele analizate în lucrarea de faþã sunt:
toponimele geografice propriu-zise: oronimele ºi
hidronimele; toponimele ce evocã mãrturii istorice;
toponimele având originea în antroponime legate de
numele întemeietorilor unor aºezãri, foºti proprietari
sau comunitãþi sãteºti, etnotoponime privitoare la
originea româneascã; toponimele implicate în
activitãþile pastorale (construcþii, funcþii).

În Podhale ºi Carpaþi vechiul toponim “mãgura”
de originã dacicã, rãspândit de pãstorii români, ce
desemneazã culmile izolate, avea în sec. VI forma
“magula”, de la care a derivat cuvântul polonez
“mogila”. Lingvistul W. Fedorowicz considera
cuvântul “mãgura” de originã românã. Inventarul
toponimului, nesemnalat în Ungaria, indicã: în
Slovacia, care dispune de cea mai mare suprafaþã
muntoasã, 60 de cazuri, Polonia 40, Carpaþii Pãduroºi
ai Ucrainei 70, în România 25 (Kollar ºi colab., 1998).
Deºi arealul actual al Tatrei poloneze ocupã 1/3 din
perimetrul masivului, explicaþia numãrului mare de
“mãguri” rezidã în colonizarea primordialã a Poloniei,
de unde ulterior pãstorii au ocupat teritoriile slovace.

Cercetãtorii polonezi (M. Augustin et al., 1995),
considerã pãstorii români drept propagatorii specifici ai
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urmãtoarelor toponime “româneºti” în Munþii Beskizi,
regãsite de altfel ºi în Tatra: coliba, chicera, comarnic,
coºar, mãgura, muncel, mlaca, pliszk, plai, plita, pahar,
pripor, prislop, sãlaº, stâna, sihla, tarniþa, izvor.

Iordan (1963), privitor la origina toponimelor,
indicã urmãtoarele: originã dacicã -Mãgura, Brad,
Brusturi, Gropeni; originã latinã - Muncel, Grui, Plai,
Acriºor, brumã, barca, Buzica, Ferescul, negru,
Petreanca, Saca, Stupniþa, Stupoºani, Strâmba,
Veneþia, Seaca, etc.; originã românã - izvor, baci,
breaza, stâna, etc.; originã slavã - coºar, mlaca, coliba,
Tarniþa, Baniþa, Bistriþa, Bolduri, Crasna, Clãbuc,
Comarnic, Goleºov, pleºuv, Poiana, pripor, Prislop,
Potoc, Ropiþa, sihla etc.; origine maghiarã - sãlaº;
originã turcicã -uluc.

În Polonia ºi Slovacia toponimele din Munþii
Beskizi (B) ºi Tatra (T) sunt legate de pãstorit ºi
atributele acestuia — Coºar/ Koszar/Kosar- þarcul
pentru miei ºi oi; Sãlaº/ Szalasv/Szalas - construcþiile
de lemn folosite în exploatarea pastoralã sezonierã la
adunatul fânului vara ori pentru adãpostirea iarna a
celor ce poartã grija vitelor; Stâna/ Styna/ Stynia; Baci/
Baca - pãstorul principal, Coliba/ Koliba — este un
acoperiº sprijinit direct pe pãmânt, cu doi pereþi
laterali ºi partea din faþã descoperitã; Comarnic/
Komarnik - locuinþa baciului; Tarniþa/ Tarnica -
coama muntoasã în formã de ºa, drum de munte bãtut
de oi ºi vite. Oronimele desemneazã formele de relief
propriu-zise bine delimitate altitudinal º i
geomorfologic, natura terenului - Mãgura/ Mãgura,
culme individualizatã de spaþiul înconjurãtor, uneori
alungitã orizontal, ºi  diminutivul Mãgurice/
Magurka/ Maguriczne/ Magurzec; Chicera/ Kiczera/
Kyczera/ Kycera, munte acoperit complet de pãdure;
Muncei/ Manczul deal mic; Gruiu/ Hrun, interfluviu
domol; Mlaca/ Mlaka, teren umed; Plai/ Plaj/ Plani,
drum pe coasta muntelui, munte aproape plan
acoperit cu pãºuni; Pleºuv/ Pliszki; G ruj/ Hrun, o
ridicãturã pe un ºes, coastã de deal, deal mic, munte
conic; Hidronimele — Izvor/ Zwor.

Etnotoponimele cu un caracter istoric, provin de
la numele întemeietorilor unor aºezãri sau comunitãþi
sãteºti, în acest caz românii - valahi, moldoveni,
numiþi ca atare de populaþia slava - Valah/ Vlah/
Vlach/ Vlasi/ Vlhost/ Vlachy/ Valaska/ Vlarsky/ Vlaca/
Vlahovîca/ Vlasatice/ Vlachovo/ Wiochv/ Woloska/
Woloski/ Woloszyn/ Blah/ Blach/ Blachowka/
Bolohov woloski etc; Moldova, Moldovãþ, Moldava
nad Bodvou, vechiul nume al râului Vlâtava/ Moldau,
cunoscut astfel de germani ºi francezi mai ales pânã
la începutul sec. XX.

POLONIA
Mãgura - Mãgura (887-622 m) (T, B); M. Witowska

(1233 m); M. Wislanska (l 129 m), Kopa Magury (1740
m), hidronimul Potok Mãgura (T); ºirul de culmi M.
Watkowska (801 m) ºi M. Malastowska (812 m)

alcãtuiesc regiunea Magurski, M. Stuposinska (1016
m); Magurka (910 m); Maguriczne (884 m),
Maguryczne (884 m); Magurzec (850 m), Za Mãgura
(450 m); Pod Mãgura - Ioc., 2 cazuri de hidronime;
Maguryczny Nizny (B).

Muncei/Manczul - Mamczul, Menczyl, Mynczoly,
Myncziw, Pod Mlanczolem (B).

Mlaca/ Mlaka/ Mlaku, - Mlaki - M. Jaworowskie,
M. Sianskie; Na Mlakach, Pod Mlakami, Mlaczky,
Mlaczki za Mazuriwkami (B).

Plai/Plai-Plai (Bukowiec), Plaje (Zatwarnica),
Plahi (Berehy Gome), Blahi (Sianki) (B). Pleºuv/
Pliszki - Pliszki (Beniowa), Plasza (Vârf, 1162 m) (B)
la graniþa slovacã.

Chicera/ Kiczera - Kiczera 17 cazuri (493-1201
m), K. Beniowska (860 m), K. Sokolicka (836 m) (T);
K. Beniowska, K. Dluga, K. Dzwiniacka, K.
Dydiowska (799 m), K. Lokiecka, K. Losakowska, K.
Manzina (965 m, Wolosate); K. Ostra (487m), K.
Wolanska (620 m), K. Wysoka (575 m) (B);
diminutivul Kiczerka; Kiczura, Kiczurka, Keczar,
Kieczera, Kiczora. Toponimul este întâlnit din
Bucovina pânã în Moravia cehã.

Grui/ Hrun - Hrun (Chmiel, B)
Izvor/ Zwor - Zwor/ Zwur/Zworzec (Dwernik),

Zwor (Stuposiany); Zwor, Zwir, Zwirici, Zworec,
Wirski (Wolosate), Zwory (Lutowiska), Na Zworcach
(Sianki), (B)

Coºar/ Koszar - râul ºi culmea Koszarowa lângã
Zywice, Kosarzyska (1000 m) (T); Koszarki
(Zatwarnica); Koszaryszcze, Pod Koszarkami
(Dwernik), Na Koszarkach (Krywe), Koszaryszcze
(Carynskie), Koszariszte Dluhe si K. Kragle
(Dwerniczek) (B).

Sãlaº/ Salasz/ Salasziszcze - Salasziszcze
(Carynskie), Salaszisna/Salasziczisna (Dwerniczek),
Salasyszcze (Krywe), Salaszyce/Szalaszyszcze
(Stuposiany), Szalasziszcze (Wolosate), (B); Szalasiska
l (900 m), Szalasiska (955 m), Stary Szalas (1317 m),
Kokawski Szalas \Vyzni, Kokawski Szalas Nizni (T).

Coliba/ Kolyba - Jasienowa K. (Dwernik) (B);
Turnia nad Koleba (1649 m) (T). Stâna/ Stvna -
Stynia, Stinska (Beniowa); Styna, Styny, Styncza
(Wolosate), (B).

Tarniþa/Tarnica - oronim. Vârful cel mai înalt din
Mt. Beskizi, 1346 m, hidronim.

Valah/ Blah/ Blach/ Wlos/ Wolos/ Woloszyn -
Blascacka Dolina, Polanie Wolosienica, Wlosienica,
Woloszyn (2036-2155 m), Skrajny Woloszyn (2090
m), Nyz. Woloszynska (2036 m), loc. Blachowka (T),
Wolosate (B); Tirawa Woloska, Krolik Wolowski,
Cobalnica Woloska; Lodinia/ numit în vechime Villa
Walachica; Woloski selo, Bolohov woloski,
localitatea cu 750 de case Valaska Dubova. Semnalãm
ºi localitatea Wlochy situatã în sudul Munþilor Lysa
Gora, ce nu fac parte însã din Carpaþi.
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Alte localitãþi galiþiene ºi sileziene menþionate de
istorici (T. Burada, citat de A. Deac, 2001) în
documente, ce atestã prezenþa strãveche a românilor
sunt: Acriºor, Baniþa, Bistriþa, Breaza, Bobârca,
Bolduri, Brânzã, Brumari, Brusturi, Bubulici,
Crasna, Clãbuc, Drzisghiîov, Ferescul, Furca,
Goleºov, Godriºov, Gropeni, Libiþa, Leºna, Ligotca,
Lupoºanca, Mistroviþa, Moldovãþ, Neagra, Petreanca,
Poiana, Punicov, Ropiþa, Rosnov, Runguri, Strâmba,
Stupniþa, Stupoºani, Trijniþa, Uluci, Vendrinia.

SLOVACIA
Mãgura - Mãgura în numeroase cazuri (598 - 1376

m) (T, B); Nizna M./ Joasã (1097 m), Vysna M. /înaltã
(2052 m) ºi KJaciansca M. (1367 m) (ZiHna) (T);
Oravska M. (1082-1222 m), Kurcinska M. (393 m),
Stabnica M. (900 m), Magury Spisskie (B); Magurka
(1107 m) (T); festivalul folcloric montan ZamagurskJ
Festiwal Folklorystyczny.

Chicera/ Kycera - Kycera 7 cazuri (439-921
m),Vielka K. (560 m), Packowa K. (830 m) pe graniþa
cu Ucraina.

Coºar/Kosar - Dealul Kosarisko, Dl. Kosiare
(798m),

Izvor/ Javor - Javorina, loc. Javorina Srednica,
Javornik, Maly Javornik (604 m), Maly (1019 m) ºi
Velky Javornik (1071 m), Javoruvky, Velka Javorina (T).

Pesuv/ Ples/ Plastovce
Sãlaº/ Szalas
Valah - loc. Vlachy (528 m) cu 600 de case

(Liptovski Mikulas), loc. Spisskie Vlachy, Vlachovo
(1.000 m), Valaska, Valaska Bela, loc. Valaska Dubova
(649 m) cu 750 case, Valaska Podbrezova, Valasske
Klobouky, Vlarsky Prusmyk-Vrsatec (T); loc. Vlaca
(Giraltovice) (B); Vlahovo; Blahova.

Moldava nad Bodvou. localitate în sudul þãrii.
Aºezãrile din junii oraºului minier Banska Stiavnica

sunt ocupate din vechime de pãstorii valahi ºi casele
lor de lemn tipice aºezãrilor de munte. Alte toponime
ce atestã prezenþa valahilor recunoscuþi doar în estul
Tatrei sunt: Badin, Barca, Brazda, Buzica, Cana, Chotin,
Debrad, Petrovany, Saca, Slana, Surany, Venecia etc.

CEHIA
Valah - Moravia de Nord - localitãþile Sneznic

Vlaske u Hanusovic, Valasske Mezirio, Valasska
Polanka, Woloszczyna Moravska/ Moravia Valaha
dintre munþii Sudeþi ºi Carpaþi la Brama Moravska/
Poarta Morava; Vlasatice (Brno); Vlachovo Brezi.
Atlasele austriece ºi germane menþioneazã un þinut
Valahia, al cãrui oraº principal se numea Meziriciuk
Valahi / Walahisch Mezeritsch/ Valasca Mezirici. în
zona respectivã târguri erau: Crasna, Bistriþa, Rosnov,
Clãbuc, Vsetin, Frenstadt; iar comune: Bãrnova,
Beciva, Carlovitz, Cilici, Hãrbova, Hoºtin, Hovezi,
Hradiºco, Huþiºco, lasena, Lescovãþ, Leºna, Liptal,
Lideci, Lucec Lusna, Lucova, Morcov, Palanca, Perna,
Policina, Priluchi, Rahova, Siracov, Solan, Soloneþ,

Talalaci, Ustri, Visoca, Visovici, Vlahoviþa, Vsemina,
Zubri (A. Deac, 2001). Suburbiile oraºului Stramberk
au case de lemn construite de valahii emigraþi din
Ungaria ºi Polonia Micã. în Sudeþii populaþi de lujiþeni,
lângã localitatea Litice existã toponimul Vlhost referitor
la un vârf (613,5 m) ºi la pãdurea înconjurãtoare.

UCRAINA
Mãgura - Mãgura (730 m), Mãgura Lomnianskaia (806

m, 817 m, 1022 m, 1024 m), M. Stuposinska (1016 m).
Chicera / Kiczera - Kiczera Lokiecka (788 m), K.

Dziwniacka (704 m), K. Dydiowska (799 m), K.
Manzina ( 965 m), Packowa K. (830 m)

Valafa - hidronimele Wolosatka, Wolosatczyk;
localitãþile -Voloscisna, Kamianka Voloska,:!

Volohi, Bolechov etc.
1 Viaþa pastoralã viguroasã pânã la începutul sec.

XX a decãzut rapid în Carpaþi, motivatã de:
schimbarea condiþiilor socio-economice naþionale ºi
internaþionale, închiderea graniþelor pentru
transhumantã, interdicþii la pãºunat, scãderea
suprafeþelor pãºunabile ºi a preþului lânii datoratã
importurilor ºi materialelor plastice, gravitarea spre
altitudini mai mici, reducerea turmelor, schimbarea
psihologiei pãstorilor, conflicte cu administraþia
pãdurilor, orientãri cãtre alte meserii, în mare mãsurã
construcþiile pastorale de lemn din pajiºti conservã
un caracter muzeal ºi demonstrativ, întâlnit ºi în oraºe
ca vestigii ale civilizaþiei milenare a pãstorilor români.
Casele de lemn din sate, care au
pãstrat arhitectura valahã în
exemplare de o frumuseþe deosebitã
ºi in confundabil ã, sunt la rândul lor
ameninþate de proliferarea unor noi
stiluri arhitectonice.

dr. Simona CONDURÃÞEANU
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Comori dacice în Ucraina - MALA KOPANYA,
capitala dacilor nordici

- În nordul Tisei, la
poalele Carpaţilor
Păduroşi, arheologii
ucraineni au scos la
iveală una dintre cele
mai mari cetăţi ale
regelui Burebista. Un
capitol uriaş de istorie,
despre care la noi nu
se ştie aproape nimic –

”Minunea” de pe malul Tisei
Monede bătute în cetăţile greceşti de la Adriatica,

amfore cu ulei şi vin de soi trecute, cu sudoare şi cu
mare băgare de seamă, peste trecătorile Carpaţilor,
după ce au venit pe apă tocmai din îndepărtata
Crimee, bijuterii uluitoare, făcute din topituri de
metale ce se găsesc numai în Munţii Urali, săbii
celtice şi relicve germanice, obiecte de podoabă
demne de mari regi şi preoţi, toate aceste comori,
complet necunoscute în România, stau ascunse
printre dealurile înverzite de pe malurile Tisei, în
Ucraina de azi. Râvna neîntreruptă şi pasiunea unor
cercetători ucraineni au scos la iveală, în ultimii ani,
la Mala Kopanya, una dintre cele mai mari şi mai
spectaculoase cetăţi din perioada expansiunii spre
nord-vest de Ardeal a Marelui Regat Dac, condus de
Burebista. Porniţi într-acolo, în drumurile noastre pe
vechi urme româneşti, am dat peste vestigii uimitoare
ale măreţiei lumii dacice, la mii de kilometri distanţă
de Sarmizegetusa.

Puternică şi independentă, ridicată pe malurile
Tisei, ca să apere teritoriile celor mai îndrăzneţe
colonizări dacice, dar şi ca să apere trecătorile din
Carpaţii Păduroşi de raidurile barbare, Mala Kopanya
este - adevărat, deşi greu de crezut! - cetatea cel mai
bine documentată din întreaga lume dacică.
Îndrăgostiţi până peste cap de daci, cercetătorii
ucraineni au deschis „Formulei AS” lacătele de pe
un impresionant tezaur dacic: tezaurul dacilor nordici,
de la Mala Kopanya.

Ofrandă pentru Cel de Sus

România şi Valea
Tisei, văzute din cetatea

de la Mala Kopanya,
Ucraina

Sunetul înfundat al metalului lovit cu sete, în ritm
sacadat, maniacal aproape, aduce a chemare la luptă.
Ca şi cum zeci de războinici neînfricaţi, din linia întâi,
ar fi izbit cu sica încovoiată în scut, într-o terifiantă
prevestire a sălbaticei încleştări ce urma să vină.
Vântul aspru ce răvăşeşte culmea dealului dă el însuşi
un aer dramatic momentului. Pletele lungi ale
soldaţilor flutură ca nişte steaguri franjurite, iar feţele
lor pământii, brăzdate de sabie şi cârpite de funingine,
par mai fioroase chiar decât capul de lup ce şuieră
îndelung deasupra tuturor, din vârful stindardului
ţinut cu mândrie de cel mai bătrân dintre războinici.
Nimeni nu lipseşte de la marele ritual. Nici femeile,
îmbrăcate în ii lungi, albe, ca nişte mirese, nici ţâncii
pe care-i ţin la sân, nici bătrânii, sprijiniţi în săbii, ca
în nişte toiege, nici tinerii călăreţi din garnizoana
cetăţii, cu caii fornăind sub ascuţimea pintenilor. Dar,
mai ales, nu lipsesc eroii, eroii veniţi de departe, de
pe malurile Dunării, de prin părţile Bratislavei de azi,
din cel mai glorios dintre războaiele dacilor lui
Burebista. Picior de celt n-a mai rămas în calea lor.
Boii şi tauriscii, care se porniseră a prădui coloniile
şi cetăţile nordice ale Marelui Regat, au fost făcuţi
una cu pământul! Cel de Sus, zeul cu chip de vultur,
ce stăpâneşte tot ce mişcă pe pământ şi prin
măruntaiele sale, fusese îngăduitor cu supuşii săi, iar
şeful de trib ţinea să-i ofere cea mai de preţ ofrandă.

Zile în şir s-a făcut nevăzut: se ştia că nu va reveni
decât după ce va găsi cel mai frumos cerb. Un imens
rug fusese pregătit încă de cu seară. În vâlvătaia

Plachetã de mozaic de
pe vremea lui Burebista
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focului purificator, marele comandant tocmai ce a
jertfit, în faţa dacilor lui, nu doar cerbul cel mândru,
vânat în trecătoarea Verecke, ci şi tot ce avea mai de
preţ asupra lui, ca luptător: spada cea grea, primită
de la un mare şef de trib celt, sica de care nu se
despărţea nici în somn şi pelerina lungă, din blană
de urs, după care oricine îi recunoştea, de la o poştă,
şefia. Când focul a mistuit tot, lângă urna frumoasă
de ceramică, plină de cenuşă, şeful de trib îşi aruncă,
una câte una, cu gesturi teatrale, în groapa săpată în
pământul reavăn al dimineţii, brăţările de preţ de la
încheieturile mâinilor, fibulele de aur ale cămăşii şi
catarama curelei de la brâu. La sfârşit de tot,
comandantul îşi ia armele călite în foc şi le îndoaie
în patru, cu lovituri grele de baros, ca nimeni să nu
se mai poată folosi, pe lumea asta, de darul oferit
Celui de Sus! Loveşte amarnic în sică, aşa cum a
lovit cu ea în celţi, loveşte tot mai tare şi mai tare,
vântul cel îndărătnic duce peste întreaga vale a Tisei
vacarmul acela de arme încleştate pe care nu şi-l mai
poate scoate din minte, deşi de la bătălia finală, a
curs multă vreme pe Dunăre...

Cetatea dacilor din nord

Monede ºi bijuterii descoperite la Mala Kopanya

E linişte acum pe platoul din faţa porţii de intrare
în cetatea dacică de la Mala Kopanya. Armele au tăcut
de 2000 de ani, dar din pământul sfinţit de darurile
dacilor se mai ridică în aer mirosul acela de ars, de
ofrandă.

„La ce bun să urci până acolo? Urci un deal şi
vezi nişte pietre, poate te mai şi confundă careva cu
vreun vânător de comori şi dai de necazuri... Tezaurul
nu e acolo. E la Ujgorod”, m-au avertizat câţiva din
cei cărora le-am cerut informaţii.

Dar numai căţărat acolo sus, pe vechile metereze
de la Mala Kopanya, ai adevărata imagine a puterii
Regatului Dac din vremea lui Burebista şi a marilor

sale ambiţii de a controla centrul şi nordul Europei.
E o zi limpede ca şi cristalul: în zare se văd, cum te
uiţi în jos, dealurile Sătmarului, de parcă ar fi la doar
o aruncătură de băţ. Într-acolo, înspre Transilvania
natală, vor fi privit cu melancolie coloniştii daci,
veniţi să cucerească noi teritorii, să desţelenească
pământuri şi să găsească noi căi de comerţ cu
seminţiile nordului. Tocmai de aceea a fost construită
cetatea aceasta puternică aici, la Mala Kopanya.
„Locul nu a fost ales întâmplător. Are o poziţie
strategică deosebită, controlează drumul nord-sud,
care trece prin importantele trecători ce străbat
Carpaţii Nordici - printre care şi Pasul Verecke, aşa-
numita «Poartă a popoarelor». În acelaşi timp, cetatea
de la Mala Kopanya controla şi traficul de pe Tisa,
pe care, până târziu, în Evul Mediu, sarea din zona
Maramureşului istoric era transportată spre Câmpia
Panonică”, îmi explicase arheologul sătmărean Liviu
Marta, unul dintre istoricii români care s-au implicat
activ în cercetările realizate de specialiştii ucraineni,
la nord de România. Aşezarea, cu o suprafaţă de peste
3 hectare şi jumătate, se află pe un deal cu pante
abrupte de pe malul drept al Tisei, într-un defileu în
care, ieşind spre câmpie, râul străbate ultimele culmi
ale Carpaţilor. Sistemul de apărare al cetăţii de la
Mala Kopanya fusese deosebit de complex, „demn
de un mare centru politic, comercial şi religios, aflat
la fruntariile nordice ale Daciei”, după cum ţine să
puncteze Liviu Marta. Dealul, care are pe trei laturi
pante abrupte cu înălţimi de 80 de metri, a fost
înconjurat de un zid imens, construit din pământ,
piatră şi bârne de lemn. În locurile în care este mai
bine păstrat, are şi acum o înălţime de aproape 3 metri
şi o lăţime de 12. O văd cu ochii mei, în această zi
superbă de primăvară şi sunt fericit! O cetate în
adevăratul sens al cuvântului. Sunt sus, la Mala
Kopanya, în cea mai nordică cetate dacică alături de
cea de la Zemplin, din Slovacia. De aici au pornit, în
anul 60 înaintea erei noastre, soldaţii lui Burebista,
în marele lor război împotriva celţilor!

Marea civilizaţie dacică

Mala Kopanya - dealurile
verzi ale dacilor de nord

Cetatea de la Mala
Kopanya, în miniaturã
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Despre cetatea de la Mala Kopanya se ştia încă
dinainte de 1900. În  1893, în paginile revistei
„Archaeologiai Ertesito”, profesorul gimnaziului de
la Sevliuş, I. Mihalik, anunţa descoperirea pe
teritoriul comitatului Ugocea a unui rând de movile.
Fără să facă săpături, el povesteşte despre o piatră de
moară şi despre nişte fragmente ceramice. După o
jumătate de veac, în anii ’50-’60 ai secolului XX,
complexul de la marginea localităţii Mala Kopanya
(raionul Vinogradiv, regiunea Transcarpatia) atrage
atenţia colaboratorilor muzeului etnografic din
Transcarpatia, care efectuează câteva săpături.
Cetatea intră, astfel, în circuitul ştiinţific. Dar
cercetarea sistematică începe cu expediţia din 1977
a Universităţii de Stat din Ujgorod. Informaţii
importante apar încă de la prima săpătură: e clar, de
la bun început, că aşezarea trebuie atribuită zonei
culturale dacice din arealul carpato-dunărean.
Sincronizarea descoperirilor cu evenimentele istorice
importante ale zonei fixează două puncte de referinţă
extrem de simple: Burebista şi Decebal. Cel mai
vechi, care ţine de anii 60 înaintea erei noastre, poate
fi asociat cu înfrângerea triburilor celtice şi a regelui
Critasiros de către Burebista, iar cel mai nou, cu
declinul regatului Daciei, după moartea lui Decebal,
în anii 105-106 ai erei creştine.

Mare parte din ceea ce cunoaştem despre cetatea
de pe malul Tisei i se datorează profesorului
ucrainean Vjaceslav Kotigorosko, de la Universitatea
din Ujgorod, care, de peste 35 de ani, vară de vară,
realizează săpături arheologice ce ne aduc informaţii
noi despre viaţa dacilor care au trăit în zona Tisei
superioare. „Profesorul Kotigorosko e ambiţios din
cale afară! E de apreciat cât s-a muncit acolo pentru
a scoate în evidenţă măreţia civilizaţiei dacice din
zona de nord. Ce-i drept, e şi o cetate spectaculoasă,
mai mare dragul să sapi: ai acolo, ca să-ţi dau un
exemplu, monede de argint din zona Albaniei de azi,
lucru foarte exotic. Una e să găseşti aşa ceva la
Craiova şi alta e să le găseşti pe Tisa! Lor li s-a părut
totul foarte interesant şi s-au concentrat mult de tot
pe cetatea dacică de la Mala Kopanya”, mi-a spus
Liviu Marta. În vreme ce marile noastre cetăţi dacice
sunt cercetate în proporţii ridicol de mici, chiar sub
10% din teritoriul lor estimat, în Ucraina avem o
cetate dacică explorată pe mai bine de jumătate din
suprafaţa sa! „Noi avem aici, în Transcarpatia, mai
multe urme dacice decât urme slave! Dacă mai săpăm
un pic la Mala Kopanya şi mai facem câteva
descoperiri precum cele din ultimii ani, am putea
ajunge la concluzia că dacii au venit de aici la

Sarmizegetusa, nu invers”, spune, glumind, tânărul
arheolog Igor Prokhnenko, asistentul profesorului
Kotigorosko. Mă primeşte în holul rectoratului
Universităţii din Ujgorod, într-o sâmbătă dimineaţa.
E zi liberă, nu e ţipenie de om în universitate, dar
când e vorba despre daci, Igor e în stare să lase totul
baltă. El va fi ghidul meu prin frumosul muzeu
improvizat într-una dintre sălile de consiliu ale
rectoratului. Am cele mai bune referinţe despre el,
mi-e plină tolba de vorbe de drag, transmise din
România, de omologii săi arheologi. „E un om cu
care poţi vorbi zile întregi despre daci”... Igor e jovial
în tot ce face. Felul lui deschis şi extrem de admirativ
în care vorbeşte despre daci, inclusiv din perspectiva
comparaţiilor cu slavii, din care el însuşi se trage,
i-au adus, nu o dată, criticile colegilor ucraineni sau
ruşi. „Dar arheologii fac cercetare, nu fac politică,
iar unele lucruri trebuie spuse chiar aşa cum sunt”,
spune Igor, în timp ce trecem în revistă vitrinele ce
ilustrează epoca preistorică a Transcarpatiei.

Tezaurul de la Universitatea din Ujgorod

Ceºti dacice de la Mala Kopanya

 Meºteºuguri dacice
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- „Dar bănuiesc că nu pentru colţi de mamut te
afli tu aici”, zâmbeşte arheologul. „Aşa că hai să
trecem la dragii noştri daci!”.

Zona dedicată civilizaţiei dacice de la Mala
Kopanya ocupă trei sferturi din muzeul Universităţii
din Ujgorod. Igor îmi prezintă faimoasele „ceşti
dacice”, din care muzeul are o colecţie absolut
impresionantă. „La ce s-or fi folosit, căci de băut ceva
din ele este aproape imposibil? Să fi fost folosite la
iluminat, pe post de lanterne?”, se întreabă Igor
Prokhnenko. „Să ştii că noi nu înţelegem multe dintre
lucrurile pe care le-au făcut dacii. Mala Kopanya are
mai mult de 5 hectare de pământ. Când cercetăm
teritoriul, primul lucru e să ne gândim la cum ar arăta

locul ăsta dacă ar fi
locuit de noi. Iar cele
mai bune zone de
locuire pe care le
alegem sunt, în
realitate, pustii, în
vreme ce dealurile sau
zonele înclinate sunt
locuite în mare parte.
Ei acolo au construit
clădiri!”, spune Igor.

„De-a istoria”... cu
arheologul Igor
Prokhnenko

„La fel de impresionantă precum colecţia de
ceramică este cea de obiecte dacice de meşteşugărit.
Marea cantitate de unelte agricole sugerează că
fierarii de la Mala Kopanya produceau uneltele pentru
populaţia agrară din cetate şi din aşezările deschise
aflate în apropierea ei. În mai multe construcţii au
fost descoperite cuptoare, în preajma cărora se aflau
creuzete sau turte şi zgură de metal. Prezenţa cleştilor
şi a dălţilor nu lasă urme de îndoială că aceste clădiri
au fost atelierele unor meşteri în bronz sau fier. Apoi,
în interiorul fortificaţiei, au fost descoperite şi
numeroase arme - lănci, săbii, săgeţi, pumnale, scuturi
- care certifică existenţa unui mare număr de luptători.
Două fibule - broşe masive, de argint, par a fi însemne
de rang ale elitei războinice. Standardele de viaţă şi
pretenţiile elitei ce conducea cetatea sunt atestate de
prezenţa câtorva amfore fabricate în oraşele greceşti
de la Marea Neagră. Ele reprezintă ambalajul unor
vinuri de lux, cumpărate cu bani grei şi trecute cu
mult efort peste Carpaţi”.

”Dar arheologia nu e poveste, trebuie să pui mâna
ca să simţi istoria cu adevărat”, mă convinge ghidul
meu şi îmi deschide vitrina cu tezaurul armelor de
luptă oferite ca ofrandă Celui de Sus de către
războinicii daci. Insistă să ţin în mână sica dacică.
„Cu sica asta au luptat strămoşii tăi daci, îţi dai
seama?”, îmi spune însufleţit prietenul Igor.

- Igor, de unde dragul vostru, al cercetătorilor
ucraineni de la Ujgorod, pentru daci?

- Păi, dacă ne uităm la istoria Transcarpatiei, vom
vedea că ea nu a fost centrul a ceva niciodată. Sunt
doar câteva perioade în care ea a ajuns la un nivel
foarte-foarte înalt. Iar momentul în care a fost cel
mai sus a fost pe vremea dacilor. Faptul că în Mala
Kopanya este centrul Daciei de Nord spune totul. La
Mala Kopanya a fost un puternic centru dac, asta e
dovedit, iar asta e o mândrie, dar şi o obligaţie pentru
noi, ca cercetători.

Marile descoperiri: colanul unui rege dac!

Superb colier dacic

Brãþarã dacicã cu ºarpele
care îºi înghite coada

Vorbesc deja de o oră cu Igor, fascinat de
fascinaţia lui pentru daci şi de felul cum mi-i
descoperă: inteligenţi - când vine vorba de a-i cruţa
pe meşteşugarii popoarelor cu care se războiesc,
pentru a-i folosi şi pentru a învăţa de la ei - abili,
când vine vorba de mânuirea sicăi, prilej cu care Igor
îmi improvizează o amuzantă demonstraţie de luptă,
ca-n „Dacii şi Romanii”, ingenioşi - când îmi
povesteşte despre cum falsificau monedele romane.
Monedele nu pot fi expuse în vitrine, aşa că Igor mă
ia deoparte, în biroul lui, şi scoate de sub cheie câteva
exemplare mai speciale. „Trebuie să pui mâna pe ele,
dacă ai bătut atâta drum până aici!”. Sunt extrem de
multe monede găsite la Mala Kopanya. Nicăieri nu
s-au găsit atâtea, răspândite, pur şi simplu, două-trei
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aici, două-trei dincolo, în cetăţile dacice. Varietatea
lor demonstrează comerţul intens ce se desfăşura în
acest centru tribal din nord-vestul Daciei. Interesantă
este însă descoperirea unui mare număr de monede
de argint, numite de „tipul Medieşu Aurit”. Asta
sugerează că tipul de monedă pe care îl foloseau dacii
nord-vestici, din Maramureş până în Slovacia de azi,
era confecţionat chiar la Mala Kopanya. „Dreptul de
a bate monedă este un semn de independenţă politică.
Ca urmare, putem aprecia că grandioasa fortificaţie
de la Mala Kopanya a avut rolul unui important centru
politic al Daciei nord-vestice, în care conducătorii
zonei îşi băteau propria monedă”.

Deşi la Mala Kopanya se sapă încă din anii ’50,
marile descoperiri au apărut recent, în 2012, când a
fost dezgropată o mare cantitate de aur dacic. Cele
mai spectaculoase piese sunt fragmente dintr-un
colan, două brăţări şi un pandantiv. După
descoperirile recente din zona Munţilor Orăştiei,
acestea reprezintă cea mai mare cantitate de piese de
aur găsită într-o cetate dacică! „Este, de departe, cea
mai importantă descoperire, pentru că atestă nivelul
de dezvoltare a dacilor din această zonă. Colanul de
aur, ale cărui fragmente păstrate au o greutate de peste
500 de grame, a avut o greutate iniţială ce poate fi
estimată la 2-3 kilograme!”, îmi spune, la întoarcerea
în ţară, arheologul Liviu Marta. Atât istoricii
ucraineni, cât şi cei români consideră că acest colan
de aur ar putea fi însemnul unui rege sau, în orice
caz, al unui mare conducător sau preot dac!

Misterul mormintelor
Descoperirea la Mala Kopanya, în 2012, cu

ajutorul detectorului de metale, a zeci de catarame
de centuri şi paftale, spade lungi, lanţuri pentru agăţat
săbiile de centuri, vârfuri de lance şi suliţe, dar şi a
numeroase zăbale pentru cai, pinteni de călărie şi
câteva bijuterii de aur şi argint a aprins imaginaţia
cercetătorilor, căci toate indiciile sugerau existenţa
unui cimitir dacic. Ştirea se profila cu atât mai
spectaculoasă, cu cât mormintele de daci lipsesc cu
desăvârşire din repertoriul cercetărilor arheologice.
S-a considerat că armele, podoabele şi piesele de
harnaşament au fost culese de pe rugul funerar şi au
fost îngropate împreună cu oase calcinate din trupul
defuncţilor. Sunt locuri în care un războinic şi-a depus
toată averea, tot ce îl definea pe el ca luptător. Din
acest punct de vedere, Mala Kopanya ne spune
limpede că dacii ofereau jertfe religioase.

Misterul mormintelor de daci e încă neelucidat,
dar săpăturile continuă în ritmul impus de profesorul

Kotigorosko, iar surprize apar la tot pasul. Până când
se va săpa la fel de cu spor şi la noi, aşteptăm veşti
despre daci din Ucraina, de la Mala Kopanya.

(Mala Kopanya, Ujgorod - Ucraina)
(Autorul le mulţumeşte profesorilor români Taras

Daţio şi Vasile Marina, de la Universitatea din
Ujgorod, pentru ajutorul acordat în documentarea
subiectului.)

 Ciprian RUS

Berbecul dacic

Sãbii îndoite pentru a fi depuse ca ofrandã

Sica dacicã

Articol preluat din Revista „Formula AS”, anul XXVI, Nr. 1215, mai 2016/16
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 RECENZIE - La cartea „Repere identitare
româneºti din judeþele Covasna ºi Harghita”

 Cartea are adunate în sinteză, o bună parte din cultura şi istoria
judeţelor Covasna şi Harghita. Munca îndelungată, preocuparea,
expertiza celor doi autori Ioan Lăcătuşu şi Erich-Mihail Broanăr, a
dat naştere la editarea şi apariţia cărţii „Repere identitare româneşti
din judeţele Covasna şi Harghita”, cu sprijinul Secretariatului
General al Guvernului României, scoasă la Editura Eurocarpatica
Sfântul Gheorghe în anul 2019, cuprinzând un număr de 728 pagini.

 Cartea este structurată într-un număr de cinci capitole şi
anume:

 CAPITOLUL I. Crâmpeie istorice, cu sub capitolele: I. 1. Aspecte
de locuire preistorică, cu perioadele şi temele: - paleoliticul, neoliticul
timpuriu, eneoliticul şi epoca cuprului, epoca bronzului, Dacia
preromană, situri dacice, limesul roman; I. 2. Bibliografie tematică
selectivă, referitoare la românii din Covasna şi Harghita, cuprinzând:
- Volume de istorie locală, monografii de localităţi, monografii ale
unor personalităţi, monografii de instituţii, micromonografii de
mănăstiri şi biserici parohiale, cercetări
etnografice, cercetări sociologice, eseuri şi
memorialistică şi manuscrise.

 CAPITOLUL II. Din patrimoniul cultural-
etnologic, cuprinzând şi relatând aspectele:
II. 1. Arhitectură populară; II. 2. Ocupaţii şi
meşteşuguri tradiţionale; I I. 3. Port
tradiţional - marcă a identităţii culturale
româneşti; II. 4. Mărturii de artă şi cultură
ortodoxă; II. 5. File din tezaurul documentar;
II. 6. Comunităţi româneşti dispărute; II. 7.
Interferenţe etno-culturale româno-maghiare
în sud-estul Transilvaniei.

 CAPITOLUL III . Repere identitare
româneşti: III. 1. Biserica Ortodoxă, cu
temele: Pagini din istoria bisericilor româneşti
din Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi
Harghitei (1994-2019); - Episcopia Ortodoxă
a Covasnei şi Harghitei; - Biserici existente
di Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, construite în perioada
1658-2014: A. Judeţul Covasna; B. Judeţul Harghita. - Vetre de
viaţă monahală ortodoxă în judeţele Covasna şi Harghita.

 III. 2. Şcoala românească: - Manuale şcolare, culegeri de text
şi publicaţii pedagogice redactate de profesori şi învăţători din
judeţele Covasna şi Harghita; - Volume de literatură şi critică literară,
purtând semnătura unor autori români din judeţele Covasna şi
Harghita.

 III. 3. Instituţii Culturale româneşti; III. 4. Asociaţii culturale
româneşti; III. 5. Publicaţii; III. 6. Monumente de for public; III. 7.
Manifestări cultural-ştiinţifice organizate de comunităţile româneşti

din judeţele Covasna şi Harghita; III. 8. Din performanţele sportive;
III. 9. Însemne identitare româneşti.

 CAPITOLUL IV. Personalităţi ale ştiinţei, culturii şi spiritualităţii
româneşti

În cadrul acestui capitol sunt evidenţiate temele: - Academicieni;
- Ierarhi; - Cadre didactice universitare; - Cercetători ştiinţifici; -
Scriitori; - Lideri naţionali - foşti miniştrii şi deputaţi; - Lideri locali
- prefecţi, primari, înalţi funcţionari publici; - Protopopi ortodocşi
şi greco-catolici; - Monahi; - Muzeografi şi arhivişti; - Publicişti
români din judeţele Covasna şi Harghita; - Preoţi autori de cărţii şi
publicaţii; - Pictori - sculptori; - Arhitecţi; - Medici; - Ofiţeri; - Ingineri;
- Interpreţi de muzică clasică şi tradiţională; - Alţi intelectuali; -
Profesori şi învăţători. Sprijinitori ai culturii şi identităţii româneşti
din sud-estul Transilvaniei.

 CAPITOLUL V. Sinteză documentară referitoare la istoria şi
cultura românilor din judeţele Covasna şi Harghita.

 În cadrul acestui capitol sunt relatate şi
găsite o varietate de teme şi anume:

1. Rezumatul unor documente referitoare
la românii din Transilvania (în principal din
fostele scaune secuieşti), şi la relaţiile
Transilvan iei cu Moldova ş i Ţara
Românească, existente în Arhivele Naţionale
Covasna (1541-1919).

 2. Românii şi secuii cu nume româneşti,
de condiţie liberă, din fostele scaune
secuieşti (secolele XVI-XIX).

 3. Familii nobile de origine română din
judeţele Covasna şi Harghita ( secolele XVII-
XIX).

 4. Oficiali de stat români din judeţele
Covasna şi Harghita până la 1918.

 5. Oficiali români ai unor comunităţi
locale din judeţele Covasna şi Harghita până
la 1918.

 6. Negustori şi proprietari români din judeţele Covasna şi
Harghita până la 1918.

 7. Elevi români care au studiat la Gimnaziul din Şumuleu-Ciuc
şi la Academia Teologică din Blaj, în secolul al XIX-lea, proveniţi
din fostele scaune Ciuc, Giurgeu şi Casin.

 8. Lista fondurilor parohiilor ortodoxe şi greco-catolice din
judeţul Covasna aflate în păstrare la Arhivele Naţionale Covasna
şi Harghita.

 9. Fonduri arhivistice ale unor instituţii româneşti deţinute de
Arhivele Naţionale Harghita, până în anul 1918.

10. Lista fondurilor arhivistice create de şcolile de stat în limba
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română, care au funcţionat în judeţul Covasna, până la 30
septembrie 1940, deţinute de Arhivele Naţionale.

11. Documente din fondurile parohiilor ortodoxe şi greco-catolice
din scaunul Treiscaune, aflate în păstrare la Arhivele Naţionale
Covasna (secolul XIX).

12. Documente din fondurile parohiilor ortodoxe şi greco-
catolice din judeţele Treiscaune şi Odorhei, aflate în păstrare la
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
(secolul XIX).

13. Noi mărturii despre prezenţa şi continuitatea românească
în Arcul Intracarpatic.

14. Numărul românilor din judeţele Covasna şi Harghita, conform
recensămintelor oficiale din perioada 1850-2011.

15. Inventare ale Complexului Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu
referitoare la cercetarea ştiinţifică şi civilizaţia populară românească
( date etnografice şi folclorice, icoane pe sticlă, instalaţii tehnice
populare, meşteşuguri şi mijloace de transport), din judeţele Covasna
şi Harghita.

16. Inventarul de carte veche de la Muzeul Spiritualităţii
Româneşti din Sf. Gheorghe.

17. Lucrări şi studii referitoare la preistoria, istoria şi cultura
românilor din judeţele Covasna şi Harghita. Bibliografie tematică
selectivă ( sunt prezentate peste 1500 de titluri de lucrări şi studii);
Sinteza Bibliografiei generale selective a volumului Tezaur de
etnografie şi folclor din Covasna şi Harghita, de Nicolae Bucur şi
Constantin Catrina, apărut la Editura Eurocarpatica, din Sf.
Gheorghe, în anul 2012, bibliografie care cuprinde peste 2000 de
titluri de lucrări studii şi articole.

18. Sinteza bibliografiei generale selective şi cuprinsul unor
lucrări etnografice de referinţă semnate de Nicolae Bucur,
Constantin Catrina, Dorel Marc şi Constantin Secară.

19. Volume apărute la Editura Eurocarpatica, a Centrului
European de Studii Covasna-Harghita, şi la edituri partenere, cu
implicarea Centrului European de Studii Covasna-Harghita şi a
Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”,

20. Şematismul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
cuprinzând informaţii despre bisericile existente în Eparhie,
construite în perioada 1658-2014, şi despre bisericile dispărute şi
distruse în anii 1940-1944, după Dictatul de la Viena.

21. Vetre monahale ortodoxe din Episcopia Covasnei şi Harghitei.
22. Cimitire ale eroilor căzuţi în Primul şi cel de -al Doilea Război

Mondial (inclusiv morminte comune şi individuale ale unor eroi
români) şi cimitire ale parohiilor ortodoxe din judeţele Covasna şi
Harghita.

23. Monumente româneşti de for public din judeţele Covasna
şi Harghita, inclusiv monumente ale eroilor şi troiţe ortodoxe.

24. Informaţii documentare referitoare la şcolile confesionale
ortodoxe şi greco-catolice din protopopiatele Treiscaune, Giurgeu
şi Odorhei ( a doua jumătate a secolului al XIX-lea).

25. Reţeaua şcolilor în limba română din judeţele Covasna şi
Harghita.

26. Manuale şcolare, culegeri de texte, şi publicaţii pedagogice
redactate de profesori şi învăţători din judeţele Covasna şi Harghita.

27. Asociaţii culturale, ştiinţifice şi comunitare româneşti din
judeţele Covasna şi Harghita.

28. Publicaţii în limba română şi bilingve, româno-maghiare,
editate în actualele judeţe Covasna şi Harghita (fostele judeţe Ciuc,
Odorhei şi Treiscaune), în perioada 1921-2014.

29. Intelectuali români din Harghita şi Covasna din secolul XIX
şi începutul secolului XX, cu menţionarea universităţilor la care au
studiat.

30 Intelectuali români din judeţele Covasna şi Harghita
absolvenţi ai studiilor doctorale şi postdoctorale.

31. Volume de literatură şi critică literară purtând semnătura
unor autori români din judeţele Covasna şi Harghita.

32. Protopopi ai parohiilor ortodoxe şi greco-catolice din
actualele judeţe Covasna (fostul Treiscaune) şi Harghita (fostele
judeţe Odorhei şi Giurgeu-Ciuc).

33. Deputaţi în Parlamentul României, aleşi în fostele judeţe
Ciuc, Odorhei şi Treiscaune, în perioada 1919-1937 şi în judeţele
Covasna şi Harghita, în perioada 1990-2014.

34. Prefecţii judeţului Treiscaune, din perioada 1918-1949.
35. Prefecţi şi subprefecţi de naţionalitate română ai judeţelor

Covasna şi Harghita, în perioada 1990-2014 şi preşedinţi şi prim-
vicepreşedinţi ai Consiliilor Populare Judeţene Covasna şi Harghita,
în perioada 1968-1989.

36. Primarii oraşului Sf. Gheorghe, jud. Covasna între anii 1918-
1950 şi prim-vicepreşedinţii municipiului Sf. Gheorghe, din perioada
1980-1989.

37. Primarii oraşului Întorsura Buzăului din perioada 1893-2014.
38. Primarii municipiului Topliţa, din perioada 1860-2014 şi

cetăţenii de onoare ai Topliţei.
39. Inspectori şcolari de naţionalitate română din judeţele

Covasna şi Harghita, în perioada 1968-2014.
40. Elevi de naţionalitate română din judeţul Covasna premiaţi

la etapa naţională a olimpiadelor şcolare.
41. Laureaţi de naţionalitate română ai premiilor acordate de

consiliile judeţene Covasna şi Harghita, cele locale Sf. Gheorghe şi
Miercurea -Ciuc şi de asociaţiile culturale româneşti din cele două
judeţe.

42. Deţinătorii premiilor „I.I. Russu” acordate pentru activitatea
de cercetare cu privire la istorie şi devenirea românilor din Covasna
şi Harghita, în perioada 2009-2019.

43. Martiri români din judeţele Covasna şi Harghita (1848-
1989).

44. Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş.
45. Calendarul sărbătorilor naţionale şi religioase şi al

manifestărilor culturale şi ştiinţifice organizate de comunităţile
româneşti din judeţele Covasna şi Harghita.

 Cartea se încheie cu valoroase ecouri media şi de specialitate
la prima ediţie a volumului „Repere identitare româneşti în judeţele
Covasna şi Harghita, editată în 2015, la Editura Eurocarpatica Sf.
Gheorghe.

 Cartea merită să fie studiată de cât mai mulţi
români şi maghiari de pretutindeni, pentru a-şi
face o imagine reală privind convieţuirea
împreună a românilor şi maghiarilor pe aceste
meleaguri româneşti în anumite perioade istorice.
Cartea este bogată în date şi evenimente.

Dragomir VLONGA
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15 ianuarie 2020 - 170 ani de la naşterea lui Mihai EMINESCU
Geniul poeziei româneşti sărbătorit la Alba Iulia
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Ziua Unirii de la 24 ianuarie
sărbătorită la Alba Iulia în Sala Unirii de la 1 Decembrie 1918



76 DACOROMANIA, NR. 96/2020

Alba Iulia - 30 ianuarie 2020 - Sărbătorirea scriitorului
I.L. CARAGIALE la 168 ani de la naştere
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Alba Iulia - 14 februarie 2020 -
Sărbătorirea poetului patriot Grigore VIERU
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REZERVISTUL DIN TIMIŞ, Publicaţie
trimestrială a ANCMRR, filiala judeţeană

Timiş „Col. Ion Enescu”,  redactor şef
Constantin Gomboş

EROII NEAMULUI - Editor: Asociaþia
Civicã "Tempora" ºi  Asociaþia

Naþionalã Cultul Eroilor "Regina
Maria", filiala Satu Mare, Muzeul

Judeþan Satu Mare, redactor coord.
col.(r) Voicu ªichet, Satu Mare

Din scrinurile regilor,
Eugen Teodoru, Editura Paul Editions,

Bucure?ti, 2019

C O L A B O R Ă R I    P U B L I C I S T I C E

Istoria unei trãdãri naþionale. Tratatul
cu Ucraina, Tiberiu Tudor,
Editura Blassco, Bucureºti

George Mãrie, Valer Moldovan ºi
Augustin Raþiu: reprezentanþi ai
oraºului Turda la Marea Unire,

persecutaþi în perioada dictaturii
comuniste,

 Rãzvan Mihai Neagu; Horaþiu Groza,
Editura ªcoala Ardeleanã,

Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019

CERTITUDINEA -
Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din

România
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C O L A B O R Ă R I    P U B L I C I S T I C E

ART EMIS FOAIE DE CUCIULATÃ,
Gazetã de informare, culturã, ºi opinie

eticã a fiilor satului Cuciulata,
Dir. onorific Acad. Ghe. Buzdugan,
Redactor col.(r) ing. Vasile Strâmbu

Sud-vest,
Almanah istorico-cultural în limba
românã pentru cititorii din sudul

Basarabiei, Fondator: Vadim Bacinschi

CREDINÞA STRÃBUNÃ.
Revistã editatã de Arhiepiscopia
Ortodoxã Românã a Alba Iuliei.

Preºedinte IPS Irineu, Arhiepiscop  al
Alba Iuliei; redactor ºef pr. Florin
Croitoru; editor coordonator: Liviu

Stanciu, redactor: Alin Goga;
colaboratori: arhid. Petriºor-Daniel

Muntean, arhid. Rafael Orzeiu, Ilorian
Pãunoiu

Vitralii. Lumini ºi umbre,
Revista veteranilor din Serviciile

Române de Informaþii,
Bucureºti

REVISTA ROMÂNÃ - Editor: ASTRA.
Director: Areta Moºu, vicepreºedinte al

ASTREI, preºedinte al Despãrþãmântului
"Mihail Kogãlniceanu" Iaºi. Redactor-
ºef: Iulian Pruteanu-Isãcescu, secretar

redacþie Mircea Cristian Ghenghea
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