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Deși au trecut multe secole de 
la zicerea filosofului grec Socrate, 
potrivit căruia dacă cineva „nu 
este înțelept sau prost, afli după ce 
deschide gura”, că „este o legătură 
strânsă între minte și corp, între 
minte și suflet”. În această ordine 
de idei, psihologia budistă ne 
atenționează după alte multe secole, 
că vorbirea reprezintă cea mai 
mare pierdere de energie, că „este 
important ce intră în gură”, dar este 
„mult mai important ce iese din ea”.

Redăm, în acest context, mesajul 
preotului Vasile Antonie, din comuna 
Vâlcele, județul Covasna postat 
pe contul său de Facebook, după 
declarația liderului UDMR Kelemen 
Hunor, în legătură cu sărbătorirea 
Centernarului Marii Uniri din  
1 decembrie 1918. Acesta a declarat 
că formațiunea lui și maghiarii nu au 
ce sărbători cu ocazia Centenarului 
și că se teme că în lipsa realizărilor 

din ultimii 100 de ani, politicienii 
români vor recurge la „discursuri 
naționaliste”.

„Salut, nimeni! De câte ori ai 
ocazia, jigneşti ţara care te plăteşte 
ca să îi batjocoreşti simbolurile şi 
poporul. Fii atent! M-am născut în 
Covasna, judeţul căruia tu, inesteticule 
îndoliat, îi tai pădurile şi îi ştrangulezi 
investitorii. M-au ţinut la piept toate 
bătrânele unguroaice din satul Aita 
Medie. La botezul meu din 1989, 80% 
din cei prezenţi au fost unguri. Ce 
oameni minunaţi!

Acum, nu vreau să pomenesc 
despre copiii nenăscuţi de la Ip şi 
Trăznea, omorâţi în burta mamei cu 
baioneta, nici de preoţii ortodocşi 
spânzuraţi în Ardealul Românesc 
de către cei pe care tu îi tot evoci, ci 
despre felul în care tu, Nime-n drum, 
dai în ţara asta ca mutu-n dobă“.  

(continuare în pag. a 10-a)
REDACȚIA

Este anotimpul concediului și al 
vacanței. Este vremea zâmbetelor largi, 
a facebook-ului, a profesiei de musafir și 
a etalării, uneori, a unui comportament 
la limita celor „șapte ani de acasă”. 
Zic asta deoarece „împrietenirile” pe 
rețelele de socializare sunt oarecum tot 
sub auspiciile unei astfel de mentalități, 
a unei astfel de pedagogii populare. 
Adică presupun un anumit grad de 
risc. Bine-bine, dar decât istoricele 
lamentări cu omul necăjit și cu dosar 
de cadre bun, care a fost pus să bată 
în poartă la boier sau la cel avut, la 
medicul sau la ispravnicul vremii, 
mai bine un popor care râde oarecum 
necontrolat, de circumstanță, uneori 
făcându-le și câte o fotografie (evident, 
doar la cei la care le inspir încredere).

Trăiesc, așadar, în Maramureș, în 
concediile și vacanțele altora și cumpăr 
de la magazinele frec ventate de aceiași 
vilegiaturiști. Mara mureșul de azi nu 

mai este cel de acum 50 de ani și nici cel 
de acum un secol. Este total schimbat. 
De fapt, cu cât este „mai prefăcut” și 
„pere-făcut”, adică cu cât este mai 
kitschizat și mai spoit, mai tras în inox-
uri și plasticuri, cu cât este mai invadat 
de reclamă , cu atât este mai iubit și 
mai căutat. Paradoxal, „mai cântat”.

Scriu, așadar, despre Mocăniță, 
despre acea „dihanie” de metal care 
ne-a afumat istoria și care astăzi se 
opintește să ne tragă și atragă un 
tren și un trend al turismului local și 
național. Ne-am obișnuit ca obiectele 

care-și pierd utilitatea pentru care au 
fost inventate să nu le mai aruncăm la 
groapa de gunoi a memoriei noastre 
colective ci, pentru că le iubim, să le 
așezăm în aura lor mistică, asigurată 
de către altarul expozițional al 
muzeelor, adică să le transformăm în 
obiecte de artă, să le mutăm orizontul 
lor de viață, să le facem să retrăiască în 
postumitatea utilității lor și în orizontul 
admirației noastre. 

Astfel se întâmplă și cu Mocănița 
care transformă Valea Wasserului 
din Vișeul de Sus într-un muzeu 
viu de la extremitatea nord-estică a 
Maramureșului. 

Am mai fost, deci, încă o dată, pe 
Wasser, și în vara aceasta, înfruptându-
mă din fericirea turistică a altora, 
asigurându-le confortul lor de musafiri.

A fi pe Wasser înseamnă a trăi o 
experiență specială. Aici poți vedea 
cum ruinele activității antropice 

capătă față umană, iar ospitalitatea 
te face părtaș la ceva de neuitat. Apa 
și răcoarea muntelui te pătrunde până 
într-acolo încât poți să te consideri 
parte a biosistemului, o frântură din 
verdeața scoarței de brad, până când 
ajungi să crezi că nu tu te oglindești 
în apa Wasserului, în apa apei deci, 
ci chiar tu ai devenit o oglindă de 
smarald. 

Aici ți se vorbește de istoricul 
exploatării forestiere, de plutărit, 
de cimitirele din cele două războaie 
mondiale, de existența unei rezervații 
de flori de colț, de peste 150.000 de 
exemplare, ținută ascunsă curiozității 
umane ș.a. 

Wasserul este o pagină dintr-un 
manual de turism, este un editorial al 
unei reviste de gen.  

Pe Wasser în jos și-n sus,
Mocănita redivivus

ACTUALITATEA FILOSOFULUI SOCRATE

Toată lumea plânge,
În aceeaşi limbă
Râde un pământ.
Ci doar în limba ta
Durerea poţi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt. 

În limba ta
Ţi-e dor de mama,
Şi vinul e mai vin,
Şi prânzul e mai prânz.

Şi doar în limba ta
Poţi râde singur,
Şi doar in limba ta
Te poţi opri din plâns.

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

GRIGoRe VIeRu 
(1935 – 2009)
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Motto: „Uneori – sunt convinsă – fac greșeli de nume 
(de oameni, de date, de medicamente).... Pe vremuri, eram 
scrupuloasă. Acum, puțin îmi pasă. Scriu ca să scriu. Scriu 
ca să nu ajung prin porumbi“. (Citat din ecaterina oproiu – 
o GARSoNIeRĂ ÎN IAD)

De unde nu te aștepți vin surprizele. În lumea asta 
românească unde valorile sunt la agramați; fufe cu țâțele pe 
afară crezând că sunt „jurnaliste“, hoți la drumul mare aduși 
să facă legi, procurori, senatori, președinți de „partide“ de te 
duci cu capul și închizi televizorul, nu mai cumperi ziare... 
dar citești, ca un  ultim  refugiu. Și ca liniștea să nu mai existe 
nici în cărți, am citit-o pe Ecaterina Oproiu cu ultima ei carte 
O GARSONIERĂ ÎN IAD. Doamna, o frumusețe a anilor ’64 
când făcea duplex cu Mihnea Gheorghiu, (soțul doamnei 
era... cam bătrân atunci). Am văzut „Nu sunt turnul Eiffel“ 
la Teatrul Bulandra. România era în perioada „aia bună“ 
de deschidere, cu cărți franțuzești la Librăria Sadoveanu 
de pe Magheru, cu Liviu Ciulei director la Bulandra cu 
Horia Lovinescu la Nottara cu dna aceasta directoare a 
Revistei Cinema... Acolo o pusesem, la doamne, mă rog 
cu amantlâcuri cu „umilința debutantei“ (dânsa spune) dar 
rămâsese ceva din lumea aceea „parțial civilizată“... Și încep 
să citesc... Mă scol îmi fac o cafea (credeam că nu sunt bine 
trezit din somn...) Și continui... Aberații, imaginație bolnavă. 
Eu sunt „cartof“ cu palatul Brătianu înduplecat de Everac 
să-i fac cenaclu (Ce-o fii vrând să fac în Palatul Brătianu? 
Cârciumă? Camere de curve?, cele mai prolifice investiții 
azi). Am făcut loc de cultură, sala de istorie a României și 
a literaturii române... dacă doamna nu știe... o sală îi poartă 

numele - Everac - fiindcă a rămas până la sfârșitul vieții să 
scrie, să scrie serios. Apelul către tâmpiți ar trebui pus pe 
fiecare ușă a Palatului. Bine că acum sunt „scurt, mult mai 
lat, cu o gușe de trei persoane” nici măcar nu mă supără... 
o puneam undeva mai sus pe Ecaterina Oproiu eu ce să-i 
răspund? Că are gognartoză, că-și pierde pișatul de la rupere 
de perineu...dacă începem așa unde terminăm? Astea sunt 
argumente... pentru a definii pe cineva... în lumea literară?...

Când citești așa ceva... nu te mai oprești... Poate de la acel 
pasaj... M-am dus la Everac, scrie Ecaterina, „cu prefăcuta 
umilință a oricărui debutant“… Păi bine Tanti, debutanții nu 
se duc cu „prefăcuta umilință”... Când te duci la un Maestru, 
că nu d’aia l-ai căutat, te duci dreaptă și mândră, ce-ai născocit 
tu e cloșcă cu ouă de aur, ce scrii tu e nemaipomeni, de ce cu... 
„prefăcuta” umilință? Așa ai învățat? Să te prefaci umilă?

Scena cu sângele, cu salvarea, cu soția lui care te ține de 
prietena sa, povestești lumii că avea un polip canceros, că 
suferea de prostată, că l-au mutat într-o clădire cu bulină (o fi 
fost un imobil ce trebuia retrocedat unor șmecheri imobiliari), 
fiindcă tot ce era voce naționalistă, trebuia  smulsă de la 
rădăcină ca buruienile otrăvitoare... Acum îți dai seama? 
Acum realizezi ce scenarii se făceau?...

Cum să nu mă plec în fața unui om care cu piciorul în 
ghips. A transportat mii de cărți într-un pod cu plafonul găurit.

La Spitalul Militar, de duminică până joi, a scris Don 
Juan, cea mai bună piesa a lui, o spune D.R. POPESCU, un 
alt colos al dramaturgiei românești și tu scrii chestia asta!... 
Își citea piesele cum ar fi  jucat-o Calboreanu combinat cu 
Rebenciuc. Nu era o lectură. era mega-spectacol... Și ce, 
e rușinos?... Nu se oprea... Așa ți se întâmplă când crezi în 
ceea ce ai scris... Și eu  îmi recitesc articolele de acum 25 de 

ani. Cât sunt de adevărate, de actuale... Atunci nu-mi dădeam 
seama ce se coace în spatele nostru...

Ce legătură are Palatul Brătianu, dumitale ți se pare 
„ruină“ dar eu nu am nici bani nici acces la „fondurile 
voastre europene“ să modernizez o clădire istorică cum este 
întreținut Palatul de la Cotroceni.

Vorbești de Everac. Primul lui gând când a ieșit din spital 
a fost la Brătianu, să-și citească piesa acolo... Ce tărie de 
carcter și putere de sine! Să primească citația de evacuare în 
5 zile, iar el să continue lectura... ca și cum nimic nu s-ar fii 
întâmplat...

Doamna Oproiu dacă aș fii citit aceste rânduri ce veneau 
din partea jurnalistelor de azi era normal.

Eu însă vă țineam minte (nici nu știam dacă mai trăiți 
sunteți în Franța sau în cer…) cu ochelarii aceia mari, cu 
aerul de doamnă (după atâta mizerie a activiștilor culturali) 
iar ceea ce mi-ați propus cu  „Garsoniera în iad“, atâta 
lipsă de caracter, atâta venin, după 43 de ani, numai fiindcă 
Everac v-a spus odată „lasă-te de scris“ (ceea ce ați și făcut 
fiindcă nu ați mai existat) și apăreți acum în toată splendoarea 
cu fasonul Dumneavoastră de judecătoare, vetustă si 
ranchinoasă, a trecutului!

Îmi trece prin minte altă carte plină de amărăciune „Jurnal“ 
a lui Sanda Stolojan. Stolojanca ce a scris despre Cioran? 
Să te invite, Cioran, în casa lui, să asiști la o conversație 
intimă între el și fratele lui, iar tu să pui asta în cartea ta de 
memorii...? Ce te supără? Oproiu e Stolojan?

Babe duse cu „roaba“. Foliculina dusă de veacuri. E 
vorba de fibra noastră,.

Am pus numele lui Everac unei săli din „acest palat“ (de 
fapt era o casă obișnuită înainte de război, și am obținut-o 
cu un alt război…) fiindcă așa cum trebuie să recunoști țața 
Oproiu, Everac, a fost un dramatug important și un mare 
naționalist. 

A amesteca adevărul cu minciuna credeam că acest 
melnage este numai treaba „serviciilor” nu și a unui 
intelectual pe care din eroare până mai ieri îl apreciam.

Ori eu, BRĂTIANU, în ciuda a ceea ce se vehiculează și 
se dorește, rămân al ȚĂRII MELE și-i apăr valorile.

CU O LAMPĂ CE-I FILEAZĂ CATRINEL  
A LUAT-O RAZNA PRIN PĂPUªOI

P A M F L E T

Credem că şi sub influenţa ideilor lui N. Densuşianu, 
concretizate acum în conceptele fundamentale din viitoarea 
Dacie preistorică, poetul va vedea altfel „icoana” din trecut a 
poporului şi a ţării. Imaginea „prezentului mişelit”, confruntată 
cu aceea de glorie şi demnitate de pe vremea lui Mircea cel 
Bătrân sau cu aceea de pe vremea lui Decebal, îl va nemulţumi 
profund. 

Pe de altă parte, s-ar putea spune că, în ştiinţa istorică, B. P. 
Hasdeu este descoperitorul dacilor, căci în 1860 când publica 
celebrul studiu „Perit-au dacii?”, se opunea deschis curentului 
latinist, dominant în epocă, şi în 1872, în revista Columna, 
apăreau Viaţa de codru în Dacia sau  capitolul „Pământul şi 
poporul” din a sa Istorie critică a românilor (prezentată în 
mai multe numere din Columna lui Traian), iar Eminescu 
recenza favorabil aceste texte (Timpul, nr. 70 din 1 aprilie 
1882) şi lăuda contribuţia istoricului la cunoaşterea vieţii din 
vechea Dacie, realizată pe baza tradiţiilor populare. Aceste 
numeroase informaţii trebuia să se concretizeze artisticeşte, 
căci veneau, cum zice poetul, dintr-o vreme „ce nu mai este”, 
„dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alţi zei” şi, mai 
ales, dintr-o „Lume ce gândea în basme şi vorbea în poezii” 
(Veneră şi Madonă, I, p.34), adică dintr-un univers miraculos, 
spaţial, uman şi spiritual, din universul trecutului nostru dacic, 
de glorie, mândrie şi demnitate,  şi chiar mai de demult. 
Perspectiva dacică devine o constantă în întreaga activitate a 
lui  M. Eminescu, fiind identificabilă atât în viziunea asupra 
vieţii, în genere, cât şi în opera sa artistică sau publicistică, 
precum şi în acţiunilor sale social-politice şi civice.

III. Aspecte mitologice ale Daciei  
în gândirea şi creaţia poetului

Mai întâi, să observăm că scriitorul, potrivit firii lui, 
gândeşte poetic şi mitic istoria.

„Înclinarea către legendă şi basm, către mitologie şi 
preistorie, observa cu îndreptăţire Alexandru Philippide16, îl 
îndeamnă pe Eminescu să treacă dincolo de trecutul atestat în 
documente şi să ajungă în trecutul fabulos”. În fond, scriitorul 
procedează în prezentarea epocii noastre străvechi, dacice, 

asemenea prietenului său, Nicolae Densuşianu, numai că o 
face cu alte mijloace. Printre primii, deşi cu anumite limite 
şi distorsiuni, Ion Rotaru, înţelegând că Eminescu dorea 
să identifice un univers mitologic naţional, să-i definească 
trăsăturile şi să-i descopere componentele, aduce în discuţie, 
în 1965, o serie de aspecte substanţiale în studiul În căutarea 
unei mitologii româneşti, unde afirmă: „Se poate vorbi de un 
„dacism” la Eminescu, de atracţia spre trecutul necunoscut, 
pierdut în ceaţa veacurilor, de interesul pentru „primitiv” şi 
„primordial”. Mai întâi, vom observa că această temă este 
predilectă la romantici. În al doilea rând, ea este, la Eminescu, 
un excelent argument poetic în demonstrarea „cuminţeniei” 
şi „statorniciei” poporului” pe aceste meleaguri.17 Cuvintele 
subliniate de autor evidenţiază corect şi două dintre trăsăturile 
existenţei noastre din străvechime. Pătruns de această uimitoare, 
miraculoasă şi înaltă spiritualitate străbună, poetul a simţit-o 
ca pe o preţioasă moştenire a neamului, dar şi a sa proprie, 
considerându-se pe sine un continuator, în contemporaneitatea 
sa, a înaltelor valori umane, morale, patriotice, de gândire şi 
simţire, a unei civilizaţii superioare, care oferea, peste timp, între 
altele, într-o epocă tulbure, o admirabilă şi de necontestat lecţie, 
mai ales, de demnitate naţională. Acordându-i girul unui model 
existenţial de netăgăduit, Eminescu se identifică civilizaţiei pe 
care o admiră şi, mai mult, o face cunoscută. Poetul proiectează, 
s-ar putea spune, o perspectivă dacică, în datele ei esenţiale, 
asupra întregii sale problematici scriitoriceşti.  

În 1979, Ovidia Babu-Buznea, după ce observa că, spre 
deosebire de romanticii 48-işti, universul dacic „apare ca o 
preocupare de durată” la Eminescu, susţine că acesta „operează 
pe plan artistic, prin dacism, o conectare a fiinţei noastre 
naţionale la preistoria omenirii, şi  nu la istorie, cum o realiza, 
prin romanitate, curentul latinist”18.   

Într-o amplă lucrare din 2011, Eminescu – mitografii 
ale daco-românităţii19, ceretătorul Zenovie Cârlugea face 
un pertinent excurs în lucrările cu caracter mitic – antume şi 
postume, în special –, ale poetului, evidenţiind scopul acestei 
problematici: „Intenţia de a contura, în cadre epopeice, acea 
inimitabilă mitologie autohtonă, se înscria, de fapt, în curentul 
„dacismului”, născut în deceniile anterioare prin Kogălniceanu, 
Russo, Bolliac, Bolintineanu şi, mai ales, prin cercetarea 

interdisciplinară şi comparativă a unui savant ca B.P. Hasdeu, 
întemeietorul teoriei etnogenezice a „substratului” (Perit-
au dacii?, 1860)”20. De asemenea, sublinia cu îndreptăţire 
perspectiva universalităţii din care crea poetul: „Eminescu, 
ne-a dat, deşi fragmentar, epopeea naţională, legitimând, în 
poemul socognic Memnto mori, civilizaţia geto-dacă în rândul 
marilor civilizaţii ale omenirii…”21. 

Iulia Brânză Mihăileanu în documentata lucrare Geto-
dacii în literatura română (2016) precizează că „La Eminescu, 
Dacia are două semnificaţii majore: de matrice istorică în 
hotarele căreia se va realiza chipul României moderne, şi de 
paradis pierdut pe care poetul român îl găseşte în tărâmul 
strămoşilor geto-daci.” Autoarea va sublinia, apoi,  meritul 
excepţional şi incontestabil al poetului, care, scriind  în condiţii 
vitrege şi potrivnice, „a recreat mitologia dacilor într-un 
mediu cultural ostil, care-i voia scoşi definitiv din istorie”22. â 
Analizând civilizaţia Daciei vechi din poemul Memento mori, 
cercetătorul G.D. Iscru îi atribuie lui „Eminescu al nostru şi 
al lumii” meritul de a fi descoperit un adevăr fundamental: 
„Dacia, „sădirea” lui Dumnezeu însuşi în Eden – „grădina 
Raiului”, în care l-a pus pe omul primordial, zidit de El, are, 
prin urmare, privilegiul de  adevărata „Tară Sfântă”. Poporul 
ei, în Antichitate şi în continuare, noi…îl considerăm poporul 
primordial cu limba lui primordială”23.

De asemenea, constatăm că,  în proiectul Horiade, scriitorul 
îi consideră pe români, probabil şi sub influenţa ideilor lui 
Nicolae Densuşianu, primii locuitori ai pământului. Dacă 
ne gândim la concluziile cercetătorilor (Teohari Antonescu 
sau Marija Gimbutas, citaţi deja), privind localizarea în 
spaţiul carpato-dunărean a „vetrei vechii civilizaţii europene”, 
afirmaţia ne uluieşte şi capătă o valoare excepţională datorită 
excepţionalei intuiţii eminesciene.

(va urma)
Note:
16. Studii eminesciene, 75 de ani de la moartea poetului, 

Bucureşti, Editura pentru literatură, 1965,  p. 171
17. Studii eminesciene,…  p. 220  
18. Babu-Buznea, Ovidia, Dacii în conştiinţa romanticilor 

noştri, Bucureşti, Ed. Minerva, 1979, p. 227
19. Scrisul Românesc, Fundaţia – Editura, Craiova, 2011,  

p. 270
20. Eminescu  –  epopeea dacică, în Lucr. cit., p. 13
21. Lucr.cit, p. 5
22. Brânză Mihăileanu, Iulia, Geto-dacii în literatura 

română, Editura GetoDacii, Bucureşti, 2016, p. 94
23. Iscru, G.D., Statuile de geto-daci şi columna, în Dacia 

magazin, nr. 101, mai 2014, p.2

DACISMUL – COORDONATĂ FUNDAMENTALĂ  
A CREAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII LUI MIHAI EMINESCU (II)

Profesor GheOrGhe BUCUR

ION I. BRĂTIANU
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Vasile Lucaciu s-a născut la 21 ianuarie 1852, în 
comuna Apa, judeţul Satu Mare. A fost primul băiat al 
familiei Mihai Lucaciu şi Iuliana Lucaciu, născută Toth. 
Familia Lucaciu a mai avut încă 5 copii: Alexandru, 
Marta, Constantin, Elena şi Petru.

Tatăl său, Mihai Lucaciu a fost învăţător şi 
cantor în comuna Apa, localitatea lui natală 
unde conducea singur şcoala confesională 
greco-catolică, fiind fiul ţăranului Vasile al 
Lucoaiei, adică Luca. Bunicul lui Vasile 
Lucaciu a fost numit de unguri Lukacs 
Laszlo. Acesta a fost pus în lanţuri 
de către contele Gyorgy Karolyi, de 
origine şvabă, pentru că s-a împotrivit 
să-i cedeze pământul familiei pentru 
extinderea moşiei grofului. 

La şcoală, Mihai Luca a fost 
numit, după porecla tatălui său: 
Lukacs Mihaly, însă românii îi ziceau 
Mihai Lucaciu. Acesta a fost prigonit 
de autorităţile administrative şi şcolare 
pentru ţinuta lui românească, în calitate de 
învăţător - cantor la biserică, devenind astfel 
un vajnic luptător naţional. Vasile Lucaciu a fost 
martor ocular, în mai multe rânduri, atunci când tatălui său 
ii se adresau cuvinte ofensatoare. Cu toate acestea, Mihai 
Lucaciu nu s-a înspăimântat de aceste ofense aduse lui şi 
neamului său. El îşi conducea temerar şcoala mai departe 
şi învăţa copiii mai mult prin viu grai decât din cărţile 
sărace în informaţii. În şcoală, în afară de abecedar şi 
istoria biblică, rareori se mai găsea câte un legendar sau o 
carte de istorie în care se lăudau faptele vitejeşti ale eroilor 
maghiari. Doisprezece ani de-a rândul Mihai Lucaciu a 
făcut pe apostolul unui început de cultură în acest sat sărac, 
iar şcoala confesională era susţinută numai de populaţia 
satului, primind şi un modest ajutor de la biserică. În anul 
1858 a fost chemat la Baia Mare, unde s-a mutat cu bucurie 
sperând că va avea un teren de muncă mai vast. 

 Mihai Lucaciu, tatăl lui Vasile Lucaciu, a fost 
căsătorit cu Iuliana, născută Toth, într-o familie de 
intelectuali de religie greco-catolică, avându-i ca părinţi 
pe George Toth, preot şi Cecilia Toth din Eperjes (azi 
Slovacia). Iuliana a mai avut încă doi fii: Nicolae şi Alexis, 
care au devenit şi ei la rândul lor preoţi renumiţi, avansând 
în ierarhie teologică la funcţia de episcopi. 

Unchiul lui Vasile Lucaciu, preot dr. Nicolae Toth, 
ulterior a ajuns episcop de Eperjes, iar fratele acestuia, 
preotul Alexis Toth, a emigrat din Eperjes în Statele 
Unite ale Americii ca misionar.  

Localitatea Eperjes se afla în fostul comitat Saros din 
Ungaria; azi localitatea este numită Prešov şi se găseşte 
în Slovacia.

Alexis Toth s-a născut la data de 18 martie 1853, 
în satul Kobylnice (Kabalas), în districtul Svidnik din 
regiunea Prešov, din Slovacia, unde tatăl său era preot. 
După moartea sa din 7 mai 1909 din oraşul Wilkes-
Barre, Pennsylvania, S.U.A., i-au fost recunoscute 
meritele teologice şi a fost canonizat, devenind astfel la 
29 mai 1994 „Sfântul Alexis Toth” al Bisericii Ortodoxe 
Răsăritene Americane, subordonată Moscovei.

Mihai Lucaciu şi Iuliana Lucaciu i-au înscris pe cei 
doi copii, Alexandru şi Vasile, în propria lor şcoală şi le-
au dat o educaţie ca şi celorlalţi copii din oraş. Micul, dar 
sprintenul Vasile a frecventat şcoala aceasta timp de patru 
ani. Era cel mai distins elev din întreaga şcoală, aşa că, 
după ce a terminat clasele primare, tatăl său l-a înscris la 
gimnaziu. În clasele gimnaziale, Vasile Lucaciu, cu mintea 
pătrunzătoare, a descoperit nedreptatea cu care erau trataţi 
românii şi în special cei mai săraci. Aici şi-a arătat talentul 
de orator şi luptător, de mai târziu. Era cel mai distins elev 
din clasă, atât în ştiinţă, cât şi în purtarea exterioară. După 
terminarea clasei a IV-a, pe care a încheiat-o cu distincţie, 

nemaifiind şi alte clase superioare, a fost înscris la 
Liceul din Ungvar din Maramureşul istoric (azi Ujgorod, 
Ucraina) unde a fost găzduit de unchiul său Nicolae Toth, 
pe atunci preot profesor de teologie, iar mai târziu episcop 
de Eperjes.

Spiritul neastâmpărat a lui Vasile Lucaciu n-a putut 
suporta rigoarea bătrânului teolog Nicolae Toth, unchiul 

său. Într-o zi l-a anunţat pe tatăl său că doreşte să plece 
de aici. Mihai Lucaciu a vrut să-l aducă la Satu 

Mare, însă el a cerut tatălui său să-l ducă la 
Liceul Premonstratens din Oradea. 

Mihai Lucaciu, care trebuia să 
suporte şi cheltuielile pentru educarea 
celuilalt fiu al său, Alexandru, nu 
putea să mai suporte şi cheltuiala de 
drum de la Ungvar până la Oradea. 
Vasile Lucaciu nu s-a speriat de acest 
impediment. El a plecat pe jos, spre 
Oradea. Acolo a îndurat o neagră 
mizerie. Pentru a se descurca, a trebuit 
să dea lecţii copiilor bucătarului de la 

Episcopia Romano-Catolică. Şcoala 
din Oradea a însemnat însă pentru el o 

mare decepţie. În loc de spiritul liberal, în 
loc de căldura pedagogică pestaloziană, aici 

a găsit o disciplină severă prusacă, friedericană.
Sufletul său doritor de ridicare spre culmi 

înalte, nu a găsit nici aici atmosfera de libertate socială 
şi prosperitate. Gimnaziul Premonstratensilor avea în el 
ceva inchizitorial, ceva din disciplina oarbă medievală, 
care subordona voinţa individului, formelor şi regulilor 
adeseori absurde şi inexplicabile pentru mintea şi avântul 
său tineresc. 

Această stare de lucruri îl amărî şi se născu în sufletul 
său dorinţa de o schimbare, de a merge mai departe, pentru 
a progresa, căci nu-i venea să creadă, că toată lumea asta 
nu este decât o vastă puşcărie cu paznici răutăcioşi şi cu 
puşcăriaşi linguşitori, intriganţi şi neînţelegători. 

Aflându-se la Oradea a făcut cunoştinţă cu un ofiţer 
din armata austro-ungară. Acesta îi vorbi de nobila 
carieră militară, prezentându-i însă doar părţile frumoase, 
lăudând bravurile ce le poate face un soldat şi descriind 
superioritatea unui militar asupra unui civil: „milităria îţi 
dă încredere în tine, te ridică în ochii civililor şi te face să 
pluteşti deasupra nimicurilor omeneşti”, spunea ofiţerul.

Cuvintele acestea l-au îmbărbătat pe tânărul Vasile 
Lucaciu şi s-a decis să intre ca voluntar în armata austro-
ungară. El a fost primit cu braţele deschise, dar viaţa de 
cazarmă era cu totul alta decât şi-a imaginat-o. Libertatea 
era mult mai puţină decât la liceu, şi aici a simţit mai 
mult prejudecata ce se manifesta în dauna neamului său 
românesc. Cazarma a devenit pentru el o adevărată robie, 
mai ales datorită faptului că vedea cu ochii săi cum tinerii 
români, obligaţi serviciului militar austro-ungar, erau 
trataţi mai rău ca nişte vite. Şi tortura de zi cu zi, atât de 
monotonă, îi întrista sufletul. A scris acasă multe scrisori 
exprimându-şi dezamăgirea, până când tatăl său, cu mari 
sacrificii materiale, l-a scos din armată. 

A urmat apoi ca în anul 1874 să se căsătorească cu 
Paulina Şerbac (n. 1856 - m. 1911), fiica preotului Ioan 
Şerbac din localitatea Potău, judeţul Satu Mare şi au avut 
cinci copii: 

- Vasiliu Cicerone Vergiliu (n. 1876, în Eriu-Sâncrai, 
comuna Craidorolţ, jud. Satu Mare; a trăit 3 luni); 

- Epaminonda (preot, n. 25 februarie 1877, în Eriu-
Sâncrai, comuna Craidorolţ, jud. Satu Mare - m. 29 iulie 
1960, Cluj-Napoca); 

- Maria Veturia (n.1878, în Eriu-Sâncrai, comuna 
Craidorolţ, jud. Satu Mare, căsătorită cu medicul Ioan 
Munteanu din Buzău);

- Vasile Romulus (n.1885, la Satu Mare, doctorand în 
drept, mort în grad de căpitan, în primul război mondial);

- Tulia (născută în Satu Mare, căsătorită cu Vasile 
Meruţiu, profesor dr. la Facultatea de Geografie din cadrul 
Universităţii din Cluj).

 Vasile Lucaciu a urmat aşadar cursurile primare în 
satul natal, cele gimnaziale de 4 ani la Baia Mare, între anii 
1862-1866, apoi a făcut clasa a VI-a la Liceul Ordinului 
Premonstratens din Oradea şi la Ungvár în comitatul 
Ung din Maramureşul istoric (azi Ujgorod, în Ucraina 
Subcarpatică). 

A participat la concursul pentru stipendiile acordate 
de Episcopia Greco-Catolică română din Oradea. Cu 
toate că unii membri ai comisiei nu vedeau cu ochi buni 
neastâmpărul lui şi mai ales intrarea în armată, au trebuit 
să-i recunoască ştiinţa şi erudiţia, fapt pentru care nu i-au 
putut nega meritul de a fi stipendiat.

Stipendiul (bursa) acesta a fost hotărâtor pentru 
întreaga lui viaţă. A plecat la roma, unde a mai studiat 
clasele VII şi VIII, şi aici a urmat studii superioare de 
Filosofie şi Teologie la Institutul „Sf. Atanasie”, pe care le 
începe în anul 1868, iar în 1870 obţine titlul de doctor în 
filosofie cu Magna cum Laude. În anul 1874 se reîntoarce 
în Ardeal, ca doctor în teologie şi filosofie şi cu dorinţa 
arzătoare în suflet de a-şi valorifica ştiinţa câştigată şi pentru 
a servi interesele neamului său subjugat, absolvind cursurile 
şi Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla. 

A fost hirotonisit şi numit preot în localitatea Eriu-
Sâncrai, comuna Craidorolţ, judeţul Satu Mare, apoi, 
începând din anul 1878 devine profesor de religie, filosofie 
şi limba română la Liceul Regesc din Satu Mare. În această 
perioadă ia contact cu mişcarea pentru emanciparea 
social-politică şi naţională a românilor din Transilvania, 
publicând articole îndrăzneţe şi de mare valoare istorică în 
diverse reviste şi ziare şi a scris cărţi de uz didactic (vezi 
Activitatea editorială).

Vasile Lucaciu era cunoscător a şase limbi străine 
pe care le utiliza cu succes în deplasările sale din ţară şi 
străinătate: latina, franceza, germana, engleza, maghiara 
şi ruteana pe care a învăţat-o de la bunicii săi, George şi 
Cecilia Toth şi de la unchii săi: Nicolae Toth şi Alexis 
Toth, fraţi cu mama sa.

La Satu Mare, Vasile Lucaciu începe să se afirme ca 
luptător pentru introducerea limbii române în gimnazii şi 
licee, dezvoltând o largă activitate ziaristică şi realizând 
numeroase intervenţii la guvernul de la Budapesta.

 Din această cauză se începe o campanie organizată de 
denunţuri şi calomnii, care, în cele din urmă, se termină cu 
desfiinţarea catedrei de limba română de la liceul din Satu 
Mare şi cu propunerea „avansării” la minister, după un 
stagiu de profesor de latină la Liceul de Stat din Losonc 
(azi Luèenec, Slovacia).

După demisia din învăţământ, Vasile Lucaciu acceptă 
funcţia de preot la parohia românească din satul Şişeşti, 
lângă Baia Mare, unde funcţionează efectiv din 27 august 
1885. 

Între anii 1886-1890 construieşte aici o biserică din 
piatră - „Biserica Sfintei Uniri a Tuturor Românilor”- după 
cum a fost denumită de ctitorul ei, care a fost inaugurată 
la 15 august 1890. Arhitectura bisericii a fost imaginată 
de Lucaciu pentru a fi asemănătoare cu cea a Catedralei 
„Sf. Petru” din Roma la scara de 1:10, iar în anul 1905, 
tot din iniţiativa sa, s-a înfiinţat şi şcoala confesională 
greco-catolică din localitatea Şişeşti. În anul 1887 este 
ales membru al Comitetului Naţional, iar în 1892 secretar 
general al Partidului Naţional Român.

Chiar dacă a avut un rol decisiv în redactarea şi 
prezentarea la Viena a Memorandului din 1892, la procesul 
Memorandului, care are loc la Cluj între 7-25 mai 1894, 
primeşte cea mai mare condamnare: 5 ani de închisoare, pe 
care îi execută la Seghedin (Szeged, Ungaria). 

Cu toate acestea, în 1905 este ales deputat de Beiuş în 
Parlamentul de la Budapesta, ca reprezentant al Partidului 
Naţional Român din Transilvania. A fost unul dintre cei 
mai populari fruntaşi ai românilor din epocă, care au 
militat pentru drepturile social-politice ale acestora.

La 29 decembrie 1914 a fost ales preşedinte al „Ligii 
culturale pentru unitatea tuturor românilor”. În această 
calitate a făcut mai multe călătorii în Rusia, Italia, S.U.A., 
Franţa, cu scopul de a recruta voluntari dintre românii 
din străinătate, împotriva Puterilor Centrale şi pentru 
a determina opinia publică internaţională să înţeleagă 
dorinţa de veacuri a poporului român - desăvârşirea unirii 
sale politice. Pentru aceasta, a făcut parte din delegaţia 
trimisă de România în Statele Unite pentru a solicita 
Congresului şi preşedintelui american, Woodrow Wilson, 
sprijin în favoarea reîntregirii ţării. 

(va urma)

VASILE LUCACIU – preot, publicist,  
deputat, preşedinte al „Ligii culturale  
pentru unitatea tuturor românilor” (I)
BOGDANA BIANCA IUGA, 
studentă la Istorie
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ILIE GABRA, doctor în filosofie

Ionel I.C. Brătianu, conștient de răspunderea pe care 
o poartă în fața istoriei și judecății imparțiale a urmașilor, 
a reușit să întruchipeze prototipul predecesorilor săi, 
printr-o politică externă menită să asigure suveranitatea 
României, păstrarea intactă a drepturilor sale 
naționale câștigate, recunoscute și cuprinse în tratatele 
internaționale. Ionel Brătianu ca Prim Ministru, a avut 
un rol foarte important în două mari evenimente din 
perioada interbelică: Conferința de Pace de la Paris, pe 
toata durata ei de 6 luni, și în elaborarea Certificatului de 
naștere al Ligii Națiunilor Unite cu sediul la Geneva care 
includea 32 de state inclusiv România și 13 state invitate. 
Așa cum confirmă istoria, Liga juca rolul internațional de 
succesoare a Conferinței de la Versailles. Ionel Brătianu și 
Primul Ministru al Franței, CLEMENCEAU, au dominat 
lucrările Conferinței de Pace de la Paris, având poziții 
total diferite în ceea ce privește încercările de a fi limitată 
reprezentarea țărilor mici și mijlocii, precum și în ceea 
ce privește statuarea de drepturi nedemocratice din partea 
marilor puteri aliate și asociate.

Un obiectiv susținut consecvent, cu toate dificultățile 
de natură geopolitică ale epocii interbelice, de Ionel 
Brătianu a fost normalizarea relațiilor cu vecinii 
României, având înțelepciunea strategică potrivit căreia 
consolidarea poziției țării noastre în centrul și sudul 
Europei, după înfăptuirea Unirii, depindea de climatul 
de încredere și de interese comune cu toți vecinii. Este 
relevant faptul că Ionel Brătianu s-a remarcat ca primul 
om politic din Sud-Estul Europei care a reluat relațiile 
cu URSS în urma unei serii de negocieri cu Comisarul 
sovietic al Afacerilor Externe CICERIN, după întreruperea 
acestora, din inițiativa sovietică în ianuarie 1918. 

Ionel Brătianu obține angajamentul Rusiei sovietice de 
a respecta integritatea teritorială a României realizată 
după Unirea din decembrie 1918, în schimbul garantului de 
neagresiune față de Rusia ca urmare a presiunilor Franței și 
Marii Britanii de a li se alătura în timpul Războiului Civil 
din 1919-1921 împotriva acesteia. 

De asemenea, Ionel Brătianu a prezentat în acest 
moment un Memoriu către Guvernul Sovietic privind 
returnarea Tezaurului românesc depus la Moscova 
pentru protecția sa în prima Conflagrație Mondială. Așa 
cum se știe decizia lui Lenin, dictatorul sovietic din acea 
vreme, a condus la eșecul solicitării premierului român.

Ca ordine firească a priorităților politicii externe 
promovate de Ionel Brătianu a fost, de asemenea, 
reluarea relațiilor diplomatice și consulare cu 
Ungaria în octombrie 1920. În 31 martie 1921 s-a semnat 
Convenția de Alianță a României cu Polonia, urmată 
de încheierea unui sistem de alianțe între România, 
Cehoslovacia și Iugoslavia la 7 iunie 1921, cunoscut sub 
denumirea de MICA ÎNȚELEGERE. Aceasta s-a impus 
militar, politic și economic în Europa, cu scopul asigurării 
unui sistem de pace și securitate, pentru Centrul și Sud-
Estul Continentului. Mica Înțelegere a fost opera lui 
Take Ionescu, cel mai autorizat exponent al diplomației 
românești în primii ani după Primul Război Mondial, 
iar începând cu ianuarie 1922 și până în 27 martie 1926 
arhitectul politic al relațiilor internaționale românești 
a fost I.G. Duca, titular al Ministerului de Externe al 
României1 .

Pe linia Pactului Societății Națiunilor, România a semnat 
Convenția de Alianță cu Polonia, pentru ajutor reciproc în 
situația unui atac neprovocat la granițele de răsărit, tratat 
reînnoit în 26 martie 1926.

În relațiile internaționale, Ionel Brătianu acorda 
prioritate statelor occidentale, îndeosebi Franței, Angliei 
și Țărilor Latine. Tratatul de Alianță cu Franța s-a semnat 
la 10 iunie 1926, iar cu Italia la 17 septembrie 1926. Însă 
Tratatul cu Italia și-a pierdut, din păcate, valabilitatea în 
1934 după ce Italia a semnat cu Ungaria Tratatul politic 
care prevedea problema revizuirii granițelor și susținerea 
politicii revizioniste a acesteia.

Normalizarea relațiilor cu Italia s-a realizat după cel de-
al Doilea Război Mondial, în conformitate cu noile tratate 

încheiate de România cu statele europene și din alte regiuni 
geografice.

Un principiu fundamental al relațiilor României pe 
plan internațional susținut de Ionel Brătianu a fost acela ca 
românii să fie stăpâni la ei în țară, ca bogațiile ce ni le-a 
dat Dumnezeu să nu lase poporul român sărac într-o 
țară bogată, ca ceea ce poate românul să muncească să 
fie al lui, iar acolo unde trebuie să conlucrăm cu celelalte 
popoare să fie colaborare, să nu fie înstrăinare2. De 
asemenea, Ionel Brătianu a afirmat în Parlamentul Țării: 
Sunteți domnilor, toți, reprezentanții unui popor care 
este mândru și poate să fie mândru de trecutul său și 
care trebuie să aibă mare încredere în viitorul său. Nu 
scădeți rolul pe care trebuie să-l aibă în lume, fiți cât de 
modești cu persoana dvs., nu fiți modești pentru poporul 
pe care îl reprezentați. 

Ionel Brătianu a condamnat cu asprime obiceiul dăunător, 
antinațional al unor politicieni de a ponegri în străinătate 
propria țară, de a cere ajutorul unor forțe dinafară împotriva 
autorităților legale din interior. Cine își caută reazimul în 
alți factori decât în aceea ai puterilor naționale pe care 
le reprezintă, vatămă interesele ce îi sunt încredințate, 
compromite demnitatea statului pe care îl reprezintă, 
este greșit pentru dânsul și este criminal pentru stat3.

Ionel Brătianu a guvernat Romania mai mult decât un 
pătrar de veac, militând pentru propășirea statului, ducând 
mai departe opera politică a tatălui său, Ion C. Brătianu, 
fiind tot atât de mare ca om politic ca și marele său înaintaș.

Ionel Brătianu a creat un cult față de demnitatea 
omului politic, inclusiv față de demnitatea reprezentanților 
monarhiei, având ca prototip pe predecesorii politici și 
de stat ai României, Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul. 
Patriotismul lui Ionel Brătianu nu era unul abstract, ci unul 
legat de iubirea profundă față de țară și poporul român. De 
accea, el care a consolidat „dinastia Brătianu”, afirmându-
se ca unul din cei mai mari oameni de stat ai Europei, l-a 
constrâns ca Prim Ministru pe regele Ferdinand în ianuarie 
1926 să-i retragă prințului Carol succesiunea la tronul 
României pe considerentul că și-a încălcat obligațiile 
constituționale. Și-a făcut, atunci, dușmani de moarte și nici 
până astăzi nu au putut fi identificate tentaculele trădării 
naționale, ale puterilor oculte4. 

IONEL I. C. BRĂTIANU, CEL MAI MARE POLITICIAN 
AL ROMÂNILOR DIN TOATE TIMPURILE (IV)
– 90 de ani de la intrarea în eternitate –

Așa cum aprecia politologul Radu Baltazar „Ionel 
Brătianu a fost o inteligență de o rară claritate, pătrundere 
și stăpânire de sine… Fire integră, avea curajul părerilor 
sale și încredere în forțele sale. Avea o viziune limpede 
și repede a lucrurilor putând lua, fără șovăire, hotărârea 
ce putea să ducă la rezultatul întrevăzut. Nu se lăsa nici 
influențat, nici doborât. Neclintit în convingerile sale, 
le expunea cu amabilitate și politețe, inspirând stimă și 
respect”. „Conduita lui Ionel Brătianu în vremuri tulburi 
ale neutralității și războiului de reîntregire a intrat în 
legendă”. „Deși obsedat de imaginea României Întregite, 
el are tăria să înăbușe orice fel de expansiune, punând 
lacăt gurii și frâu avânturilor năvalnice. Nici o vorbă sau 
vreun gest care să-i trădeze intențiile. Are grijă, ca prin 
diferite manevre, să-i deruteze pe cei interesați în cauză…
Nu-i cunoșteau gândurile nici cei mai influenți membri 
ai Guvernului… Nici cei mai îndemânatici diplomați 
nu reușesc să-i descifreze gândul (…) Din cauza acestui 
motiv, impenetrabilul fu poreclit SFINXUL”. „Brătianu 
reușește să smulgă din partea Rusiei Convenția de la  
1 octombrie 1914 potrivit căreia în schimbul neutralității 
binevoitoare, se recunoaște României dreptul de a ocupa 
teritoriile Austro-Ungariei locuite de români, acord, 
care potrivit lui Albert Pingaut constituie «capodopera 
diplomatică a dlui Brătianu și nu a aliaților»”. „Prin 
convenția încheiată la 4 august 1916 cu Rusia, Franța, 
Anglia și Italia, aceste puteri recunoșteau României 
revendicările asupra Ardealului, Bucovinei și a întregului 
Banat”. „Forța personalității lui Ionel Brătianu stătea în 
sinteza dintre idealul politic si pragmatismul ingineresc. 
El dorea cu ardoare Victoria, dar nu excludea nici eșecul. 
Chiar dacă ar fi să fim bătuți, prin faptul că patru din 
cele mai mari puteri ale lumii au recunoscut temeinicia 
revendicărilor noastre naționale și au consfințit, printr-
un act solemn, hotarele etnice ale românilor de peste 
Carpați, cauza românismului face un mare pas înainte. 
În repetate rânduri, el și-a asumat întreaga răspundere 
a politicii pe care o conducea. Marele prestigiu de 
care se bucura, încrederea pe care o avea în sine și în 
misiunea sa istorică, curajul răspunderii ca și înclinarea 
pentru acțiunile îndrăznețe erau calitățile care-l făceau 
propriu rolului de dictator. A avut, însă, grijă să utilizeze 
cu chibzuință atotputernicia cu care era investit, ca 
și măsurile excepționale de care dispunea”5. „Dacă 
Ionel Brătianu, - ca să continuăm considerentele expuse 
mai sus aparținând politologului Radu Baltazar ar fi 
condus guvernul în anii ’37-’40, regența sau Mihai I ar 
fi urmat politica lui tradițională, adică neutralitatea până 
la momentul potrivit pentru acțiune dublată de tratative 
intense și neîntrerupte cu toate părțile pentru garantarea 
intereselor naționale, acțiunea noastră s-ar fi declanșat de 
partea învingătorilor potențiali. Evident că acest traseu 
istoric este ipotetic, dată fiind multitudinea factorilor 
istorici aleatorii, raporturilor internaționale de forțe și 
presiunilor centrelor oculte. Dar și în anii 1914-1918 
au fost mișcări, influențe, presiuni și subversiuni, însă 
perioada istorică a lui Ionel Brătianu a reușit să aplece 
balanța norocului spre România, manevrând cu inteligență 
și hotărâre frâiele văzute și nevăzute ale politicii. Se poate 
presupune că ponderea politică, legăturile personale ale lui 
Ionel Brătianu și joncțiunea cu Nicolae Titulescu ar fi creat 
un spațiu de manevrare diplomatică favorabil țării, în jocul 
geopolitic al marilor puteri, modificând termenii negoțului 
de la Yalta în conformitate cu precedentul finlandez6.

Regele Ferdinand I, după Marea Unire, avea să 
declare unui om politic: „se spune că Brătienii sunt a doua 
dinastie în România, dar eu nu văd nimic rău în aceasta”.

Ionel Brătianu a decedat la 63 de ani, la data de 24 
noiembrie 1927, răpus de o gripă violentă, la câteva luni 
de la decesul Regelui Ferdinand (adică la 20 iulie 1927).

Cei doi făuritori ai Marii Unirii și ai României 
Moderne au intrat în legendă și în eternitate.

Sfîrșit
Note:
1. Ioan Todea, Ion (Ionel) I.C. Brătianu - Întregitor și 

Făuritor al României Moderne (1864-1927).
2. Ibidem pag. 224.
3. Ion I.C. Brătianu - Expunere făcută în Adunarea 

Deputaților (16-17 decembrie 1919). București Impri-
meriile Independența 1919.

4. Ioan Todea, opera citată, pag. 375.
5. Ibidem pag. 374-375
6. Ibidem, pag 377

În acest demers istoriografic despre 
personalitatea lui Ionel Brătianu vom aborda 
conceptul acestuia în domeniul politicii externe a 
României, care își păstrează și astăzi valabilitatea. 
Ionel Brătianu a avut ca aliați pe Take Ionescu 
și I.G. Duca, titulari ai ministerului de externe 
în Guvernul Român, personalități politice și 
culturale de prim rang, ca și Nicolae Titulescu 
care a fost ales președinte al Societății Națiunilor 

Unite, înființate în ianuarie 1920.
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Bine ai revenit acasă  
Promoþia 1967 a Liceului Călugăreni (3)

Stanciu Florica, a funcționat ca șefă la Centrul de 
librării din București. Are două fete: Zaharia Violeta, 
absolventă A.S.E. și Purcărea Angelica care a terminat 
aceeași facultate. Se bucură de o nepoată în vârstă de 
12 ani.

Vișinescu Maria, domiciliată în Grădiștea din jud. 
Ilfov. Este căsatorită și are trei copii: Narcisa, studentă 
la stomatologie, Răducu radiolog și Alexandru elev în 
clasa a XII-a.

Barzeanu Elena, căsătorita. Are o fată comisar în 
M.I., un băiat manager de firmă și o altă fiică studentă 
la psihologie. Este mângâiată de prezența a două 
nepoțele de 11 și 12 ani.

Neagu Maria, a profesat meseria de inginer 
chimist. Are un băiat de 43 de ani, manager, de la care 
are două nepoate de 4 și respectiv 8 ani, de asemenea 
mai are o fiică Aurora, absolventă a Facultății de Drept, 
manager la Romtelecom, mamă a unei fetițe de 5 ani și 
a unui băiețel de 7 luni.

Tancu Maria locuiește în Hulubești. Are două fete, 
Veronica și Tatiana, de la care are trei nepoți, Marius,  
Dragoș și Bianca eleva în clasa a IX-a la Liceul „Ioan 
Neculce” din București.

Florescu Mircea a absolvit facultatea de geografie 
din București. Funcționează ca profesor de geografie 
gradul I la școală gimnazială din Adunații Copăceni. 
Este lider sindical al Federației Educației Naționale din 
județul Giurgiu.

Stemate Aurel are domiciliul în Singureni jud. 
Giurgiu. Este căsătorit cu Stemate Gina, profesoară de 
fizică. Au împreună doi copii – George și Nicoleta Elena 
și două nepoate – Maria Luiza de 7 ani și Larisa Ioan de 
5 ani.

Ionițescu Nicu a lucrat 43 de ani într-un Institut de 
cercetare proiectare și asistență tehnică. Spre pensie s-a 
specializat, lucrând ca ingner în sisteme de securitate. 
Este căsătorit, are un baiat Costel Bogdan și un nepot 
Cezar Denis. Locuiește în Daita.

Scarlat Gheorghe a fost secretarul Primăriei 
Călugăreni. Împreuna cu soția saă Petra au doi băieți, 
Florentin și Liviu Mihai. Florentin este căsătorit cu 
Beatrice și au o fetiță, Andreea Irina, clasa a VII-a, Liviu 
Mihai lucrează la Poliția de Frontieră Giurgiu și este 
necesătorit.

Cristian Alexandru Marin a absolvit facultatea de 
istorie din București. A obținut titlul de doctor în istorie 

la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 
anul 1984, având ca îndrumător pe academicianul 
Gheorghe Platon. A publicat mai multe cărți de istorie. 
Două dintre ele „Mihai Viteazul Restauratorul Daciei 
și al Bisericii Strămoșești” și Mihai Viteazul „Io 
Mihai Vievod din mila lui Dumnezeu Domn al Țării 
Românești, al Ardealului și a toată Țara Moldovei” 
au fost laureate ale târgului Internațional de carte de 
la Chișinau din anii 2012 și respectiv 2013. A abordat 
și genul literar. A scris nuvele, epigrame și o piesă 
de teatru „Voievodul Valah”. Anul acesta îi apare, la 
Editura Grai și Suflet – Cultura Națională, romanul 
„Hoții de curcubeie”. În prezent este directorul Școlii 
gimnaziale din Călugăreni, jud. Giurgiu. Are două 
nepoate Anastasia și Ada.

Strâmbeanu Dumitru, absolvent al Facultății de 
electronică din cadrul Institulului Politehnic București. 
Lucrează la Institutul de Cercetare Electronică. Soția 
este absolvent A.S.E. Are doi băieți: Victor de 39 de 
ani, absolvent A.S.E și Cristian Georgică absolvent 
al Facultății de drept. Are un nepot de 16 ani de la 
Victor. Soția lui Cristian Georgică, Daniela a absolvit 
Facultatea de limbi străine, specializarea germană.

Lupu Maria, absolventă a Facultății de biologie. 
Vreme de 13 ani a fost directoarea Școlii generale 
Crânguri. Are doi băieți: George, profesor de educație 
fizică la Școala gimnazială din Singureni și Mircea. Se 
bucură de doi nepoți: Andrei Cătălin clasa a VII-a și 
Andreea Anamaria clasa VI-a.

Bărnescu Nicolae din București. A absolvit ca șef 
de promoție Facultatea de geografie. Este căsătorit cu o 
distinsă doamnă doctor în științe și au un băiat.

Nedelcu  Alexandru din Putineiu. Are un băiat care 
a absolvit Facultatea de drept. În prezent este avocat în 
cadrul Baroului Giurgiu. Este fălos că are un nepot.

Iordache Petra din Tânganu, a lucrat 37 de ani la 
CEC Bank. Are 2 copii: Cătălin de 45 de ani și Mădălina 
de 42 de ani stabilită în Aukland, Noua Zeelandă. Are 
patru nepoți trei băieți și o fetiță. Anul acesta a călătorit 
în Noua Zeealandă.

La revedere Promoția 1967, ne vom întâlni peste 
50 de ani pe aleile Căii Lactee!

Sfârșit 

Prof. CRISTIAN ALExANDRU MARIN,
doctor în istorie

Ne-am obişnuit cu o morală gândită, folosită pentru 
a ascunde condiţia mizerabilă din punct de vedere 
al realităţii sociale fundamentale, aşa cum aprecia 
şi sociologul Ştefan Zeletin la vremea sa. Morala, 
neconstituindu-se ca etică, a devenit pentru societăţile 
aflate în tranziţie, inclusiv societatea românească, un 
mijloc confortabil de spoială publică, de a ne specula 
prezentul şi viitorul, fără a face nimic, sau de a introduce 
în spaţiul socio-juridic elemente de prejudecată 
culturală, fără a proceda la o dezvoltare instituţională, 
la o deschidere a culturii către viaţă şi civilizaţie, ce 

presupune dialog şi socializarea valorilor moştenite. 
Suntem responsabili de ceilalţi în măsura în care atitudinile 
noastre faţă de aceştia ne determină destinul. Ori acest 
destin este unul comun, la care fiecare participă indiferent 
de nivelul de educaţie, gradul de conştiinţă atins, sau 
originea socioculturală. 

Există în societate o gravă inegalitate creată de 
aliajul celor trei tipuri de puteri: economică, militară 
şi politică. Practic aceasta caracterizează întreaga viaţă 
internaţională, fiind şi o cerinţă a epocii istorice în care 
trăim, caracterizată de ,, real politic”. La nivel particular  
această situaţie se manifestă printr-o stare periculoasă : 
voinţa de a trăi legată arbitrar, subjugator de voinţa putere. 

Voinţa de putere, aplicarea unor principii darwiniste în 
societate şi economie, lupta pentru resurse şi supravieţuire, 
toate pe fondul atomizării şi anomiei globale întreţinute şi 
amplificate de globalizare, implicit de procesele istorice 
de individualizare şi autonomizare, formează un cerc 
vicios ce deschide calea Epocii Schimbării, practic a 
Transformărilor Sistemice şi Atipice Globale. Inegalitatea 
este o formă socială prin care individul este în opoziţie 
sau conflict cu societatea reacţionară, iar societatea 
fundamentală de drept este în conflict cu individul şi 
elemente ale ale statului tradiţional. Alternativa? Într-o 
lume fără ideologie şi principii axată pe un pragmatism 
materialist în care  ideocraţiile sunt decorative în faţa 
tancurilor şi canoanelor, numai societățile conservatoare 
vor putea supravieţuii demonului progresului înţeles ca 
mersul înainte cu orice preţ.

O ANALIZĂ A CONCEPTULUI DE ,,REAL POLITIC”
 SEBASTIAN SÂRBU, scriitor
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„Analele Bucovinei”, „Glasul Bucovinei”, „Țara fagilor”, 
„Mesager bucovinean”, „Septentrion”, Almanahul „Apa vie”, 
ziarele de la Cernăuți (românești) datorează mult academicianului 
și eminescologului, membru de onoare al Academiei Române, 
Dimitrie Vatamaniuc, născut la 1920 la Sucevița. E cunoscut 
și la Cernăuți și la Chișinău, la Augsburg (Germania). Prin 
eforturile lui, ale altor academicieni, ale Societății de Cultură 
și Literatură (reactivată la 1990) s-a creat actualul Institut 
„Bucovina” (1992) și cu revista „Analele Bucovinei” (la 1994). 
A strâns colaboratori valoroși și nu doar filologi, ci și istorici, 
oameni de știință (exacte) pasionați de trecutul Bucovinei de o 
parte și de alta a graniței cu Ucraina (a sârmei ghimpate dintre 
români). A absolvit Facultatea  de Litere și Filosofie Cluj și la 
1957 a susținut doctoratul în istoria literaturii române. A fost 
cercetător științific la Muzeul Literaturii Române din București. 
A devenit Doctor Honoris Causa al Universității Suceava. 
Continuând ediția începută de Perpessicius ne-a dat una critică 
a operelor lui Eminescu. Ca director al Institutului „Bucovina” 
de la Rădăuți a primit și titlul de membru de onoare al Societății 
pentru Cultură, conducător al revistei „Septentrion” și la 2001 
membru de onoare al Academiei Române. Eforturile sale 
deosebite îl vor duce, credem și la înaltul titlu de academician 
plin (titular), o merită cu prisosință să ne răsplătim valorile așa 
cum ar fi normal și o cere Bucovina-prea des uitată de cei din 

București! A editat operele lui Slavici, Coșbuc, Blaga, Eminescu, 
Ion Agârbiceanu, Arghezi, Ion Popovici Bănățeanul (lucrarea 
de doctorat). O serie de materiale în „Analele Bucovinei” și 
în alte reviste despre Iraclie și Ciprian Porumbescu, Martha 
Bibescu, Aron Pumnul, acad. Radu Grigorovici, acad. Vladimir 
Trebici, istoricul Ion Gherman, Claudiu Isopescu, I. Bălan, V. 
Ion Popa, V. Bendescu, G. R Neubauer, A. Nibio, Gr. Nandriș, 
Ștefan cel Mare, descendenții familiei Flondor și Hurmuzachi, 
revista „Tribuna”, E. Păunel, (biblotecar și cercetător științific), 
I.G. Sbiera, altele. Deși filolog cunoaște bine istoria Bucovinei 
în ce privește monumentele, mișcarea literară, acțiunile de 
Unire, revoluția de la 1848, comemorarea unor personalități. 
Anul 2000 – Anul Eminescu a însemnat și materiale speciale 
și nu doar atunci, ex.: „Eminescu și propaganda ucraineană”, 
„Eminescu-secretar al Agenției române de la Berlin”, „Eminescu 
și federalizarea imperiului”. L-a interesat Iraclie Porumbescu la 
1848 și în corespondența cu contemporanii; Ciprian Porumbescu 
(în număr omagial); societățile culturale; Bucovina în viziunea 
străinilor; reviste culturale; relațiile cu instituțiile de profil de la 
Cernăuți (ucrainean) și Augsburg. 

La 20 ani, în 2012, de la fondarea Institutului „Bucovina”, 
nr. 2 al „Analelor Bucovinei” a devenit omagial, cu participarea 
academicienilor Ștefan Ștefănescu, Gheorghe Platon, Valeriu 
Cotea, Răzvan Teodorescu, Ioan Iovitz Popescu. (la 10 ani, în nr. 
2, 2002 au consemnat acad. Radu Grigorovici, D. Vatamaniuc, 
Gh. Platon, Vladimir Trebici). Nr. 3, 1997 a găzduit materialele 

Conferinței internaționale: „Bucovina 1775-1862. Aspecte 
politice, sociale, economice, culturale și demografice”,  cu 
participare din Cernăuți și Augsburg. Ca redactor-șef, D. 
Vatamaniuc a onorat aproape fiecare număr din revista amintită 
– despre literatura, cultura Bucovinei în general, momente ale 
istoriei,, lupta românilor pentru limbă și conservarea ființei 
naționale. O viață dăruită acestor valori, un model pentru cei 
tineri. La 95 de ani de viață a fost amintit de Vasile I. Schipor 
în „Analele Bucovinei” (2015, nr. 2) în semn de recunoștință 
(la fel și revista „Septentrion” (director fiind D. Vatamaniuc)) 
fiind număr aniversar. Se cade să amintim şi de cei de dincolo 
de „sârma ghimpată”, pe care redeşteptarea din 1989-1990  
le-a trezit energii nebănuite. Realizări frumoase în editarea de 
carte, ziaristică, manuale, folclor, unele finalizate cu sprijinul 
celor din România şi Republica Moldova. Eforturile susţinute, 
patriotismul, apărarea românismului în faţa ucrainizării au fost 
răsplătite cu doctorate, dar şi cu primirea în Academia Română. 

Grigore Bostan (1940-2004) a avut două doctorate în fosta 
URSS şi a fost cadru universitar la Cernăuţi între 1979-2004 la 
Catedra de Filologie Română, membru de onoare al Academiei 
Române (1991). Poet și istoric literar, a fost primul președinte 
al Societății pentru Cultură Românească „M. Eminescu” de 
la Cernăuți, a fost primit în Uniunile Scriitorilor din Ucraina, 
R. Moldova și România (scrie M. Irimescu în „Voluntariat 
bucovinean”). Numele său este menționat chiar în nr. 1, 1994 
al „Analelor Bucovinei” și în 2013 (nr. 1). Primul se intitulează: 
„O expresie a viziunii poetice românești. Sistemul de arhetipuri 
al liricii populare din nordul Bucovinei și Basarabia”; al doilea 
e semnat de Ion Popescu – Sireteanu: „Scriitorul, profesorul și 
cărturarul bucovinean Grigore Bostan”.

(va urma)

Prof. BRÂNDUȘA CEPUC

Academia Română la 150 de ani (1866-2016);  
contribuţia bucovinenilor: literatură şi folclor (5)

După încheierea ceremonialului, bolnavul era frecționat, 
tras, masat, oblojit; i se administrau leacuri vegetale proas-
pete, uscate sau preparate (decocturi, ceaiuri, inhalații, musturi, 
unsori, plămădeli, spălări etc.), substanțe minerale sau organice, 
băuturi și altele. Concepția integratoare asupra omului format 
din materie și spirit, trup și suflet, natură și cultură, a fost atestată 
în Antichitate de medicii traci și-n descântecul lui Zalmoxis, 
care împărtășeau învățătura că  tot așa cum nu se cuvine să 
încercăm a vindeca ochii făra a fi vindecat capul, nici să 
tămădium capul făra a ține seama de trup, cu atât mai mult nu 
trebuie să încercăm a vindeca trupul fără a încerca să tămăduim 
sufletul  ( Platon, Charmides, 156 e - 157 b). Aceeași concepție 
o aflăm cu surprindere și în descântecele românilor. Descântecul 
a fost atestat în toate zonele etnografice ale României, până la 
jumătatea secolului al XX-lea. (47)

Descântecele, prin elementele comune celor trei mari 
cicluri existențiale (nașterea, nunta și moartea), ocupă un loc 
aparte în totalul manifestărilor folclorice și le conferă o mare 
vechime. Majoritatea descântecelor se termină cu o formulă 
finală, constituită din doi termeni: urarea de sănătate și numirea 
forței supranaturale care dă leacul: și să rămâie Ion/ Curat,/ 
Luminat,/ Ca argintul strecurat,/ Ca aurul suflat,/ Ca soarele 
înseninat,/ Ca roua de pe pământ,/ Ca poala Maicii Domnului. 
Menționarea forței supranaturale:  Descântecul de la mine,/ 
Leacul de la Dumnezeu. (48)

Descântecele de dragoste se deosebesc de celelalte 
descântece prin perspectiva de nesfârșită frumusețe în care se 
proiectează eroina. Fata care se scoală dimineața pe rouă, pe 
ceață,/ mai de dimineață  își dorește să întâlnească o corabie 
cu dragoste care aduce dragostea cu dragostele, frumusețea 
cu frumusețile, ochioasa cu ochii, sprâncenata cu sprâncenele, 
genata cu genele, albeața cu albețele, roșața cu roșețele, 
mintoasa cu mințile. Dragostea o îmbracă și frumusețile  o-ncing. 
Intrarea în horă, în satul tradițional românesc, însemna trecerea 
de la vârsta copilăriei la vârsta fetelor  gata de măritat, moment 
marcat înainte printr-un rit de trecere, al cărui ceremonial 
cuprindea o vrajă de dragoste. I se promit fetei scoaterea din urât 
și o înfățișare la care participă podoabe cosmice și personaje de 
basm: Mândru ți-oi înturna,/ În dragoste te-oi băga!/ Cuc viu în 
cap/ Scrie-ți-oi/ Și pune-ți –oi/ Pe umerele/ Două lucefere/ Scrie-
ți-oi/ Și pune-ți-oi/ În haine stele/ Mărunțele/ Scrie-ți-oi/ Și pune-
ți-oi/ În cosița Ilenei/ Cosânzenei/ Sui-te-oi... tinerii or iubi-o,/ 
Și-or drăgosti-o,  iar  bătrânii vor cinsti-o/ Cu păhărele pline/ Și 
cu clopurile amână. (49)

Descântecele de dragoste sunt bogate în imagini de bună 
poezie, când gingașă, când somptuoasă.

Lucian Blaga analizând textul unui astfel de descântec, 
observă ambivalența lui, adică apartenența simultană la ordinea 
magicului și la aceea a poeziei. Substratul real al micului poem 
e magia, o magie a analogiei  care stabilește o corespondență 
între ființa omenească și elementele cosmice. Natura magică a 
textului e dată printre altele de un anume ermetism al expresiei, 

un aliaj de cuvinte înțelese și neînțelese. Lucian Blaga subliniază 
interacțiunea între magie și poezie: Magicianul recurge 
involuntar la mijloace poetice, poetul recurge involuntar la 
mijloace magice. (50) Versurile acestui descântec sunt creația 
unui anonim cu un suflet magic cutremurat, care murmură 
vorbe de-ale tuturor și de-ale numănui, în ritmul cerut de tainele 
vrăjii, afirmă  Blaga.

Fata care rostește descântecul dorește să-și adauge la făptura 
ei însușirile solare, pentru ca să pară tututror feciorilor cireș de 
munte înflorit, cu mărgăritar îngrădit. Confuzia magică între 
fată și soare se desprinde din toată alcătuirea. Fata se crede în 
stare să ridice cercul de la pământ în cap și razele în gene. O 
astfel de apropiere desființează spațiul și crează o intimitate 
supremă între făptura vie și Sfântul Domn mare. Remarcabilă 
este aritmetica cu totul magică infiltrată în descântec: Patruzeci 
și patru de raze descompus în  patru și cu patru.

Descântecul are și expresii ermetice cum sunt: Eu nu ridic 
vânt de la pământ  care evidențiază faptul că actul descântatului 
este un demers grav și de mare accent. Descântecul citat 
îngăduie să fie ascultat, pătruns, trăit și gustat și ca o poezie de 
cea mai aleasă esență, din partea oricărui intelectual european, 
de o sensibilitate estetică subțire și fără greș, spune Blaga. (51)

În descântecele românești, rolul de mesager al dragostei 
este îndeplinit mai întotdeauna de ființe mitologice. În balaurul 
înaripat se metamorfozează de obicei focul din vatră, ori brâul, 
ori luna (mai ales în ipostaza ei de Crai nou), ori o stea, sau chiar 
un moț din părul fetei care vrăjește. (52)

Balaurul înaripat e astfel apelat într-o vrajă de dragoste din 
sud-vestul Munteniei: - Tu, șearpe balaur,/ Cu solzii de aur,/ Cu 
ciocul de aur.../ Să te duci la Cutare.../ Tu să-l ciocnești.../ La 
mine să-l pornești... (53)

Într-un descântec de ursită  din nord-vestul Moldovei, fata 
conjură focul să se transforme în balaur și să-i aducă iubitul: - 
Foc, focușor,.../ Să te faci laur, balaur,/ Cu solzii de aur,/ Cu 99 
de aripi.../ Cu 99 de gheare râcâitoare,/ Să te duci: cât pe lume,/ 
Cât pe sub lume,/ La ursitu... (54)

Într-un descântec oltenesc de dragoste, șarpele în care 
s-a metamorfozat brâul, are un alt număr de ciocuri și aripi: 
- Brâu de nouă coturi,/ Fă-te șarpe cu nouă colțuri,/ Cu nouă 
aripi zburătoate,/ Cu nouă ciocuri ciocănitoare:/ Cu aripile 
să-l lovești,/ Cu ciocul să-l ciocănești,/ La mine să-l pornești!... 
(55) Într-un descântec de dragoste din Moldova istorică aflăm 
în rolul de mesager o pasăre cu aspect supranatural. Atributul ei 
magic principal este focul. Fata car-și face pe ursită o conjură 
astfel pe înfricoșata pajură: - Da te du la omul meu/ Cel ales de 
Dumnezeu.../ Și cu foc îl îmbracă,/ Și cu foc îl înfoacă,/ Și cu foc 
îl încinge,/ Și cu foc îl strânge,/ Și cu foc îl cuprinde,/ Și cu foc 
îl aprinde.../ De l-ei găsi mâncând,/ De la masă să-l stârnești,/ 
Din somn să mi-l trezești /Și spre mine să-l pornești... (56)

Ca mesager al dragostei și ursitei este chemată și luna cu 
foarte distincte trăsături mitologice de veche zeitate ca în  acest 
descântec din Bucovina: - Lună, Lună/ Vârgolună !/ Tu ești 
mândră și frumoasă,/ Tu ești a nopții crăiasă./ Tu cal ai,/ Dar 

frâu n-ai./ Na-ți ție brâul meu/ Și fă frâu calului tău,/ Să mergi 
după ursitul meu... (57) Această vrajă se săvârșește întotdeauna 
când e luna nouă sau crai- nou.

Descântecele de dragoste sunt o oglindă a mistuitoarei 
pasiuni a iubirii.

Descântecele formează o literatură ancestrală. Ca opere 
de artă literară și ca documente filologice de mare importanșă, 
prin caracterul lor arhaic, conservator, ca depozite de fenomene 
arhaice de limbă, de mult dispărute nu numai din vorbirea 
curentă, dar chiar și din alte specii folclorice, descântecele au 
o importanță deosebită. Limba descântecelor a fost  studiată de 
Ovid Densușianu, I. A. Candrea, Alexandru Rosetti și Ovidiu 
Papadima. Acesta din urmă afirmă că descântecul cuprinde un 
surprinzător tezaur de inovații în materie de artă a  cuvântului, 
pe latura accentuării expresivității; neașteptate forme de 
diminutive sau augmentative;epitete ce repetă substantivul 
în forme adjectivale neașteptate, deși derivate dintr-însul; 
accentuări ale forței imperative a verbului, prin repetarea 
acestuia în forme mărite prin prefixe; sau dimpotrivă sugerarea 
vindecării prin verbe care se repetă, potențate iarăși prin prefixe 
adecvate; inovații pe aceeași temă lexicală, impuse pe principiul 
simetriei în interiorul versului, sau cerute de corespondețele 
sonore ale rimelor. (58)

Descântecele, situate într-un cadru ritual, au influențat și 
celelalte producții folclorice. Aluzii și imagini din repertoriul  
descântecelor au pătruns  în realizările orale lirice sau epice, 
având puncte de contact cu basmul, legenda, cântecul epic etc.

Descântecul este o specie folclorică pe nedrept descon-
siderată. El face parte din istoria spiritului uman, ogindește 
sensurile cele mai adânci ale vieții și se orientează spre straturile 
cele mai vechi de cultură, face parte din spiritualitatea arhaică a 
poporului român.

Descântecul este o manifestare a gândirii magice, dar 
reflectă și existența și experiența estetică mai puțin cunoscută.

Ideea magicului nu va putea să fie niciodată izgonită din 
conștiința umanaă, va continua să palpite în subconștientul 
uman, înrâurind de acolo orientarea în cosmos și cele mai alese 
simțăminte umane. (59)

Sfîrșit
Note:
47. Ghinoiu, Ion, Op., cit., p. 62
48. Antologia descântecelor populare românești, p. XXXIX
49. Ibidem, p. XLII
50. Blaga, Lucian, Despre gândirea magică, Editura Gara-

mond, Buucrești, 1992, p. 167
51. Ibidem, pp. 165-166
52. Caraman, Petru, Magia populară ca sursă de inspirație 

pentru poezia cultă, în Elogiu folclorului românesc, Editura  
Pentru Literatură, București, 1969, p. 386

53. Ibidem, p.387
54. Ibidem, p. 388
55. Ibidem
56. Ibidem, p. 390
57. Ibidem, p. 398
58. Papadima, Ovidiu, Literatura populară română, Editura 

Pentru Literatură, București, 1968, pp. 389-390
59. Blaga, Lucian, op. cit., p. 173
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„Pierderile suferite de România, în anul 1940, au 
fost considerabile (scriu I. Corneanu și V. Moiș, în 
cartea «Intoleranță și crimă»): Basarabia, cu 44.422 
km2 și 3.190.000 de locuitori; Bucovina de Nord și 
Ținutul Herța, cu 5.220 km2 și 509.000 de locuitori; 
Transilvania de Nord-Vest, cu 42.350 km2 și 2.609.000 
de locuitori, Dobrogea de Sud, cu 7.726 km2 și 420.000 
de locuitori.” Bineînțeles, acestea erau pierderile 
enorme, teritoriale și umane, suferite de România, în 
vara anului 1940, când țara, România Mare, făurită 
la 1 Decembrie 1918, era sfâșiată, și în est, și 
în nord, și în vest, și în sud: de URSS, la 28 
iunie 1940, prin notele ultimative și anexele 
secrete ale Pactului Ribbentrop-Molotov, de 
Ungaria horthystă și fascistă, prin Diktatul 
de la Viena, din 30 august 1940, și 
de lacoma vecină Bulgaria, care 
primea teritorii în Dobrogea  
de Sud!

Dar mai sunt și celelalte 
dureroase pierderi: cele umane! 
După masacrele cumplite din 
Slovacia, când trei părți din țară au 
fost cedate Ungariei, învinsă în Primul 
Război Mondial, în urma primului 
arbitraj de la Viena, după cele 19.573 
de victime și crimele comise 
în Serbia, după cel de-al doilea arbitraj  
(diktat) de la Viena, i-a venit rândul 
și României!

Anexând nord-vestul Transilvaniei, prin diktat, 
încă din primele zile ale lunii septembrie 1940, armata 
horthystă și jandarmii, cu sprijinul unor civili din 
localitățile cu populație ungurească din Ardeal, au 
comis, în teritoriile ocupate, crime abominabile. Mulți 
români, mai cu seamă intelectuali, din nordul Ardealului, 
au trăit marea dramă a refugiului, odată cu evacuarea 
instituțiilor Statului Român, părăsind zona ocupată, 
printre ei aflându-se și profesorii Universității din Cluj: 
Sextil Pușcariu, Iuliu Hațieganu, Onisifor Ghibu, Emil 
Racoviță, artiștii Operei Române, mari personalități ale 
vremii, refugiați la Sibiu și la Timișoara.

Majoritatea atrocităților, unele comise cu o cruzime 
inimaginabilă, ale ocupantului vremelnic, au avut loc în 
primele zile ale lunii septembrie a anului 1940, dar și 
în toamna anului 1944: deci, imediat după instaurarea 
ocupației horthyste, după 30 august 1940, dar și după 
ce România a întors armele împotriva Germaniei și a 
Ungariei, în august 1944. O Ungarie nemulțumită că, 
după Conferința de Pace la Paris și după încheierea 
Tratatului de la Trianon, semnat la 4 iunie 1920, a 
ajuns, de la 282.000 kmp, la un „teritoriu național” de 
93.000 km2. Un trecut, spuneau ungurii, care trebuie 
„răzbunat”! Ungaria începe, imediat după Diktatul de 
la Viena, să-și etaleze spiritul fascist, mai ales în acele 
zone cu populație românească din apropierea „noii 
granițe care traversa Transilvania”.

După ce prima unitate militară trece, la 5 septembrie 
1940, frontiera pe la Sighetul Marmației, pătrunzând 
și ocupând localitățile Carei, Satu Mare, Sighetul 
Marmației, Ocna Șugatag, au început masacrele 
împotriva populației civile românești. „În doar 11 zile, 
au fost asasinați aproximativ 1.000 de români”: la 
Trăznea, apoi mulți la Ip, Ciumărna, Hărcana-Turda, 
Nușfalău, Vișeul de Sus, Dosui Tăului, Cerișa, Marca, 
Brețcu, Mureșenii de Câmpie, Mihai Bravu, Sucutard, 
Zalău, Huedin, Belin, Zăbala, Halmășd, Sântion, 
Cosinciu de Sus, Camăr, Aghireș, Ditrău, Suciu de Sus, 

Luduș, Tărian, Prundu Bârgăului, Cătina, Răchitiș, 
Șincai, Ozd, Gădălin. La Mihai Bravu (7 septembrie 
1940, au fost omorâți 22 de români), la Nușfalău (au fost 
uciși, la 8 septembrie 1940, 11 români), la Ciumărna (8 
septembrie 1940 - 11), la Zalău (9 septembrie 1940 - 27), 
la Trăznea (9 septembrie 1940-87 de români și 6 evrei), 
la Huedin (10 septembrie 1940 - uciderea, bestială,  

a protopopului Aurel Munteanu), la Ip (13-14 septembrie 
1940 - 157 de morți!), la Cerișa (15 septembrie 1940 - 
64 de români), la Marca (15-16 septembrie 1940 - 11), 
la Brețcu (15-16 septembrie 1940 - 3), la Belin 
și Zăbala (13-14 septembrie 1940 - atacate și vandalizate 
casele românilor), la Halmășd (16 septembrie 1940 - 
10), la Sântion (16-17 septembrie 1940 - 2), la Mureșenii 
de Câmpie (20 septembrie 1940 - 11), la Sucutard (22 
septembrie 1940 - 4).

Oameni uciși, mișelește, de trupele armatei Ungare, 
de criminali de teapa lui Wass Albert, pentru singura lor 
vină că s-au născut români! Amiralul fără mare, doar de 
baltă-lac Balaton, Horthy Miklos, este primit, călare pe 
cal alb, cu acea îngâmfare tipic nemeșească, pompoasă, 
în acea grandoare cunoscută, în postură de „eliberator”, 
de maghiarii din localitățile recent cedate Ungariei, 
urmat de honvezii lui, la Oradea, Carei, Baia Mare, 
Cluj, Bistrița, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Zalău, 
Reghin, Târgu-Mureș. Populația ungurească „plânge 
de bucurie”. Este intonat imnul Ungariei, fanfarele 
cântă, cu foc, marșuri iredentiste. Delir! Harta invaziei 
și a ocupației este acoperită cu flori de populația 
ungurească, de soldații lui Horthy, sub țipetele reluate 
la unison: „Totul, totul înapoi, după Trianon!”.

Masacrele ungurești au fost reluate și continuate, 
și în toamna anului 1944, după ce Armata României a 
întors armele împotriva Germaniei naziste și a Ungariei 
horthyste și fasciste. La Band a fost împușcat sergentul 
Predescu de pe frontiera română, la Grebeniș au fost 
uciși trei localnici, iar la Oroiu - bătuți și uciși alți trei 
români. Pe românii din Gebeniș, care n-au reușit să se 
refugieze din fața ocupantului, ungurii i-au dus până la 
noua graniță impusă „prin diktat, umilindu-i, silindu-i 
să sărute noile pietre de hotar și să mulțumească 
pentru că «au ajuns pe teritoriul sfânt al Ungariei»”. 
La Sărmașu, la 15 septembrie 1944, jandarmii, cu 

largul sprijin al unor localnici maghiari, „la marginea 
localității Cămărașu, au ucis 126 de evrei, 18 români au 
fost deportați în Ungaria”, de unde nu s-au mai întors. 
La Moisei, la 14 octombrie 1944, mai mulți țărani 
români au fost adunați într-o casă și au fost uciși, prin 
ferestre și ușă, de soldații unguri aflați în retragere, nu de 
nemți, cum spuneau, după 23 august 1944, falsificatorii 
istoriei. Acestora li se mai adaugă crimele de la Aita 
Seacă (unde ostașii români, răniți sau rătăciți de trupă, 
au fost, în toamna anului 1944, uciși, cu sapele, securile, 
lopețile, de o parte din populația civilă), de la Tărian, 
Prundu Bârgăului, Cătina, Răchitiș, Șincai (județul 
Mureș), Ozd, Turda, comise tot în toamna anului 1944.

La protestul episcopului greco-catolic - Iuliu Hossu 
-, față de crimele comise de ocupantul vremelnic, primul 

ministru al Ungariei replica, cu acel cunoscut cinism: 
„Nu există nuntă fără cuțitari!”. Sub acordurile imnului 

Ungariei, în cântările și urările închinate lui Horthy 
Miklos, plimbăreț, pe cal alb, prin nordul Ardealului, 

ocupat, prin diktat, de Ungaria, erau uciși 1.000  
de români! Numai că, din cele 72 de persoane  

(52 din Ungaria, 20 din România), care au  
comis oribile crime, ucigând români, refugiate în 

Ungaria, iar de acolo prin alte țări, condamnate 
la moarte, în contumacie, pentru crime de 

război, niciuna n-a fost închisă sau extrădată!
Referindu-se la acele zile cumplite, la 
crimele comise de ocupant, episcopul 

romano-catolic Sandor Imre 
scria: „Ce ați făcut cu românii 
rămași la noi, numai barbarii 

puteau să facă!”. Iar publicistul 
Ferenczy Gyõrgy, altă 

conștiință și minte lucidă, autor 
al lucrării „Ardealul - pământ 

românesc”, ca o replică la 
politica revizionistă a Ungariei, 

scria: „Mândrul pământ al 
Transilvaniei s-a transformat 

într-o amarnică Golgotă (…) Asasinatele 
se țin lanț, și toate acestea pentru că 

unica vină a nenumăratelor victime este aceea de 
a se fi născut români!”. Toate acestea fac parte din 

cartea „Golgota în Transilvania”, a scriitorului și 
publicistului Ferenczy Gyõrgy (apărută în primăvara 

anului 1941, reluată, de Editura „Paco”, în 2001).
Transilvania era dorită, de unguri, „în granițele 

istorice maghiare”, cu o singură etnie - cea ungurească, 
fără românii majoritari în Ardeal. Din păcate, această 
parte a Transilvaniei a mai urcat o Golgotă a ei, aici, 
unde asasinatele și execuțiile „tribunalelor de sânge” 
s-au ținut lanț, la 1848-1849, în septembrie 1940, dar 
și în toamna anului 1944. „Până aici se aude - scria 
Ferenczy Gyõrgy - disperarea multor sute de mii 
de oameni ajunși sub stăpânire străină pe pământul 
Golgotei din Transilvania, unde vântul suflă leșurile 
celor spânzurați, unde cadavrele martirilor asasinați, 
cu o cruzime sălbatică, vestesc că instinctul barbar s-a 
descătușat, iar barbaria, precum și răzbunarea, joacă 
dansul sălbatic al morții!”.

Asta au făcut jandarmii, militarii unguri, o 
parte din populația maghiară civilă, cei din „Garda 
Zdrențăroșilor”, acei zbiri ai trupelor de ocupație, care 
comiteau crime, acele asasinate, cu o cruzime feroce, 
care le depășeau pe cele din Evul Mediu! Criminalii, 
barbaria, instinctele bestiale ale celor „amețiți de beția 
triumfului” strigau: „Să piară toți valahii! La moarte cu 
opincarii!”. Criminali și vandali, răzbunători și cruzi, 
sub îndemnul acelui „Nincs kegelem!” („Fără milă!”), 
al criminalului-autor Dücsö Csaba (Daday Lorand), 
prin dorința maghiarizării forțate sub ordinele primului 
ministru Teleki Pal, sub obsesia refacerii Ungariei Mari, 
pentru totdeauna dispărută!

Acestea au fost vremurile crâncene ale Ardealului!
Toate acestea s-au întâmplat!
Neam creștin, tolerant, cu frica lui Dumnezeu, noi, 

românii, iertăm! Dar nu uităm!

LAZĂR LĂDARIU, scriitor

SĂ NU UITĂM AMARNICA GOLGOTĂ  
(1940-1944) A NORDULUI ARDEALULUI!



8

Dacia nemuritoare

Nr. 49/2017

   

TRANSILVANIA PĂMÂNT ŞI NEAM ROMÂNESC (XIX)
Prof. univ. dr. IOAN CONDOR

DACII: Stăpânirea romană în Dacia 
(106-270 d. Hr.)

„Izbânda contra dacilor (din 106 d. Hr.) fu privită ca 
un mare și însemnat eveniment. De la cartaginezi, 

niciun popor nu pusese într-o așa de primejdioasă cumpănă 
puternicul imperiu roman… Sărbătorile date în Roma (în anul 
107 d. Hr.) pentru a celebra înturnarea triumfală a împăratului 
fură din cele mai strălucite: O sută și douăzeci și trei de zile, ne 
spune Dio Cassius, ținură jocurile publice și peste unsprezece 
mii de fiare pieriră în luptele date, în care apărură și zece 
mii de gladiatori. Istoricul Romei uită să ne spună și câți din 
acești nenorociți își lăsaseră oasele în amfiteatrele romane; 
uită, sau mai curând, ca om cu cugetul mai înalt, îi e rușine să 
o mărturisească… Dacia fusese cucerită de Traian cu scopul 
anumit de a fi prefăcută în provincie romană.”1

Ispititor de interesantă, frumoasă și concisă expunere a 
marelui istoric, astfel că nu am putut renunța de a o prelua și 
prezenta cititorului.

Așa cum am arătat deja, mai sus, în urma victoriei obținute 
de romani, o parte a teritoriului Daciei, cam o cincime, a fost 
transformată în provincie romană (vestul Olteniei, Banatul și 
o parte a Transilvaniei).

Menționăm că după victorie, Sarmisegetuza este 
distrusă, la fel ca toate fortificațiile dacice. 

În capitală nu sunt cruțate nici sanctuarele dacilor, 
situație rar întâlnită în analele războaielor romane, 
justificată doar de sacrificiile și pierderile suferite în 
timpul crâncenelor lupte.

Traian însuși rămâne în Dacia pentru a organiza 
noua provincie și procedează la măsuri drastice: 
populația din zona capitalei Sarmizegetusa este 
strămutată în zone mai ușor de supravegheat, iar în 
cetate este instalată o garnizoană romană din legiunea 
IV Flavia Felix. La 11 august 106, organizarea 
provinciei romane Dacia era un fapt împlinit, 
după cum o demonstrează o diplomă militară de la 
Porolissum.

Prăzile capturate de romani au fost foarte mari: 
165.000 kg. aur, 331.000 kg. argint și 50.000 de 
luptători.

După întoarcerea la Roma, am arătat mai sus, că 
împăratul Traian a organizat jocuri și spectacole timp de 123 
de zile (anul 107). Din prăzile de război împăratul a făcut 
daruri pentru oștire și pentru plebea din Roma, a procedat la 
scutirea de impozite.2

Personal, consider că măsurile drastice, distrugerea 
Sarmizegetusei și prăzile mari capturate nu pot fi socotite 
normale și nici lăudabile pentru un mare imperiu.

Triburile dace care au rămas în afara hotarelor provinciei 
Dacia (adică dacii liberi), se găseau cu romanii uneori în 
raporturi clientelare, dându-le chiar ostași, așa cum rezultă 
dintr-o inscripție interesantă, însă de cele mai multe ori în 
relații de dușmănie, efectuând atacuri armate împotriva 
cotropitorilor romani. Însă se susține că populația băștinașă 
geto-dacă supusă de romani continuă să formeze majoritatea 
populației, deși o parte din ea a fost luată în sclavie sau a pierit 
în lupte. Numeroase sunt inscripțiile care atestă persistența 
elementului autohton.

După cotropirea Daciei de către romani, aceștia, 
urmărind să-și consolideze poziția lor aici, au colonizat 

noua provincie cu elemente romane sau romanizate aduse din 
tot imperiul roman. Unii coloniști sunt aduși din provinciile 
răsăritene, alții sunt originari din Illiricum și Moesia, din sudul 
Dunării, iar alții din părțile apusene ale imperiului roman. Din 
Italia au venit foarte puțini, deoarece aici lipsa de populație se 
făcea mult simțită în perioada respectivă.

În timpul dominației romane în Dacia, diferențierea 
socială a populației se accentuează. Clasa stăpânitoare este 
formată din proprietari romani de sclavi, la care se alătură 
pătura bogată din Dacia. Tot din clasa stăpânitoare făceau 
parte și înalții dregători orășenești. Pătura mijlocie o formează 
populația mai săracă ce trăia liberă și care avea diferite 
ocupații: meseriași, constructori, pictori, medici, pietrari 
etc., inclusiv micii agricultori ce trăiesc la sate (pagi) fiind 
numiți din acest motiv pagani. Ultima categorie a populației o 
constituia masa sclavilor, clasa exploatată și asuprită.3

Marele istoric și filozof Xenopol, analizează în detaliu 
o problemă care a creat unele dezbateri. Este vorba că 

istoriografia noastră mai veche se silește a dovedi din răsputeri 
stingerea desăvârșită a națiunii dace, în urma crâncenului război 
și a emigrării dacilor după ce romanii luară țara în stăpânire. 
Această (falsă părere, n.n.) păruse sprijinită la început de 
istorici români, în interesul păstrării curățeniei sângelui roman 

din care ne-am trage, a fost adoptată și de către scriitori străini, 
însă cu o țintă cu totul deosebită. Susțin și dânșii asemenea 
teorie, însă în scopul de a putea îndepărta pe coloniștii romani 
din Dacia, la retragerea lui Aurelian, referindu-se spre exemplu la 
Rösler. În combaterea acestei false teorii, se arăta că pe vremea lui 
Alexandru cel Mare geto-dacii cultivau grâul. Pe timpul luptelor 
lor cu romanii găsim la daci agricultura destul de dezvoltată, 
deoarece se află niște dregători însărcinați cu inspecția ei. Apoi 
întâlnim în Dacia o suma de orașe și sate care exclude ideea unui 
popor nomad. O împrejurare mai ales pune în evidență această 
absurditate, anume aceea că aproape toată terminologia geografică 
a provinciei romane este moștenită de la poporul indigen; în 
acest sens se dau numeroase exemple de denumiri, inclusiv de 
inscripții.4 Trist și de neînțeles este că aceasta teorie absurdă este 
promovată și astăzi de mulți istorici, chiar aflați în poziții oficiale. 
Se uită că “ Meseria istoricului este să caute trecutul și să încerce, 
cu obiectivitate, buna-credință și apelând, firește, la izvoare și la 
o metodologie adecvată, să se apropie cat mai mult de adevăr.5 

Asupra acestei probleme vom reveni mai târziu, la locul indicat.

Organizarea administrativă a Provinciei Dacia prezintă 
unele particularități în perioada 106 – 270. Astfel, 

în timpul împăratului Traian, provincia este condusă de un 
guvernator numit legatus Augusti propraetore. În anul 120, sub 
împăratul Hadrian este împărțită în doua părți: Dacia de sus 

(Dacia superior) și Dacia de jos (Dacia Inferior). Fiecare din 
cele doua Dacii avea un guvernator al ei.

Împărțirea în două părți și întreaga organizare administrativă 
din vremea lui Hadrian au fost considerate neîndestulătoare, fapt 
dovedit mai ales în lupta cu dacii liberi. De aceea, împăratul 
Antonimus Pius trece la noua organizare, împărțind provincia 
în trei părți în anul 158 (d. Hr.): 1) Dacia Porolissensis, numită 
după numele capitalei Porolissum; 2) Dacia Apulensis, numită 
la fel după numele capitalei, Apulum; 3) Dacia Malvensins, 
numită astfel tot după numele capitalei, colonia Malva.

În timpul domniei lui Marcus Aurelius, din cauza atacurilor 
marcomanilor și a primejdiei dacilor dinăuntrul și dinafara 
hotarelor, se aduce în Provincia Dacia și Legiunea V Macedonica.

Întrucât acum se aflau în Provincia Dacia doua legiuni 
romane, s-a simțit nevoia de a se asigura o unitate de comandă 
care se realizează prin numirea unui guvernator suprem peste 
cele trei Dacii.

În Provincia Dacia au existat așezări orășenești – colonii și 
municipii – și așezări rurale. În colonii și municipii exista un sfat 
orășenesc (ordo docuriorum),  format din decurioni aleși. Marea 
majoritate a populației locuia în sate (vici) în care de multe ori 
se așezau și coloniști romani. Administrarea unui sat (vicus) 
era încredințată de obicei la doi conducători (magistri), ajutați 
pentru chestiuni financiare de un quaestor.

Colegiile din Provincia Dacia erau asociații formate din 
mai multe persoane unite prin activitatea și profesiunea 

lor comună, cum sunt, spre exemplu: fierari, corabieri, luntrași, 
purtători de lectice, aurari, negustori etc. Colegiile trebuiau să 
aibă un anumit număr de membri care sa plătească o contribuție 
anuală. Impozitele datorate de populație în Provincia Dacia erau 
de doua categorii: impozitul direct sau impozitul funciar (pe 
terenurile particulare) și impozitul personal sau capitația (plătit 
de toți locuitorii Provinciei), precum și impozite indirecte (pe 
moștenire) și pe eliberările de sclavi.

În Provincia Dacia centrul de greutate al armatei îl 
constituiau legiunile; o legiune în epoca imperială – după 
Hadrian – se compunea din 6.000 de soldați. În Dacia găsim în 
epoca stăpânirii romane următoarele doua legiuni: a) Legiunea 
XIII Gemina, pomenită în numeroase inscripții și Legiunea 
V Macedonica care a fost adusă în Provincia Dacia în 166 – 
167. Comandantul legiunii era un legatus, iar după împăratul 

Gallienus un prefectus legionis. Comandantul legiunii era 
ajutat de ofițeri denumiți tribuni (tribune militum).6

Observăm că administrarea provinciei dacice era deosebită 
de a celorlalte teritorii cucerite de romani. Aceasta pentru că 
Dacia era o provincie imperială, adică guvernată direct de 
către împărat. Reprezentând o provincie de graniță, care putea 
fi frecvent atacată de către popoarele migratoare, aceasta 
necesita o armata mai însemnată. Însăși titlul reprezentantului 
împăratului, guvernatorul militar era “legatus augusti”. Alături 
de reprezentanți ai împăratului, erau și funcționari din rândul 
coloniștilor și a populației cu drept de cetățenie. Aceștia 
constituiau sfatul provincial. Funcționarii de rang înalt erau 
trimiși de Roma, iar ceilalți erau aleși din rândurile populației. 
Capitala provinciei a fost organizată pe locul unui fost castru 
roman – Colonia Dacica sau Colonia Ulpia Traiana Augusta 
Sarmisegentuza regia, care se afla la distanta de 40 km. de fost 
capitală a provinciei.

În general, organizarea administrației romane în 
noua provincie se baza în special pe orașe. Cele mai 

importante orașe, în cazul Provinciei Dacia, erau Napoca 
(Cluj), Drobeta (Turnu Severin), Ad Mediam (Mehadia), 
Potaissa (Turda), Sucidava (azi Celei). Unele dintre orașe 
sunt foste așezări dacice. Pe parcursul unui secol, în Provincia 
Dacia au fost construite vreo 12 orașe noi, bine organizate. 
Ele erau de mai multe categorii, având fie grad de colonie, fie 
cel de municipiu, așa cum am arătat mai sus. În afara acestora, 
mai existau și alte așezări care se formau în jurul castrelor; ele 

erau numite canabe și erau locuite de familiile militarilor, 
de negustori și de alte persoane civile.

O realizare importantă o reprezintă rețeaua de 
drumuri pavate care făceau legătura între orașe. Acestea 
erau de o necesitate strategică pentru colonizatori și 
de aceea au fost construite astfel încât unele dintre ele 
s-au păstrat până în zilele noastre. Drumurile serveau 
romanilor și pentru a transporta bogățiile subsolului 
(aur, argint, cupru, fier, sare). Cel mai important drum 
străbătea Provincia Dacia, începând de la Dunăre, 
trecea prin Banat și ajungea la Sarmizegetusa. Din 
capitală, drumul ajungea la Apulum, apoi la Salinae, de 
unde se îndrepta către nord prin Napoca, ajungând în 
final până la Poroliss. Pe marginea drumului erau fixați 
stâlpi de piatră care indicau distanța până la o localitate 
sau alta. Materialele arheologice ne demonstrează că 
aceste drumuri au fost construite îndată după cucerirea 
Provinciei Dacia și probează întinderea și durata 
stăpânirii romane în această provincie.

Romanii s-au remarcat și prin construcții pu-
blice. O preocupare a reprezentat-o înzestrarea 

orașelor cu apă potabilă prin apeducte renumite. Resturi 
de apeducte au fost găsite la Sarmisegetuza și la Apulum. 
Fiecare oraș își avea băi termale proprii, precum și alte edificii 
publice.7

(va urma)
Note:
1. Alexandru Dimitrie Xenopol, Istoria românilor din 

Dacia Traiana, vol. I Dacia anteromană. Dacia romană. Dacia 
postromană (Migrațiunile barbare), Editura SAECULUM, 
București, 2014, pag. 158 -159; Istoria României în date elaborată 
de Horia C. Matei, Fl. Constantiniu, M.D. Popa, N. Nicolescu, 
Gh. Rădulescu, sub conducerea lui Constantin Giurescu, editura 
Enciclopedică Română, București, 1972, pag. 34

2. Istoria României în dateop.cit., pag. 38
3. A se vedea, pentru dezvoltări: Vladimir Hanga, 

Crestomație pentru studiul istoriei statului și dreptului R.P.R., 
vol. I, Editura de stat pentru literatură economică și juridică, 
București, 1955, pag. 94 – 97, 99 – 100; Dr. Napoleon Săvescu, 
Noi nu suntem urmașii Romei, vol. I, editura Teocora, 2012, 
Buzău, România, pag. 73 - 84

4. Vezi: A.D. Xenopol, op. cit., pag. 169 și urm, Istoria 
Românilor. O sinteză cronologică, coordonator Valentina 
Bilcea, editura Meronia, 2015, București, pag. 28

5. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Ispititoarea 
Transilvanie. Multiperspectivitate și adevăr în istoria unei 
provincii, editura Școala Ardeleană, Cluj – Napoca, 2017, pag. 
10, Gheorghe Romanescu, Pagini din istoria poporului român/
Pages from the history of the Romanian People, București, 
Alcor Edimpex, 2011, pag. 35

6. Pentru dezvoltări, a se vedea: Vladimir Hanga, op. cit., 
pag. 108 și urm; A.D. Xenopol, op. cit., pag. 195 – 289; Istoria 
României în date, op. cit., pag. 35 – 39, Istoria Românilor, op. 
cit., pag. 29 32, Gheorghe Romanescu, op. cit., pag. 36 37, Liviu 
Florian Dogeanu, Istoria neamului românesc, Editura Roossa, 
Chișinau, pag. 36 -37

7. A se vedea: Liviu Florian Dogeanu, op.cit., pag. 38 39; 
Vladimir Hanga, op. cit., pag. 113 si urm; Istoria României 
în date, op. cit., pag. 40 – 41; Florian Constantiniu, O istorie 
sinceră a poporului roman, Univers Enciclopedic, București, 
1997, pag. 29 și urm; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, 
Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, editura 
Albatros, București, 1975, pag. 86 și urm.
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În România mai apar şi muzee:  
Muzeul de Istorie „Axiopolis” din Cernavodă

Oraşul Cernavodă, cel pe lângă care trecem în drum spre 
fierbintele litoral românesc şi care ne trage atenţia prin 
arcuirea podului aflat aici peste Canalul Dunăre – Marea 
Neagră, dar şi prim masivitatea „ogivelor” de beton ale 
reactoarelor de la centrala nuclearo - electrică, este situat în 
Podișul Dobrogei de Sud, la confluența fluviului Dunărea cu 
Canalul Dunăre – Marea Neagră, respectiv cu văile Carasu, 
Țibrin și Siliştea. Elementul definitoriu al orașului și 
teritoriului său administrativ este Canalul Dunăre – Marea 
Neagră, ca ax de structurare urbanistică a localității, pe care 
o divide în două zone distincte. Aici, pe strada Ovidiu, la 
numărul 7, de ceva timp se află Muzeul de Istorie „Axiopolis”. 
Muzeul „Axiopolis” din Cernavodă a fost inaugurat la 3 
iunie 2006. Profilul general al muzeului este cel arheologic, 
profilul principal fiind arheologie preistorică, arheologie 
daco-romană, istorie. Muzeul este găzduit într-o clădire 
veche care a servit de-a lungul timpului ca centru de pompieri 
şi casă a pionierilor. Restaurată şi salvată de la demolare, 
clădirea ne prezintă în spaţiile celor 5 săli şi al unui hol 
monumental, o colecţie de arheologie preistorică şi romană 
locală, dar şi regională, piese de artă decorativă din sec. 
XIX, monumente şi personalităţi care au marcat istoria şi 
imaginea oraşului. Astfel în „Sala 1” muzeu ne introduce în 
istoria din perioada neo-eneolitică ( 5500-2500 î.Hr.). 
Cunoscute mai ales prin celebrul cuplu „Gânditorul şi 
perechea sa”, capodoperă a sculpturii neolitice descoperite 
la Cernavodă într-un mormânt din necropola de înhumare de 
pe Dealul Sofia (în anul 1956), comunităţile neo-eneolitice 
din zona Dunării au avut o lungă evoluţie în timp, colinele 
însorite de pe malul drept al Dunării oferindu-le un cadru 
natural ideal locuirii de durată. Numai în raza de locuire a 
oraşului Cernavodă au fost identificate mai multe aşezări şi 
necropole aparţinând culturilor Hamangia, Gumelniţa, 
Cernavodă I, III şi II cu un bogat inventar arheologic: 
ceramică, arme, unelte din silex, podoabe şi obiecte de cult 
(mileniul V î.Hr.), material osteologic care oferă o imagine 
complexă asupra economiei alimentare. În „Sala 2” luăm 
contact cu perioada Hallstattiană - prima epocă a fierului 
(1200- 450/300 î.Hr.) care cunoaşte manifestări culturale cu 
trăsături specifice.  Denumirea culturii este dată după 
localitatea cu acelaşi nume din Austria. Apare în momentul 
în care metalurgia bronzului cunoştea cea mai mare 
dezvoltare. În mai multe puncte din zona Cernavodă sunt 
atestate aşezări şi necropole ce aparţin mediului cultural 
Babadag II şi III: pe Dealul Sofia este menţionată existenţa 
unui „oppidum tracic” hallstattian (sec.X-VIII î.Hr.) apărat 
de un val de pământ şi piatră. Poate fi admirat inventarul 
funerar al unui mormânt elenistic din Medgidia de sec. II 
î.Hr., vase hallstattiene din zona Cernavodă şi Rasova - 
Malul Roşu, ceramică greaca de import, vase greceşti de uz 
comun (sec. III-II î.Hr.), recipiente amforice de la Heracleea 
Pontica şi Chios (sec. IV î.Hr.), urne funerare. „Sala 3” este 
dedicată perioadei de început a ocupării Daciei de către 

romani în urma a două mari războaie încheiate cu cucerirea 
teritoriului dintre Carpaţi-Dunăre-Pont şi transformarea lui în 
provincie imperială romană. Vechea cetate grecească Axiopolis 
îşi va continua activitatea şi în epoca romană. Datorită pozitiei 
sale strategice, romanii vor înfiinţa aici o „nautae universi 
Danubii”, o asociaţie a marinarilor de pe Dunăre. În urma unor 
cercetări, marele arheolog Grigore Florescu a descoperit la 
Cernavodă o carieră de piatră exploatată de romani cu 
reprezentarea unui Hercule Saxanus (Ripensis) a cărui imagine 
poate fi admirată într-o planşă expusă în sală (originalul se afla 
la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa). Pot fi 
văzute emisiuni monetare, dinari romani republicani proveniţi 
din descoperiri izolate. Denarii găsitii la Cernavodă fac legatura 
cu descoperirile din zona Ostrov, la sud şi a Tulcei la nord. Se 
regăseşte de asemenea ceramică romană descoperită la Rasova 
şi Cernavodă, inscripţii pe cărămizi cu nume de unităţi militare 
cantonate în zonă. „Sala 4” corespunde perioadei romane târzii 
(sfârşitul sec. III-IV e.n) şi prezintă vestigii ale prezenţei 
romanilor la Axiopolis, Capidava, Sacidava şi Basarabi. Poate 
fi studiat un plan al cetăţii şi etapele sale de construcţie. Apar 
cele mai târzii dovezi ale existenţei creştinismului în Sciţia 
Minor: placa mormântului hypogeu, datat sec. VI, din afara 
cetăţii Axiopolis (originalul se afla în muzeu), reproducerea 
unei plăci de calcar cu menţionarea a trei martiri din secolul IV: 
Chindeas, Chiril şi Dasius (Tasios), obiecte-bijuterii împletite 
din fir şi din bronz, dar şi o hartă a valurilor de pământ din 
Dobrogea. „Holul muzeului” este dedicat sec. XI-XX, aici 
fiind evocată personalitatea lui Anghel Saligny, prin prezenţa 
machetei podului construit de marele inginer inaugurat în anul 
1859, această minunată împletitură de fier care a răzbătut 
timpul până la noi, printr-un album cu etapele construcţiei 
podului, prin imagini cu cel mai mare obiectiv de construcţii al 
României din perioada comunistă – Canalul Dunăre-Marea 
Neagră. La etaj, în sala-turn („Sala 5”), este adus un omagiu 
familiei de intelectuali Chirescu, care au donat obiecte ce au 
aparţinut familiei marelui compozitor I.D.Chirescu. Programul 
muzeului este unul flexibil, respectiv Luni – Vineri: 8.00 – 
16.00, iar sâmbăta şi duminica este deschis pentru grupurile 
care solicită din timp acest lucru. Numele de „Cernavodă” (de 
unde și Cernăuți, Cernat, Cerna, Cernobîl) nu cred că vine din 
rusește și este un vechi cuvânt getic. El vine de la „a cerne” și 
„cernit” (întunecat, negru, doliu), adică „Cerna – Vodă”, sau 
„Vodă Cernitul” (Negru Vodă; Cel ce ne dă Legea, Cel ce face 
Legea), Cel ce apare la Sfârșitul Timpului acestei Lumi (taina 
capetelor de negri ce apar în simbolurile Țărilor Românești, în 
simbolurile papale de la Roma, etc.). „Cernit” are înțeles „de 
culoare neagră” (despre haine);  Negru, de doliu; Despre 
oamenii care poartă doliu; sau fig. „Mâhnit, îndurerat, trist; 
posomorât, mohorât”. Corbul negru (simbol clar al lui Negru 
Vodă) cu inelul în cioc simbolizează închiderea cercului și 
Sfârșitul lumii (moartea acesteia). De aceea la țară la noi 
bătrânii se îmbrăcau în negru, „învățând să moară”. Avem 
în România și împrejurimi „Cerna” ca râu în Banat, afluent al 
Dunării (cu celebra Vale a Cernei), avem un afluent d’a stânga 
Mureșului, dar și un pârâu al Oltețului (Vâlcea). Varianta 
cernea „cel negru”, a dat și „Cernea”, sau „Cernești” (com. în 
Țara Lăpușului). Mai avem Lunca Cernii de Jos, ca și 
com. în jud. Hunedoara, situată la poalele de SE ale M-ților 
Poiana Ruscăi, pe râul Cerna, dar și comuna Cerna (jud. 
Tulcea), sat Cerna (jud. Timiș), Cerna Sat (jud. Gorj), comuna 
Cernat (jud. Covasna), Cerna – Vârf (sat în Isverna, jud. 
Mehedinți), comuna Cernișoara (jud. Vâlcea) și comuna 
Cernești (jud. Maramureș). Mai sunt numele de familie Cernea 
și Cernat. Toate acestea confirmă vechea denumire a țării 
noastre de „Cea neagră” (Valahia Neagră, Religia Veche Valaho 
– Egipteană a Geților de Aur primordiali), aici fiind singura 
țară pe unde trece fluviul Dunărea care izvorăște din Munții 
Pădurea Neagră și se vasă în Marea Neagră (avem Dealul 

Negru, avem Râul Negru, Vârful Negroiu (Nehoiu), 
Negrești, Neaga, etc.). La sfârșitul Timpului vine un 
întuneric total („se pune capacul”) ce ține un timp. Atunci 
Soarele noastru ne va arăta cealaltă față a sa: din Re („Cel 
care este”) devine RA („Cel care va veni”). Ghidul care-i 
întâmpină pe cei care trec pragul muzeului din Cernavodă le 
prezintă tuturor istoria oraşului. Ana Olivia Rotaru, 
muzeograf: „Bine aţi venit la muzeul de istorie Axiopolis. 
Această denumire are o rădăcină grecească Axios şi Polis. 
Axios înseamnă apa neagră, polis înseamnă cetate întărită. 
Deci oraşul de lângă apa neagră!!!” (trimitere la Vechea 
Religie Valaho – Egipteană a Geţilor de Aur primordiali). 
Statuetele „Gânditorul şi perechea sa”, reprezentative 
pentru cultura Hamangia, au devenit emblemele oraşului 
Cernavodă. Puţini sunt însă cei care ştiu că acestea au fost 
descoperite întâmplător, pe dealul Sofia din Cernavodă în 
anul 1956. În timpul săpăturilor arheologice, o porţiune 
dintr-un mal s-a desprins şi s-a prăbuşit. Printre resturile de 
lut şi piatră, arheologii au găsit cele două statuete. „Aceste 
exponate sunt un unicat pe teritoriul României, îşi au 
analogie în cultura orientală. Sunt un simbol al oraşului 
nostru şi sunt o dovadă vie a plasticii antopromorfe a epocii 
pietrei. Putem spune că suntem într-un  oraş mic, dar cu o 
istorie mare ce începe din mileniul 5 î.Hr.”, completează 
doamna muzeograf. Aici avem prezente două reproduceri 
ale celebrelor statuete, cele originale găsindu-se la Muzeul 
de Istorie Naţională a României din Bucureşti, expuse la loc 
de cinste, ca exponate cu valoare de tezaur.  

În drum spre mare, tot mai mulţi turişti se opresc în 
ultimul timp pentru un scurt popas la Muzeul de Istorie 
„Axiopolis” din Cernavodă. Cei mai mici vizitatori sunt 
deseori captivaţi de artefactele inedite expuse aici în muzeu 
şi pun întrebări care de care mai interesante, aşteptând 
răspunsuri pertinente. Astfel participăm cu toţii la o istorie 
vie a acestui colţ de țară românească, ca urmare a unei 
iniţiative demne de laudă. Vivat! 
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(urmare din pag. 1)
„Mă, nimeni, am mai mulţi prieteni unguri 

decât tine. Ştii de ce? Pentru că la nivelul 
nostru de jos, al omeniei, ne ajutăm între noi. 
Am botezat sute de copii unguri, le-am sfinţit 
casele şi le-am îngropat morţii. Da, oamenii 
morţi din lipsa medicaţiei şi din cauza faptului 
că tu, odiosule anti-român şi anti-maghiar, nu 
ai făcut nimic pentru ei. Te pricepi la fluturat 
steaguri şi la ocărât popoare. uită-te la tine, 
nimeni! Vorbeşti limba română ca portarul de 
la lagărul din Siberia şi alţi anti-români te-au 
pus ministru.

Acum, esenţa! Îmi doresc să dispari în ceaţa 
ne-istoriei, lăsând ungurii omenoşi în pace şi 
târând după tine şi dobitoacele din uDMR care 
îţi seamănă leit. Ştiu, ar mai rămâne români 
de umilit în ţară dar nu vreau să o mai faci tu. 
Ajunge! Nu eşti cetăţean al României! eşti doar 
o viperă mongoloidă care pune venin în pahare 
româneşti şi ungureşti.

Iar despre 1918 să nu mai vorbeşti! Pe vremea 
aia trăiau oameni, mă, nu nebotezaţi ca tine.” a 
scris preotul Vasile Antonie pe Facebook.

Cât de valabilă este zicerea lui Socrate 
precum că poți afla după ce deschide gura dacă 
cineva este prost! O confirmă și „predica” de 
față a preotului din comuna Vâlcele.

SABIA LUI ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT
„EMBLEMĂ PE VEŞNICIA SATULUI ROŞCANI!”

ACTUALITATEA  
FILOSOFULUI SOCRATE

DOREL NEAMȚU, jurnalist

Una dintre cele 20 de copii ale sabiei, celui numit 
de Papa de la Roma, Sixtus al IV-lea „Athleta Christi”, 
se află acum în satul Roşcani.

Localitatea Roşcani, se află aşezată la poalele 
munților Poiana Ruscăi, la 30 km distanţă de Micia-
Veţel, la 35 km de capitala judeţului Hunedoara – 
Deva, la 50 km de Gorunul lui Horea, de la Ţebea şi 
la 25 km de cea mai înaltă aşezare umană din judeţ 
– Comuna Bătrâna. 

Prin 1460, aici s-a construit biserica, în 1491 a 
fost atestată localitatea, iar în 1957 s-a construit şcola 
nouă. După 1945, la Roşcani a avut loc o adevărată 
explozie demografică şi una culturală, de instrucţie şi 
de educaţie. A fost o ploaie curată, un soare luminos şi 
un vânt de primăvară care au făcut posibilă înflorirea 
comunei cum nu a mai fost ea vreodată.

Roşcaniul a dat socității un ministru, în persoana 
domnului IOAN OVIDIU MUNTEAN, medici, 
farmaciști, profesori, învăţători, educatori, jurişti, 
ziarişti ingineri, meseriaşi şi partizani. În Roşcani se 
scrie de câţiva ani la o revistă frumoasă de cultură, 
„SPIRIT DE ROŞCANI”, care se hrăneşte din hârtia 
produsă în urmă cu circa 200 de ani de fabrica de hârtie 
din sat, din făina pentru pâinea albă, măcinată în cele 
2 mori aşezate pe malurile râului Dobrii, din lacrimile 
stalactitelor şi stalacmitelor din Peştera Roşcani şi din 
chemarea drumului ce duce la Bătrâna, acolo unde dacii 
trăiesc liberi în port şi în simţire. În anul Domnului 
2016, s-au sărbătorit 525 de la atestarea documentară 
a localităţii printr-o slujbă înaltă săvârşită de preotul 
satului Victor Şuiaga, căruia i-au fost alături alți 6 
preoți, toți cu mare vocaţie liturgică.

Prin ferestrele lăcaşului de cult priveşte fericit de 
525 ani împăratul nostru Domnul Iisus Hristos, la 
credincioşii săi adunați duminică de duminică pentru 
a apăra credinţa şi veşnicia satului.

MISTERELE SABIEI  
LUI ŞTEFAN CEL MARE 

În lupta de la Vaslui din 1475, Ştefan se acoperea 
de glorie spulberând uriaşa armată otomană care 
intrase în Moldova. Impresionat de faptele de arme 
ale voievodului, Papa Sixtus al IV-lea i-a coferit titlul 
de „Athleta Christi” – Atletul lui Hristos, dar şi două 
daruri, un steag de luptă şi o sabie. La comanda Papei, 
sabia a fost realizată în atelierele armurierilor italieni, 
fiind binecuvântată personal de acesta şi blagoslovită 
special la Roma. Tocmai de aceea i-au fost atribuite şi 
calităţii magice.

În muzeul Topkapi, din Istanbul, fostul mare palat 
al sultanilor otomani, în sala dedicată armelor, lângă o 
sabie japoneză se află o spadă moldovenească. Simplă 
şi cu lama muncită atrage atenţia prin dimensiuni dar 
mai ales prin heraldica mânerului. Pe discul acestuia 
apar stema Moldovei, Capul de bour şi inscripţia 
în slavonă: „I/an Stefan voevoda gospodar zemli 
Moldavskou – IO ŞTEFAN VOIEVOD, DOMN AL 
ŢĂRI MOLDOVEI“.

Se presupune că Ştefan cel Mare personal ar fi 
predat sabia în momentul în care a acceptat să plătească 

tribut acestora. Este însă puţin probabil ca voievodul să fi 
renunţat la simbolul dinastiei şi al monarhiei Moldovei. 
O altă variantă, de departe aceptată, este jefuirea visteriei 
domneşti de către turci. Acest evenimet s-ar fi întâmplat 
după 1538 când Petru Rareş a fost alungat de campanile 
de represali ale lui Suleiman Magnificul .

Domnul adus de turci, Ştefan Lăcustă, i-a lăsat 
pe otomani să jefuiască tezaurul luând cu ei şi spada 
voievodală. De atunci spada lui ŞTEFAN CEL MARE a 
stat în palatul sultanului.

Cu toate tratativele deschise cu atorităţile turceşti 
pentru aducerea spadei în România arma a rămas tot 
la Instanbul. În muzele românşti există doar copii ale 
celebrei spade. Atunci când a fost adusă în ţară sabia 
lui ŞTEFAN CEL MARE de la TOPKAPI , pentru o 
scurtă perioadă, cu prilejul treceri în rândul Sfiinţior 
ortodocşi a acestuia, se zice că au fost făcute 20 de copii 
dintre care una se află în satul Roşcani şi în conştiinţa 
sătenilor mândri că pe cerul ce îi ocroteşte zi de zi stau 
scrise cu stele de foc următoarele: SABIA LUI ŞTEFAN 
CEL MARE ŞI SFÂNT –EMBLEMĂ PE VEŞNICIA 
SATULUI ROŞCANI!

Notă: toate aceste detali aparţin revistei „SPIRIT DE 
ROŞCANI“ nr. 3/2017

Doamne, ține-mi neamu-n pace 
Creşte-i vrednici pe copii, 
Pe duşmani îi potoleşte 
Să se poată mântui. 

Dă iar bradului putere 
Şi stejarului tărie, 
Coace grăul pe hotare 
Şi strugurii dulci în vie. 

Refren: Ne păzește doamne sfinte 
De război și de cei răi 
Şi ne strănge-n umbra crucii 
Că suntem copii tăi! 

Doamne înflorește ia 
Și sporeşte-a țării pâine, 
Să-ncolțească iar în suflet 
Nădejdea zilei de mâine. 

Luminează tu fereastra 
De la casa părintească, 
Sfințește-i pragul şi poarta 
Şi ograda strămoșească. 

Limpezește ceru-n zare 
În izvor dă apa bună, 
Adu-mi neamu-ntre hotare 
Şi durerea lui o curmă. 

Vreme bună dă iar DoAMNe 
Lăstarii îi înflorește, 
Neamului dă iar inima 
Ca să simtă RoMÂNeȘTe. 

Versuri: DANIeLA TuRLeA 
Interpret: MIHAI CeTeAN

Doamne, ţine-mi 
neamun-n pace!
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Dacă, în piesele sale, Caragiale mânuieşte, de minune, 
dialogul, în nuvela „Păcat”, se dovedeşte a fi un maestru al 
metaforei. Este o creaţie romantică, abundând în coincidenţe, 
aproape incredibile. S-ar putea realiza un film foarte bun după 
această scriere. Sunt foarte multe teme secundare, dar cea 
principală este aceea referitoare la păcatul incestului. Dintr-o 
mare dragoste cu o văduvă bogată, seminaristul Niţă 
are, fără să ştie, un băiat. Mama copilului moare 
la naştere, iar acesta, considerat o ruşine, este 
abandonat de familia bogată. După moartea 
bătrânei care-l îngrijea, Mitu devine copil 
al străzii. Aflat la târg, preotul Niţă asistă 
la o reprezentaţie scandaloasă pe care o 
prezenta, în faţă muşteriilor unei cafenele, 
un copil zdrenţăros şi murdar, de vreo 
opt-nouă ani. „Pe trotuarul cafenelei 
pe scaune şi în picioare stau notabilii 
oraşului – reprezentanţii judeţului în 
vacanţă parlamentară, membrii tribunalului, 
funcţionari de la prefectură, primărie, casierie, 
ofiţeri, de jur împrejur lume pestriţă de toate 
treptele stă în semicerc. În mijloc se petrece 
comedia”10. Indignat de cele văzute şi auzite, preotul 
Niţă apostrofează asistenţa. De la cafegiu află povestea 
băiatului, dându-şi, astfel, seama că este proriul său fiu. Îl caută, 
cu ardoare, prin toate locurile unde i se spusese că doarme 
băiatul şi îl găseşte în curtea bisericii, adormit pe un mormânt. 
Îl ia acasă, îl îngrijeşte, îl scapă de bube, de  murdărie şi  de o 
boală îndelungată. Îl dă la învăţătură şi Mitu ajunge învăţător. 
La câtva timp după venirea lui Mitu în familie, preoteasa naşte 
o fată. Apare, aici, implicit, superstiţia că, după un anumit timp 
de sterilitate, dacă înfiezi un copil, ţi-l dă Dumnezeu şi  pe al 
tău. Fata a crescut. Era aprigă şi rea. Preotul o mărită cu un 
om cam nătâng. Fata se îndrăgosteşte pătimaş de Mitu. Prin 
toate mijloacele, preotul încearcă să-i despartă. Nemaiavând 
alte modalităţi, recurge la sinceritate, spunându-i lui Mitu că 
este tatăl lui. Când Mitu o anunţă pe Ileana că sunt fraţi, aceasta 
nu crede, spunându-i că tatăl l-a minţit. Asistând la scena de 
dragoste ce începea, preotul îi împuşcă pe amândoi, merge 
la biserică, trage clopotele şi se întoarece, cu mulţimea, la el 
acasă. După ce-i anunţă pe cei prezenţi că el a comis fapta, 
cade secerat de mai vechea sa boală de inimă. Apare, aici, 
pericolul nedestăinuirii unui secret care necunoscut poate 
genera păcate grele.

În operele comentate, până acum, Caragiale se referă la 
lumea înstărită a satelor:  preoţi, învăţători, primari, hangii, 
cârciumari. Nu-i ridiculizează, îi prezintă aşa cum trăiau ei în 
mijlocul sătenilor, stăpâniţi de patimi, uneori blajini, alteori 
sfătoşi, dar oameni.

Pe 17 iunie 1893, apărea în „Moftul român”, schiţa 
„Arendaşul român”. Caragiale prezintă, lapidar, natura 
raporturilor dintre ţăran şi arendaş. Nemulţumit că arendaşul 
„l-a încărcat” cu zece zile de praşilă pe care le făcuse, Ion merge 
la cuconul Arghir pentru a-i semnala greşeala. Arendaşul îi 
spune că, în cei doi ani de când este el pe acea moşie, doar Ion nu 
s-a „dat pe brazdă”. La spusele lui Ion că are casă grea, replica 
arendaşului vine rapid, afirmând că are şi el greutăţi, înşirând, 
apoi,  locurile în care se află şi şcolile pe care le urmează copiii 
săi. Ion zice că fiecare trebuie să-şi crească proprii  copii. La 
această afirmaţie a lui Ion, boierul adaugă: „Apăi eu ţi-i dau ţie 
să-i creşti, mă Ioane?” Dialogul continuă: „-Nu cocoane,dar 
cu praşila, drept şi drept. - Stai să-ţi dau eu drept, mă Ioane”11. 
Începe să-l lovească în cap, cu pumnii, pe Ion care, năucit, se 
opreşte direct la primărie. Când primarul vine să-l întrebe pe 
arendaş ce a făcut „blestematul” de Ion, acesta îl apostrofează, 
amintindu-i şi de o datorie bănească pe care  trebuie să i-o 
restituie. Ion duce o petiţie la subprefect, acesta o trimite la 
primarul comunei. Văzând că nu se rezolvă nimic, Ion se 
adresează prefectului, acesta trimite petiţia subprefectului. 
Având de aranjat anumite treburi cu arendaşul, subprefectul 
se deplasează în localitate. Merge la arendaş, mănâncă, bea, 
doarme vreo două ceasuri, apoi, la braţ cu acesta, ajunge la 
primărie. Îndată ce Ion vine la primărie, arendaşul înfuriat  
începe să-l insulte: „Opincarule, mămăligarule, ţopârlanule, 
să mă dai tu pe mine în vileag?” Apoi îi cară, din nou, pumni 
în cap. „Subprefectul zice cu blândeţe: - Cocoane Arghir, 
cocoane Arghir...” Dar arendaşul este prea furios ca să-l audă 
şi-l lasă pe Ion, abia atunci când oboseşte. Ion, dezamăgit de 
modul în care subprefectul i-a făcut dreptate, îi spune acestuia 
că dacă s-ar mai repetă bătaia, ar putea boli toată vara şi la iarnă 
ar muri de foame, aşa că se hotăraşte  să facă cele zece zile de 
praşilă. Replica subprefectului este un monument de ipocrizie, 

laşitate, incoerenţă, incompetenţă: „Ei uite aşa mai vii d-acasă; 
măi omule, când ţăranii şi arendaşul trăiesc bine, le merge cu 
spor la toţi; înţelegerea, dragostea între săteni şi arendaşi este 
mama lui Dumnezeu pentru unii şi pentru alţii...că nu-nţelegi 
tu?... omul cu bine şi cu pace, mă-nţelegi, devine că poate 
pentru ca să, mă-nţelegi, să... cum să zic?... să... în sfârşit, să 
fie toate cu bine şi cu pace”12 . După un astfel de comportament 
al arendaşului faţă de ţăran, al autorităţilor părtinitoare care nu 

le făceau dreptate năpăstuiţilor, este de mirare că după  
cinsprezece ani au izbucnit revoltele?

Capodopera „1907 din primăvară până-n 
toamnă”, scrisă în lunile septembrie-octombrie, 
este o analiză socială şi politică profundă, 
un studiu de caz – România anului 1907. 
Caragiale analizează clasele sociale, structura 
politică – partide, administraţie, guvern, 
parlament –, clientela politică. De data 
aceasta, Caragiale nu mai este părtinitor faţă 
de conservatori, ca în alte scrieri, considerând 
că ambele partide istorice – Partidul Liberal 

şi Partidul Conservator – sunt vinovate de 
starea în care se găseşte România. El afirmă că 

ţara este condusă de o oligarhie care „legiferează, 
administrează, calcă astăzi legile pe care le-a făcut 

ieri, preface mâine legile făcute azi, ca poimâne să le 
calce şi pe acestea, fără spirit de continuitate şi fără altă sistemă 
decât împăcarea momentană a exclusivelor ei interese, pentru 
perpetuarea sacrei organizări numite aici democratice”13. Oare 
unde se întâlnesc, astăzi, astfel de situaţii?  

Despre răscoalele ţărăneşti emite judecăţi asertorice 
şi de valoare destul de judicioase. El arată că între masa 
poporului şi clasele stăpânitoare este o prăpastie de interese 
şi de sentimente pe care aceste clase nu au putut-o umple, 
dimpotrivă au adâncit-o. Nu era de acord cu acţiunile 
exagerate ale răsculaţilor: „Niciun om cuminte nu poate da 
dreptate deplină ţăranilor răsculaţi. Pretenţiile lor, când, foarte 
rar, pe ici pe colo, şi le formulau, erau exorbitante şi imposibil 
de satisfăcut; iar furia de element orb cu care, fără  a şti în 
genere ce vor, s-au pornit să prăpăstuiască orice statornicire de 
drepturi, şi faptele la care s-au dedat, în pornirea lor vulcanică 
sunt în adevăr vrednice de toată osânda”14. Caragiale consideră 
că oricare ţăran luat din grămadă n-ar putea spune lămurit 
pentru ce a pornit acel „val-vârtej de pierzanie”.

Noul guvern liberal, venit la putere, emite un manifest 
prin care solicită linişte în ţară şi „promite solemn satisfacerea 
cât mai neîntârziată a revendicărilor celor răzvrătiţi. În vreme 
ce-n unele părţi  trage tunul asupra maselor compacte, în 
altele, unde răscoalele s-au potolit şi mai ales acolo unde 
n-au început încă, se citeşte solemn manifestul guvernului; 
iar noii prefecţi convoacă la prefecturi pe reprezentanţii chip 
şi seamă ai răzvrătiţilor, pe proprietarii şi arendaşii devastaţi 
sau ameninţaţi de devastare pentru a dezbate împreună asupra 
amendării învoielilor agricole”15. În cadrul acestor negocieri, 
prefecţii îi obligă pe proprietari să admită „un oarecare 
regim de minimum de salariu şi de maximum de dijmă; 
dacă nu prefecţii declară, faţă cu ţăranii veniţi de la răscoale, 
că autorităţile cu greu ar mai putea răspunde de restabilirea 
ordinii”16. Pare paradoxal ca ţăranii biruiţi să dicteze condiţiile 
păcii, iar guvernul biruitor să capituleze. Dar nu este  absurd, 
„din contră e logic şi consecvent cu principiul de stat... «Se 
răstoarnă sacra sistemă!»... «Orice! numai să salvăm pentru 
moment oligahia de primejdia iminentă!»”17

Aceste răscoale semnifică nu o dezordine, ci „un război 
civil al maselor producătoare, - sătule de prea îndelungata 
nesocotire a lor în cârmuirea intereselor publice, - contra 
oligarhiei uzurpătoare, - prea numeroasă şi prea scumpă pentru 
a mai putea fi întreţinută, prea cinică pentru a mai putea fi 
suferită”18. În loc să fie căutate cauzele reale ale mişcărilor 
ţărăneşti, în „Camere, cât şi prin organele oficioase, guvernul 
declară sus şi tare că răscoalele sunt fapta unei mâini străine de 
undeva. Nu le vine politicienilor noştri să creadă că dezastrul 
este urmarea fatală a sistemei lor politice”19. Însuşi regele, 
înfuriat, când delegaţia proprietarilor şi arendaşilor a venit în 
faţa sa pentru a-şi prezenta doleanţele, a izbucnit, spunând: 
„Cauza dezastrului în care a căzut ţara este numai – da, numai 
nenorocita politică pe care o fac partidele şi bărbaţii noştri de 
stat de patruzeci de ani încoace”20. 

 Constatând că, după ce „sinistrul” s-a potolit, oligarhia 
se comportă la fel, Caragiale afirmă că „dedesubt, în adânc, 
clocotesc aproape cinci milioane de creaturi umane, sufletele 
ofensate de prea îndelungată obijduire. Minţile, care au început 
şi ele să se lumineze, le ard de gândul răsturnării uzurpatorilor, 
de dorul cuceririi unei părţi măcar din stăpânirea intereselor şi 
destinelor proprii... acolo, în adânc, gem uriaşe nevoi materiale 

şi morale ale unui popor întreg - singura temelie, singura 
realitate, singura raţiune de a fi a statului naţional român. Acolo 
în adânc, o lume care ştie mai bine ce înseamnă a muri ca 
vitele, decât ce va să zică a trăi ca oamenii, scrâşneşte:  < „Noi 
vrem acum nu doar pământ! Vrem şi pământ şi omenie!>”21

 Soluţia pentru îndreptarea relei stări de lucruri din ţară se 
află nu numai într-o serie de reforme economice, dar şi într-o 
fundamentală reformă politică. „Abolirea alcătuirii politice 
de uzurpare, desfiinţarea celei mai odioase sisteme boiereşti, 
fără boieri şi boiernaşi, ci cu nenumăraţi ciocoi şi cioclovine, 
- şi intrarea întregii ţări în stăpânirea dreptului ei întreg de a 
hotărî asupra avutului şi onoarei ei, asupra soartei şi destinelor 
ei, după voinţa lui Dumnezeu, numai prin voinţa ei”22, iată 
propunerile lui Caragiale.

Deşi nu excelează în acest domeniu, Caragiale a  scris, 
totuşi, şi câteva poezii. „Bietul Ion”, citită rapid, pare o 
glumă la adresa unui ţăran nătâng. Dar, poezia are semnificaţii 
profunde. Sunt prezentate, în câteva versuri, cauzele răscoalei, 
modalitatea spontană în care a izbucnit şi maniera în care  fost 
înfrântă. „A tot răbdat Ion, răbdat,/ Până când foc s-a supărat/ 
- Că prea-şi băteau toţi joc de el,/ Ba că-i nerod, ba că-i mişel,/ 
Şi câte alte, fel de fel!”23 

Fabula „Boul şi viţelul”, intitulată la fel ca şi aceea a lui 
Gr. Alexandrescu, prezintă promisiunile făcute ţăranilor după 
înăbuşirea răscoalei. „Eminentul bou”, care rumega zilnic, 
din ziare, „ştiri politiceşti”, întrebat de viţel „cum mergem”, 
îi răspunde. „Excelent, nepoate!”. Apoi continuă: „Mă-ndoiam 
eu însumi: m-am convins, în fine,/ C-am scăpat de-acuma de 
orice nevoi:/ Ni sunt deopotrivă voitori de bine/ Şi au multă 
milă cei mai mari ca noi./ N-au pierit zadarnic, astă-primăvară,/ 
Dintre noi atâţia ca la zalhana!/ Drepturile noastre sfinte 
triumfară:/ O s-avem izlazuri, dacă ni le-or da....”/ A rămas 
viţelul ca un gură-cască,/ Fericit că-n fine sacra speţ-a lui/ O 
avea de-acum din belşug să pască/ Ş-o purta mai lesne greul 
jugului”24. Observăm că, într-o notă ironică, autorul se referă, 
din nou, la răscoalele ţărăneşti din 1907. Jertfa celor care au 
pierit în primăvară, ca la zalhana (ca la  abator), a adus unele 
promisiuni din partea guvernanţilor. Totuşi, apar unele îndoieli, 
prin acel „dacă ni le-or da”, precum şi convingerea că asuprirea 
se va perpetua, dar va fi mai suportabilă, dacă se vor ameliora 
unele situaţii, astfel încât ei vor purta „mai lesne greul jugului”.

Simpatia faţă de ţăran al cărui purtător de cuvânt este 
plugul şi antipatia faţă de boier al cărui reprezentant este tunul 
se observă în fabula „Duel”. Este prea frumoasă, aşa că o redau 
în întregime.  „Naivul plug odată (pobabil, ofensat)/ La un duel 
de moarte pe tun l-a provocat/ Dar adversarul, ţanţoş, răcni 
cavalereşte:/ - Mişelule-ngenunche! Şi-n frunte l-a scuipat.../ 
Şi pe teren, naivul a fost silit fireşte/ Mult umilite scuze să 
ceară de la tun./ Morală: Doamne fereşte/ Pe mojicul prost de 
boier nebun!”25 Şi în această scurtă poezie este redată, sintetic, 
modalitatea de înfrângere a răscoalei – recurgerea la tun. 

  În catrenul „Mângâiere”, când o babă chioară şi-a pierdut 
fiertura, care a dat în foc, blestemă şi-l consideră vinovat pe 
necuratul. Poezia are o morală edificatoare: „Spre mângâiere, 
adeseori,/ ne trebuiesc...instigatori”26. Este o aluzie la tendinţa 
guvernanţilor de a căuta cauza răscoalelor în instigatori, 
într-o „mână străină” şi nu în reaua alcătuire a relaţiilor dintre 
proprietari, arendaşi, pe de o parte, şi ţărani, pe cealaltă.

Sarcastic sau binevoitor, persiflator sau grav, I.L. Caragiale 
a tratat lumea satului în diferitele ei ipostaze: dragostea 
mistuitoare ce poate împinge la crimă, lăcomia chinuitoare 
manifestată faţă de avere, superstiţia referitoare la ajutorul 
necuratului, precum şi gravele probleme sociale generate de 
lipsa de pământ şi de împovărătoarele învoieli agricole, de 
comportamentul inuman al arendaşilor şi al autorităţilor faţă 
de ţărani.

Sfîrșit
Note:
9 Ibidem, p. 372
10 Ibidem, p.301
11 Caragiale, I. L., Momente şi schiţe, Bucureşti, ESPLA, 

1956,  p. 142
12 Ibidem, p. 144
13 Caragiale, I.L., Opere, vol. V, Bucureşti, Fundaţia 

pentru Literatură şi  Artă, 1938, p. 175
14 Ibidem, p. 177
15 Ibidem, p. 179
16 Ibidem, p. 179
17 Ibidem, p. 180
18 Ibidem, p. 179
19 Ibidem, p. 180
20 Ibidem, p. 181
21 Ibidem, p. 182-183
22 Ibidem, p. 184
23 Convorbiri critice, an I, nr. 14-17/ 1907, p. 618 
24 1907, Antologie de documente literare, Bucureşti, 

ESPLA, 1057, p. 134
25 Ibidem, p. 90 
26 Ibidem, p. 121

SATUL ROMÂNESC  
ÎN OPERA LUI CARAGIALE (2) 
Prof. univ. dr. RAISA RADU
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A cui a fost şi a cui a rămas Cuhea voievodală?  
O cuvenită limpezire istorică

Cercetător dr. ILIE GHERHEȘ

Cu siguranță că cea mai de invidiat așezare 
a Maramureșului Voievodal, din perspectiva 
faimei sale istorice, este chiar reședința 
Bogdănăștilor: Cuhea. Limpezirea moștenirii 
istorice a acestei localități i-o datorăm lui Radu 
Popa care, în cartea sa „Țara Maramureșului în 
veacul al XIV lea” arăta: „Partea lui Bogdan 
poartă în 1353 numele de «pământuri sau 
moșii», iar în 1365 «moșia numită Cuhea cu 
alte sate… ținând de acea moșie Cuhea.»”1.

Făcând lumină în această teză controversată, 
a moștenirii între urmașii celor doi frați, Ioan 
de Rozavlea și Bogdan de Cuhea, invocând 
eventual și o presupusă „întărire” de proprietate 
avută de tatăl acestora - Dan, care ar fi rezidat 
în Dănești (azi, sat dispărut, probabil zona 
Danova dintre localitățile Leordina și Ruscova 
- n.a. I.G.), marele istoric mai nota: „Faptul 
că jumătatea fiilor lui Iuga este numită în 
1353 moșia Cuhea, fără a cuprinde satul cu 
acest nume, dovedește că centrul mai vechi 
al familiei se afla la Cuhea…de altfel aici au 
fost descoperite atât reședința fortificată cât și 
biserica de piatră a familiei”2.

După genialul eveniment istoric al înte-
meierii statului medieval Moldova, Bogdan a 
fost deposedat de averile lui din Maramureș, 
acestea fiindu-le atribuite urmașilor lui Dragoș: 
„Pentru satele lui Bogdan, ajunse la 1365 în 
stăpânirea Drăgoșeștilor, în afara hotărniciei 
sugestive din 1373, nu mai putem consemna 
evenimente noi până după 1403 când, în urma 
confiscării, s-au creat condițiile afirmării și 
recunoașterii drepturilor cneziale sătești.”3.

După aceste episoade ale partajelor, 
confiscărilor și reîmproprietăririlor succesive, 
istoriografia problemei a înregistrat controverse 
semnificative așa încât, în perioada interbelică, 
despre Cuhea „se știa” că este „satul lui 
Dragoș”. În acest sens aș invoca articolul 
care poartă chiar acest titlu, publicat de către 
„Graiul Maramureșului”, din 16 ianuarie 1936, 
sub semnătura lui Petre I. Bologa. Respectivul 
document de presă, relata conferința ținută 
la radio, în ziua de 3 ianuarie 1936, de către 
Gheorghe N. Ionescu, fost inspector la Fun-
dațiile Culturale Regale, care descria campania 
din vara anului 1935, desfășurată în Cuhea 
„cu gândul de a introduce și pune în practică 
mentalitatea că atitudinea activității țăranului 
să fie pe primul plan”4.

Reprezentantul regal și-a intitulat conferința 
(tot!) „Cuhea - satul lui Dragoș” și sublinia 
că din echipă au făcut parte nouă membri: un 
agronom, un student, un reprezentant cultural, 
un expert în arta culinară și asistență socială ș.a.  

Impactul dintre echipa de la București 
și cuheni a fost unul uluitor, pentru ambele 
tabere. Între altele, bucureștenii aveau să afle 
că: „Maramureșul - pe lângă starea miseră în 
care se află - poartă pe umeri un trecut cu care 
ne putem mândri: sate în cari au trăit voievozi 
și în cari s-au petrecut importante evenimente 

istorice… Cu bogate tradiții și multe titluri ori 
diplome nemeșești, la cuheni - ca și la ceilalți 
maramureșeni - mai dăinuiește încă amintirea din 
vremurile când nemeșul își tăia mâneca lecrecului 
ori a gubei, dacă de ea s-a atins un porțieș. Și în 
cântece mai dăinuiește amintirea stărilor de pe 
atunci, căci se mai aud versuri ca acestea: 

Pe cărare și pe drum, 
Se cunoaște omul bun; 
Și pe drum și pe cărare
Se cunoaște omul mare”5.
Intuind farmecul consemnărilor făcute de 

membrii acelei echipe să mai notez că șeful acesteia 
era un anume domn Florea Florescu, responsabil 
cultural, căruia i se datorează înființarea căminului 
cultural: „În fosta reședință voevodală de unde a 
plecat Dragoș pentru a întemeia Moldova (s.l.a. 
I.G.), - echipa regală a înființat - încă în primele 
săptămâni de activitate - căminul cultural «Dragoș 
Vodă»”6. 

Invocând Cuhea ca „fosta reședință feudală de 
unde a plecat Dragoș”, prin extrapolare, alegația 
s-a răsfrânt și aplicat asupra întregului voievodat; 
astfel că Maramureșul va fi numit, în perioada 
interbelică, „țara lui Dragoș”. Referindu-se la 
această entitate istorică, dar și la cea contemporană 
lui, raportorul regal de la București prezuma: „O 

singură dorință am ca munca începută de noi să fie 
dusă mai departe: primul par pe care l-am înfipt la 
Cuhea, să facă parte din marele gard care să străbată 
tot Maramureșul și, în felul acesta vom spune că 
ne-am plătit dajdia cu cinste și demnitate”7.

Faptul că ziaristul sighetean Petre I. Bologa, 
în articolul din care citez cu dărnicie, ne redă, ne 
indică și gradul de cultivare la care se situau cei 
din deja celebra echipă regală de la București, nu 
face decât să ne indice și corolarul care ilustrează 
mentalul colectiv al respectivului moment istoric; 
Cuhea fiind îndătinată a fi „fosta reședință 
feudală a lui Dragoș”, cel care realizase cel de-
al doilea descălecat (primul fiind considerat cel al 
împăratului roman Traian). Acesta a fost nivelul 
istoriografiei noastre la acel moment, atât în plan 
național, cât și în cel al cunoașterii istorice locale. 
În acest sens aș mai completa că întreaga pleiadă 
de cărturari și ziariști locali susținea aceeași teorie 
astfel încât Artur Anderco într-un articol - anchetă 
jurnalistică despre o fraudă cu pădurea din Valea 
Preotesei, din Bogdan Vodă, petrecută tot în anul 
1936 își intitula materialul de presă „Satul lui 
Dragoș: Cuhea”8. 

Nefiind întru-totul subiectul acestor rânduri 
să și rezolvăm problema așa-zisei confuzii 
istorice, istoriografice, între cei doi voievozi 
maramureșeni, voi încerca să adâncesc această 
taină sporindu-i misterul și farmecul de 
legendă, evocându-l și invocându-l pe Miron 
Costin, cronicarul cu nostalgii genealogice 
maramureșene care, în a sa „Poemă polonă” 
scria și credea: „În țara Maramureșului se află 
un sat numit Cuha. Acolo locuia Dragoș, fiul 
lui Bogdan, împreună cu ai lui. Bogdan se 
mândrea că se trage din domnii cei vechi, iar 
fiul său ardea de dorința să arate ce poate. Multă 
vreme mama lui l-a împiedicat să plece, ca să 
nu-l piardă în acele locuri așa de primejdioase. 
Până ce un zimbru se arată lângă sat; tineretul 
se repede pe urmele lui. Dragoș îl socoate ca un 
semn prevestitor de bine și-și alege trei sute de 
tineri înarmați, obișnuiți să sufere cu bărbăție 
orice trudă. Pornesc pe urmele zimbrului în 
adâncimile munților și urmele-i duc la un pârâu 
necunoscut până atunci”9.

Făcând acest necesar recurs la memoria 
istorică, la acel sâmbure de legendă al animalului 
călăuză și la modul cum este ea-legenda 
„valorificată” de către urmași și acceptând o 
oarecare doză de igienă istoriografică, propusă 
de către cercetătorii din domeniu, consider că 
am dreptul să întreb retoric: a cui este Cuhea? 
A Bogdăneștilor, a Drăgoșeștilor, a Cuhenilor 
care o locuiesc în continuare sau a celor plecați, 
a „străinașilor” care se învrednicesc doar cu 
supranumele de cuhean sau „de-a Cuheanului”? 

Note: 
1. Popa, Radu, Țara Maramureșului în veacul al 

XIV lea, Editura Enciclopedică, București, 1997, p. 145; 
2. Ibidem, p. 145 - 148;
3. Ibidem; 
4. Bologa, Petre I., Satul lui Dragoș, în  Graiul 

Maramureșului, an IV, nr. 125, Sighet, 16 ianuarie 
1936, p. 3; 

5. Ibidem; 
6. Ibidem; 
7. Ibidem; 
8. Anderco, Artur, Satul lui Dragoș: Cuhea, în  

Graiul Maramureșului, an IV, nr. 127, Sighet, 30 
ianuarie 1936, p. 3;

9. Costin, Miron, Opere, Editura pentru Literatură, 
București, 1965, p. 256;
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CONGRESUL DE CULTURĂ  
ªI CIVILIZAÞIE DACO-ROMÂNĂ
Ediþia a II-a, Buzău, 5-9 iulie 2017

Motto „Coboară dacii din Carpați
           Pe sunete de cântec buciumate
          Și caută prin sate de-s bărbați
          Să mai încingă horile lăsate” (Titu Rachieru)

Preocupați de cunoașterea neamului nostru, cercetători 
români din țară și diaspora au aderat la mișcarea dacologică, 
interesați de respectarea adevărului istoric privind rolul 
major al dacilor în formarea și evoluția poporului român. 
Cunoaștere și aprofundarea adevăratei noastre istorii este 
necesară menținerii identității naționale în lupta împotriva 
celor ce doresc dezmembrarea națiunii române. Există 
numeroase asociații pro-dacice, reviste de profil, programe 
radio și emisiuni TV, se organizează simpozioane și 
conferințe abordând teme ale civilizației dace, a culturii 
materiale și spirituale, insistând pe străvechimea ancestrală a 
dacilor pe aceste meleaguri, pe continuitatea lor, evocându-
se vitejia și legendarii lor conducători.

În anul 1999 s-a înființat la New York Societatea 
Internațională „Dacia Revival” având ca președinte fondator 
pe domnul dr. Napoleon Săvescu. Începând cu anul 2000 
s-au instituit CONGRESELE INTERNAȚIONALE de 
DACOLOGIE care au cunoscut 15 ediții, iar în anul 2003 
s-a editat revista de profil „DACIA MAGAZIN”.

În spiritual cultivării valorilor naționale, în decembrie 
2013 s-a inaugurat primul număr al revistei „VALAHIA 
DACIA NEMURITOARE”. Revista este editată  de un 
grup de istorici și scriitori și este coordonată de domnul 
Cristi Cristescu. La congresele dacologice desfășurate în 
România (București, Alba Iulia, Târgu Jiu, Oradea, Buzău) 
și Republica Moldova (Chișinău), au prezentat comunicări 
istorici, geografi, arheologi, muzeografi, filologi, specialiști 
din domenii înrudite din țară și străinătate, privind istoria 
fascinantă a strămoșilor noștri ancestrali trco-daco-geți. 
Comunicările au demonstrate falsul și netemeinicia 
afirmațiilor privind originea recentă a istoriei și limbii 
poporului roman.

Pentru corectitudinea și implicarea SOCIETĂȚII 
„DACIA REVIVAL” prin cercetarea istoriei strămoșilor, 
„DACIA REVIVAL” a fost admisă în rândul ORGA-
NIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE (NGO) din 
cadrul ONU. Pentru detalii recomand a se consulta studiul 
doamnei professor Mariana Terra din New York, publicat în 
revista Dacia Magazin, nr. 113,mai, 2015.

Mișcarea dacologică din România a întrunit adeziunea 
unor largi cercuri patriotice. Din acestea amintesc 
Societatea „DACIA REVIVAL” condusă cu rigoare 
științifică de domnul conf. univ. dr. G.D. Iscru și „LIGA 
pentru RENAȘTEREA DACIEI! coordonată de ing. Luca 
Manta. În ultimul an au avut loc importante conferințe la 
București, sub egida Fundației Origini conduse de domnul 
prof. univ. dr. Leon Zăgrean. Au conferențiat specialiști de 
marcă: arheolog și regizor Leonard Tonitza despre cultura 
Cucuteni, Hamangia ș.a.,doamna  prof. Uca Marinescu, 
explorator și cercetător ce a identificat o hartă a Daciei într-
un muzeu din Valea Hunza din Asia.

Fundația „Origini Carpatice” din Buzău, înființată în urmă 
cu peste patru ani, împreună cu revista „Origini”, s-a implicat 
activ în manifestările culturale naționale. A participat la 
lucrările Congresului spiritualității române (organizat de Liga 
culturală a românilor de pretutindeni, constituită în 1991) și 
au organizat la Buzău ultimile două ediții ale Congresului de 
dacologie. Profund dedicată cauzei naționale, FUNDAȚIA 
„ORIGINI CARPATICE” a organizat în 2016 propriul 
Congres. Tema Congresului „Civilizației traco-geto-dacice”, 
ediția I-a, Buzău, 7-10 iulie 2016.

Congresul, structurat pe patru secțiuni, a tratat următoarele 
teme: 

1. Religia la geto-daci;
2. Regalitatea la geto-daci;
3. Geto-dacii în conștiința europeană;
4. Geto-dacii în gândirea și opera lui Mihai Eminescu.
Desfășurarea cu successa primului Congres și cooptarea 

unor specialiști cu pregătire și viziune istorică, experiența 
dobândită, i-a mobilizat pe organizatori în realizarea ediției a 
doua din iulie 2017.

CONGRESUL de CULTURĂ și CIVILIZAȚIE DACO-
ROMÂNĂ, ediția a II-a, Buzău, 5-9 iulie 2017, sub genericul 
„Identitatea și continuitatea istorică a civilizației daco-române”. 
Cele trei subteme propuse dezbaterii au fost: Identitatea etnică 
a semințiilor autohtone din arealul Carpato-danubiano-euxinic, 
argumentul genetic, baștina, date etnogenetice și geografice;

1. Identitate și continuitate lingvistică: oralitate, alfabet, 
scriere;

2. Identitate arhetipală mentală: mitologia, simbolistica, 
imaginarul, logosul.

Profesor MARIA IONESCU

Au răspuns invitației Comitetului de organizare numeroși 
cercetători din țară și diaspora pasionați de istoria, cultura și 
civilizația daco-română. Lucrările Congresului s-au desfășurat 
în Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, în prezența 
autorităților locale și a unui impresionant public. Ele au fost 
conduse cu profesionalism de domnul gen. (r) dr. Mircea 
Chelaru și domnul Dumitru Ioncică, conferințele fiind urmate 
de comentarii, dezbateri, întrebări  și răspunsuri.

Domnul gen. (r) dr. Mircea Chelaru ne captivează cu 
„Preeminența dacică” apelând la autori de notorietate: Carolus 
Lundius marele magister al regelui suedez Carol al XI-lea, 
în lucrarea „Zamolxis, primus getarum legislator” susține că 
populațiile scandinave se revendică din obârșia geților carpatini

Informațiile oferite de Herodot, Homer, Strabon, vin să 
întregească cunoștințele despre lumea geților, iar Iohannes 
Magnus relatează istoria tuturor regilor geți și sueoni în Istoria/
Historia publicată la Roma în 1554. Adresându-se locuitorilor 
din Crotona, Pitagora îi îndeamnă „Călătorește la geți, nu ca 
să le dai legi, ci ca să tragi învățăminte de la ei… dintre toate 
popoarele, ei sunt cei mai înțelepți” (Pitagora, Legile Morale 
și Politice).

Voi prezenta aleatoriu câteva comunicări: 
O conferință specială susține domnul Branislav Stefanoski -  

Al. Dabija, aromân venit din Macedonia. Într-o arhaică limbă 
română tratează „Sarmigetuza Hyperboreică…” argumentând 
cu Diodor Siculul, preluate de la Hecateu Abderitul, s. IV 
î Hr. „Limba pe care o foloseau Hyperboreii în vorbirea 
cotidiană…”. Sunt interpretate și comentate unele plăcuțe de 
la Sinaia.

Prof. Maria Ionescu susține comunicarea despre poporul 
primordial/arienii, situat în vatra vechii Dacii, confirmat de 
prof. univ. arheolog Teohari Antonescu. cercetările ulterioare 
ale Universității din Cambridge demonstrează științific că 
Dacia este patria primordială a arienilor, poporul primordial.

Fascinanta comunicare „Repere și vestigii istorice ale 
genezei și continuității civilizației daco-române”, susținute 

de prof. univ. dr. Leon Zăgrean abordează: „Ființa Umană 
(FU) cea mai misterioasă creație a Universului cunoscut…”.  
Bazat pe o impresionantă bibliografie, domnul prodesor 
aduce în discuție formarea limbii geto-dace și teoria undei 
de răspândire a limbilor europene, importanța limbii traco-
dacice în principalele limbi europene,

Foarte interesantă lucrarea prof. univ. dr. MirceaȚicleanu 
„Descifrarea calendarelor dacice de la Grădiștea de Munte”, 
în Charta Dacica difuzată la Congres.

Venit special din Canada pentru Congres, inginerul 
Marius Fincă ne relevă „Cine a inventat scrierea și 
alfabetul?”. Domnul Fincă prezintă o hartă a vechii civilizații 
europene și a nucleului unde s-au descoperit numeroase 
artefacte cu „scriere danubiană”, dar și imagini din peștera  
Gaura Chindiei cu semne și litere datând din mileniile  
XIII-XI î.Hr. Cecetătoarea americană Maria Gimbutas 
aprecia „România este vatra a ceea ce am numit vechea Europă, 
o entitate culturală cuprinsă între anii 7.500 – 3.500 î. Hr.”.

Conf. univ. dr. G.D. Iscru în conferința „Zalmoxianismul” 
a tratat religia ca o component majoră a civilizației naționale. 
„Daco-Geția, națiunea strămoșilor noștri reali preluând 
moștenirea credinței a transmis-o națiunii succesoare – 
națiunea română, care prin strămoși s-a născut ca națiune 
creștină”.

Așteptat cu real interes de public, domnul prof. dr. 
Gheorghe Funar prezintă „Cifrele geților, cifrele primordiale 
pe pământ”. Domnia sa afirmă „Geții, Poporul Primordial pe 
Pământ, au fost primii în lume care au cunoscut și au stăpânit 
știința divină a numerelor” invocând documentele cercetate.

O comunicare aparte prezintă Domnița Rațiu. intitulată 
„Pe urmele getulilor”, descoperite în timp ce vizita Marocul. 
Referindu-se la tribul getulilor din Magreb, episcopul 
Isidorus de Sevilla afirma că aceștia descend din geți. Din 
Getuli au descins Berberii și Tuaregii .

Foarte interesantă comunicarea domnului Dumitru 
Ioncică: „Istoria geților, altă abordare. Altă genealogie. Alt 
parcurs istoric,” pe care v-o recomand călduros s-o citiți cu 
atenție fiind publicată în Charta Dacica.

Preocupată de spiritualitate și descifrarea unor tradiții 
populare, doamna prof. univ. dr. Raisa Radu ne „vrăjește” 
cu „Descântece”  și miraculoasele lor efecte tămăduitoare.

Venit din Maramureș, domnul George Cadar, prezintă 
comunicarea „Introducere în studiul originii limbii și 
identității istorice a poporului roman”, primită cu viu interes 
de auditoriu. 

Din Roma, Italia, doamna Ana-Maria Moraru ne trimite 
„Cercetare despre Geți în lumina unor izvoare istorice 
consolidate”. Domnia sa ne oferă o suită de informații, puse 
la dispoziție de Nicolo Zeno, istoric italian ( 1515-1565 ) 
membru al Consiliului celor X, cea mai înaltă magistratură 
din Serenissima Republica di Venezia, dar și alți mari istorici.

Materialele prezentate la Congres sunt numeroase 
iar autorii lor sunt cercetători consacrați, pasionați de 
cunoașterea istoriei adevărate. Aș mai aminti comunicarea 
domnului ing. dr. A.C. Zorzoliu „Dovezi antropologice 
și arheologice privind continuitatea civilizației umane în 

perioada neolitică la Drăgănești-Olt”. Acest studiu și toate 
celelalte se află în volumul CHARTA DACICA, Buzău, iulie 
2017. O serie de lucrări pot fi consultate și în revista Origini 
nr. 7 sau în revista Valahia Dacia Nemuritoare numerele  
47-48, iulie-august 2017. 

În cadrul manifestărilor culturale s-a efectuat o vizită 
la vila Albatros (Conacul Marghiloman), casa memorială 
Vasile Voiculescu din Pârscov. O excursie documentară 
la Bozioru unde întâlnim sate vechi de moșneni, priveliști 
naturale încărcate de energii ce urcă spre bolta cerească ireal 
de albastră dar și trovanții din Ulmet, a întregit frumusețea 
spirituală și naturală din județul Buzău. În pregătirea și 
desfășurarea congresului s-a remarcat întreaga echipă a 
Comitetului de organizare condus  de ing. Vasile Prăjescu. 

Lucrările Congresului au fost încununate de prezența 
domnului ministru al culturii și identității naționale Lucian 
Romașcanu ce a dialogat cu participanții. 
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Ultima lucrare (pe care eu am folosit-o din plin), 
Dicţionar de Arhaisme şi Regionalisme, realizat de Gh. 
Bulgăr şi Gh. Constantinescu-Dobridor, apărut în anul 
2000 la editura SAECULUM I.O. conţine 34.750 cuvinte, o 
comoară fără egal pe care o elimină din cultura română cei 
care au adevăruri gata făcute. Din acest număr impresionant 
de cuvinte numai câteva zeci pot fi regăsite în limba latină 
clasică(nu discut despre nebuloasa numită latina populară) 
în forme apropiate şi numai unul (ursa) este în formă 
identică. Dicţionarul latin care l-am folosit în cercetarea 
mea are numai 7350 cuvinte, mult prea sărac pentru bogăţia 
vocabularului vechi românesc. Latina clasică este o limbă 
artificială apărută în secolele lll-l î.e.n. având la bază dialectul 
vorbit în Roma care a fost împănat de mentorii eleni cu fel 
de fel de grecisme, dar chiar ei vorbeau atunci koine și nu 
greaca lui Sofocle! Timp de mai multe secole această limbă 
a suferit modificări și preluări continue, ajungând o limbă a 
literaţilor şi a funcţionarilor publici şi fiind străină în parte 
sau în totalitate multor popoare pe care Roma le-a adus sub 
controlul ei chiar în peninsula italică, cum găsim mărturie la 
mai mulți scriitori latini vechi! Nu suntem urmaşii latinilor 
pentru că cele 4268 de cuvinte identice sau foarte apropiate 
fonetic şi semantic care se regăsesc în limba română veche şi 
emegi şi 4407 arhaisme şi regionalisme formate din cuvinte 
emegi la care mai putem adăuga cca 3000 cuvinte din limba 
curentă formate în acelaşi mod, toate acestea anulează cele 
552 cuvinte latine găsite de mine în limba română apropiate 
de latina literară. Precizez că nici jumătate din numărul de 
552 cuvinte nu se gă-sesc identic în limba română fonetic 
şi semantic. La aceste argumente mai adăugăm 260 cuvinte 
pe care eu le-am trecut din limba engleză, română veche 
şi emegi şi cca 1000 cuvinte comune numai limbilor ro-
mână şi engleză, venind în sprijinul acestui adevăr uluitor 
cuvintele irlandeze comune cu româna şi eme-gi, iar ca moţ 
sunt cuvintele quechua. Aşa de puternic am fost latinizaţi 
că limba română a păstrat cuvântul dava cu sensul de 
reclamaţie, plângere, femeie rea, cârcotaşă. Dar davele sau 
dabele cum apare scris pe tăblițele de plumb descoperite la 
Sinaia, erau centrele politice şi sociale ale clanurilor getice 
unde se jude-cau pricinile grave şi se hotărau treburile 
importante pentru întreaga comunitate. Aceste centre aveau 
şi rolul de centre de schimb a bunurilor care prisoseau. Cine 
vreau să ştie limba pe care a vorbit-o poporul român de-a 
lungul timpului până la începutul secolului XlX trebuie să 
o caute în dicţionarele de arhaisme şi regionalisme şi nu în 
limba latină clasică sau în afirmaţiile unor înţelepţi care nu 
pot dovedi nimic din ceea ce spun, fiind simbriași ai Talpei 
Iadului pentru a ne vinde. 

Vin cu câteva exemple grăitoare și din studiul lingvistic 
comparativ dintre graiul armânilor care locuiesc astăzi în 
Grecia, Bulgaria, Republica Macedonia, Albania și Kosovo, 
și eme-gi sau sumeriană cum au botezat această limbă 
pricepuții în făcături, care ne arată legătura indestructibilă 
ce a fost în mileniul lV la poporul carpatin în domeniul 
lingvistic, religios și social. Cei care au migrat în Ki-en-
gi, emeșii, au lăsat umanității informații uluitoare des-pre 
civilizația lor și implicit a celor ce au rămas la baștina 
carpatină. Dar după trei milenii, odată ce popu-lațiile venite 
de aiurea în Peloponez care și-au luat numele de elini de 
la niște băștinași, ștergându-și puchii de la ochi și văzând 
ce au adunat alții din jur prin puterea minții, odată i-a pălit 
o invidie de moarte și s-au pus nemernicii pe furat cât mai 
mult, iar după ce și-au îndesat samarele că nu mai puteau 
băga un ac în ele, s-au pornit asupra păgubiților cu cele mai 
ticăloase minciuni și scorneli, pretinzând că ei și numai ei 
au fost dintotdeauna mintea străluce a lumii, iar ceilalți, 
barbari și numai barbari de diferite feluri și culori care trăiau 
într-o barbarie că nu puteau dormi noaptea de groaza lor! 

Însă de ceva vreme, în cultura Europei au apărut și 
alte informații decât cele venite de la ei, iar unele sunt tare 
supărătoare pentru elinii elitiști sau greci cum îi cunoaștem 
mai bine azi, arătându-le de la obraz că au mințit cumplit, 
furând de la alții pe rupte fiindcă la ei și hoția a fost afacere 
cinstită câteva sute de ani. Iar tăblițele de lut ale emeșilor 
prin informațiile lăsate umanității peste milenii, ne ajută să 
înțelegem adevărata istorie a neamurilor arimine, scoase 

din istoria acestor pământuri de îndrăciții elini, apoi iudeo-
creștini, iar în epoca modernă de germani și cazari. Studiul 
de mai jos cuprinde un număr de 569 de cuvinte armâne 
care sunt identice sau asemănătoare fonetic și semantic cu 
cele ale emeșilor găsite pe tăbli- țele de lut, iar prin asta 
dovedesc faptul că armânii nu sunt niște greci latinizați 
după scorneala pricepuților care respiră numai puturoșenia 
minciunilor de pe Acropole, nici coloni romani cum ne-au 
băgat cu capul în haznaua latrinității, jegurile mioritice la 
porunca celor iezuite și cazare, dar nici niște slavi otrăviți de 
veninul foștilor coloni romani care le-au tot frecat ridichea 
până a ieșit un alt popor, meșter la behăit pe coclauri și pe 
lângă closetele altora, fără istorie, fără cultură identitară și 
deci fără trecut consemnat pe vreun răboj mai mare sau mai 
mic, dar și fără viitor. Prea ne-ați nenorocit sufletul și mintea 
întunecaților ca să vă mai putem ierta vreodată, dacă nu vă 
jupuim pentru nelegiuirile făcute împotriva generațiilor 
actuale, sigur trebuie să vă crestăm șoricul gros pentru 
batjocura pe care ați făcut-o asupra moșilor și stră-moșilor 
noștri arimini care au dat lumii prin sângele și înțelepciunea 
lor, atâta valoare că nu puteți voi cuprinde cu satanistele 
scăfârlii. Dau în continuare câteva cuvinte cu sensurile lor, 
ca să mai fac ceva lumină în întunecata noastră istorie. 

chibar: nobil, persoană distinsă = kabar: păstor, ales, 
nobil. Neamurile arimine – care aveau strămoș comun 
pe Moș Arimin – se considerau ,,nobile” fiindcă erau 
,,scoborâtoare din zei”, adică din Maia, fiica titanului Atlas 
care își avea împărăția în jurul Carpaților până hăt departe, 
fiind binecuvântate de Anu, Gog ori Sântu ca ,,popor ales” 
să răspândească pe pământ religia crucii. Și acest cuvânt, 
pierdut în limba vorbită acum de rumuni, dovedește 
vechimea armânilor pe locurile unde îi găsim astăzi, fiindcă 
în nici o altă limbă balcanică – care nu are rădăcinile în cea 
carpatină – sau de aiurea nu se mai găsește acest cuvânt 
care să fie legătură adevărată cu vechii emeși. Cuvântul mai 
apare în albaneză – fiind firesc dacă avem în vedere adevărul 
lingvistic că vechii iliri se înrudeau cu geții și nu cel stabilit 
de născocitori în secolul XlX – și în turca veche, pentru că 
aceștia sunt urmașii sciților din nordul Mării Caspice, dar 
și-au falsificat limba complet prin ,,revoluția junilor turci” 
pentru a se face frați cu cazarii, deși vechea turcă are cca 
80% din fondul lingvistic comun cu persana veche! 
Românii nu au mai păstrat cuvântul ,,chibar”, dar îl au azi pe 
,,chipeș” cu sens asemănător celui armân. Însă mai avem pe 
,,boier” sau ,,boiar”, iar pe tăblițe apare boero, fiind compus 
din boi: chip, înfățișare, aspect fizic sau poate taur + eru: aura 
de lumină din jurul omului viu, corpul energetic. Cuvântul 
armân se compune din chip: înfățișare + ar: a străluci, a 
sclipi, drag, elogiu, sens ce se găsește și în cuvântul ,,er”. 
Înțelesurile profunde ale celor două cuvinte chi-bar și boier 
sau boiar ne pot trimite la sensul mitologic al neamului 
scoborâtor din zei, dar și la totemurile cinstite de ariminii 
carpatini de-a lungul vremurilor. Cei din jurul Carpaților 
au venerat mai mult taurul solar – boii – în ultimele Vll 
milenii, pe când la sciți, poate și la armâni care aveau pășuni 
mai sărace obligându-i să se ocupe cu creșterea oilor, erau 
cinstiți berbecii. Poate de aceea armânii sculptau în lemn 
până mai ieri acele ,,cârlibăni”, un fel de cap de berbec ce se 
termină printr-o coadă de șarpe înfășurată sub formă de S, 
care erau folosite și ca fluiere. Dar năstrușnica cioplitură ce 
vine dintr-o străvechime uitată de toți și de toate, este astăzi 
simbolul zodiei capricornului care are coarne de țap în loc 
de berbec cum o fac cioplitorii armâni! 

chilime: covor = kilim: a se culca, a se întinde de-a 
curmezişul, dansator, mireasă. Armânii spun pentru covoarele 
cumpărate din Egipt ,,kilini dit Misirie” și după un moment 
de nedumerire asupra vechii denumiri a țării faraonilor, am 
avut o mare bucurie fiindcă acest cuvânt ascunde în spatele 
lui o istorie de peste 400 de ani, dar istoria adevărată nu cea 
falsificată de vechii greci și de ticăloșii germani în secolul 
XlX. În iarna anilor 327-326 î.e.n, Alexandru Macedon 
împreună cu oștirea lui de bătăuși macedoneni, adică arimini, 
a condus personal o campanie împotriva părții de nord-vest 
a Indiei pe care o cotropește – azi cei plini de bube în cap 
folosesc cuvântul ,,a cuceri” care poate fi interpretat și altfel 
– dar revolta armatei îl aduce din nou la Babilon, capitala 
imperiului său unde și moare în anul 323. Egiptul care făcea 

parte din imperiul macedonean și nu elenist cum se minte 
azi cu mare nerușinare, după moartea întemeietorului, a 
fost preluat de generalul macedonean Ptolomeu Lagos, iar 
neamul său a condus acest teritoriu până în anul 30 î.e.n. 
când, după moartea Cleopatrei este transformat în provincie 
a imperiului roman. Orașul Musiris după scrierile grecilor și 
romanilor din secolele ll î.e.n. - l e.n. era situat în partea de 
sud-vest a continentului indian, de unde negustorii din Egipt, 
adică și macedonenii care îl stăpâneau, făceau un comerț 
intens aducând de acolo mirodenii, țesături fine și alte bunuri 
rare. Așa a ajuns să fie păstrat acest cuvânt Misirie pentru 
Egipt de către armâni până la începutul secolului XlX, fiindcă 
strămoșii lor au cunoscut direct în scurgerea timpului orașul 
indian Musiris, iar cei din Balcani, făceau mare negustorie 
cu cei din Egipt, care au adus bunurile indienilor în imperiul 
roman mai multe sute de ani. 

(va urma)

Cuvânt de aducere-aminte (V)
CONSTANTIN ORARIU – ARIMIN

Invitaţie

INVITAŢIE

DOMNULUI(DOAMNEI) CRISTI CRISTESCU

Cunoscând preocupările dumneavoastră în domeniul 
istoriei, vă invităm să participaţi ân perioada 16-17 septembrie 
2017 al Simpozionul cu titlul „600 de ani de atestare 
documentară a Bisericii Sf. Nicolae Ribiţa şi 25 de ani de ani 
la reactivarea vieţii monahale la Mănăstirea Ortodoxă Crişan“.

Vă rugăm să ne conformaţi prezenţa dumneavoastră 
până la data de 15 august 2017 (tel. 0254.683.791, 
0730.098.630, email monicadusan@yahoo.com) precum şi 
titlul lucrării pe care o veţi prezenta.

Programul manifestărilor este următorul:

SÂMBĂTĂ: 16.09.2017
16.00 - 20.00 - Simpozionul „600 de ani de atestare 

documentară a Bisericii Sf. Nicolae Ribiţa şi 25 de ani de ani 
la reactivarea vieţii monahale la Mănăstirea Ortodoxă Crişan“.

DUMINICĂ: 17.09.2017
10.00 - 13.00 - Mănăstirea Ortodoxă Crişan - Liturghia 

Arhierească
17.00 - Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae Ribiţa“ - „Te 

Deum“

PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
PAROHIA ORTODOXĂ  RIBIŢA

MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ CRIŞAN
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Domnitorul Constantin Brâncoveanu, care a con-
turat prin domnia sa o epocă în istoria noastră, epoca 
brâncovenească, dispunea de imense averi, moştenite sau 
realizate în timpul vieţii. Acest principe pe care secretarul 
său, Mario del Chiaro, îl numea „unul din cei mai buni 
domnii ce a avut Valachia”1, a rămas pentru înalţii 
demnitari ai Porţii Otomane, dacă nu un credincios fidel, 
cel puţin o sursă inepuizabilă de bani, fiind supranumit 
„Altîn-Bey” – „prinţul aurului”.

Pe lângă celelalte calităţi pe care le dovedea, 
Brâncoveanu a fost bun gospodar, a ridicat numeroase 
ctitorii şi palate, a restaurat monumente de artă, toate 
acestea fiind realizate cu banii din averea sa personală, nu 
din visteria ţării. Poate, ca o previziune a încurcăturilor 
şi nenorocirilor care aveau să cadă peste ţară şi peste 
domn, începe a depune „bani albi pentru zile negre”, aşa 
cum spunea înţelepciunea populară, la băncile din Viena, 
Veneţia, Braşov şi în alte centre.

Legăturile cu Veneţia erau însă anterioare domniei 
lui Constantin Brâncoveanu, el continuând contactele, 
schimbul de soli şi de produse, dublate şi de interese 
politice, pe care le-au avut înaintaşii. Astfel, în 1475, 
Ştefan cel Mare trimite la Veneţia o solie, pentru a face 
cunoscută primejdia care îl ameninţă din partea turcilor, 
dar şi pentru a cumpăra pentru curtea domnească obiecte 
de lux, respectiv brocart de aur, mătase şi bijuterii.2 Spre 
deosebire de Ştefan cel Mare, Petru Rareş procură de la 
Veneţia otravă, pentru ca să se apere de duşmani. Alexandru 
Lăpuşneanu a trimis aici un sol, pe Toma, pentru a oferi 
spre vânzare mărfuri care prisoseau în Moldova3.

La sfârşitul secolului al XVII, moment în care vine 
la tronul Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu, se 
extind legăturile cu Veneţia, marele cărăuş al bazinului 
mediteraneean. Relaţiile comerciale erau destul de 
complicate, domnitorul Constantin Brâncoveanu 
străduindu-se pe diverse căi să frâneze pericolul 
reprezentat de negustorii turci care practicau un comerţ 
abuziv. Însuşi domnitorul a participat la tranzacţii cu 
imperialii, cu Veneţia şi cu Rusia4. Drumul spre republica 
Veneţiei trecea adesea prin Moscopole, centru din Albania, 
locuit de o populaţie de aromâni. Negustorii de aici erau 
întâlniţi şi în Ţara Românească, de unde luau miere şi 
ceară pe care le duceau la Veneţia5. Desfăşurarea unei 
astfel de activităţi reiese şi dintr-o scrisoare din 5 martie 
1697, prin care Gheorghe Popa din Moscopole îndeamnă 
pe Zozi Cumano din Veneţia să nu vândă ceara pe care i-o 
trimite, deoarece, sublinia autorul scrisorii, „anul acesta 
nu s-a făcut ceară atât în Valachia, cât şi în Turcia, nici o 
zecime şi toţi negustorii au venit cu banii lor înapoi”6.

Un diplomat occidental dădea informaţii cu privire la 
produsele care se schimbau7; astfel, negustorii munteni 
şi cei din oraşele Scutari, Elbasan, Moscopole, Ianina şi 
Salonic procurau Veneţiei, pe lângă mari cantităţi de ceară 
şi lână fină, pielărie, [...] şi primeau în schimb piese din 
stofă de Veneţia, „lucrate tocmai pentru ţara lor”. Aşa cum 
reiese din documente, negustorul Dona Pepano aducea 
din Veneţia hârtie, brocart, catifea, atlas, oglinzi8. În 1696, 
Petru Pano transporta postav, argintărie şi alte produse, iar 
Spiro Pano, tot negustor, aducea la Bucureşti pergament şi 
mărgean brun şi roşu9. Marea boierime, curtea domnească, 
deveniseră clienţi frecvenţi ai mărfurilor italiene. Se 
cumpărau de la Veneţia şi mărfuri de mare valoare – 

obiecte de aur, care se treceau şi în foile de zestre. Gustul 
pentru lux fiind cunoscut în epoca lui Brâncoveanu, 
costumul de curte acum devenise foarte costisitor, peste 
5% din veniturile ţării se cheltuiau pe vestminte10, iar 
întreaga curte domnească avea nevoie de podoabele care 
îi înfrumuseţeau şi îmbogăţeau îmbrăcămintea şi care se 
obţineau prin schimb.

Legăturile comerciale erau întărite şi de legăturile 
politice şi culturale cu Veneţia. Astfel, în 1701, Papa 
Clement al XI-lea, într-o scrisoare trimisă lui Constantin 
Brâncoveanu îl apreciază în mod deosebit, manifestând o 
mare bunăvoinţă faţă de el.11 În 1703, ambasadorii Veneţiei 
la Constantinopol informau pe doge despre legăturile 
strânse pe care le aveau cu Constantin Brâncoveanu1.2

Veneţia rămânea şi în secolul al XVII-lea un centru 
de cultură al Europei Occidentale dar şi de luptă anti-
otomană, în care se integrează şi Constantin Brâncoveanu, 
dându-şi seama de marea primejdie care venea din partea 
turcilor. Ataşamentul lui Brâncoveanu pentru cultura 
italiană s-a manifestat şi prin faptul că a trimis în Italia 
o serie de bursieri pe cheltuiala sa, elevi ai Academiei 
Domneşti de la Sf. Sava13.

Domnul Ţării Româneşti folosea ca slujbaşi la Curte 
mulţi italieni, dintre care cel mai de seamă era Antonio 
Mario del Chiaro, secretarul său care, după uciderea 
lui Constantin Brâncoveanu şi moartea lui Ştefan 
Cantacuzino, s-a reîntors la Veneţia, unde a tipărit o carte 
despre Ţara Românească.

Interesul domnitorului faţă de cultura italiană se 
constată şi din cărţile rămase din vasta sa bibliotecă, pe 
care le-a adunat de când era tânăr boier şi care au fost duse 
după mazilirea sa la Mânăstirea Hurezu.

Dezvoltarea economică şi culturală din a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea şi din primul deceniu al 
secolului următor au fost determinate şi de politica fiscală 
promovată de Domn, în condiţiile creşterii excesive a 
cererilor otomane. 

(va urma)

DEPUNERILE BĂNEŞTI ALE LUI  
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU LA BANCA VENEŢIEI (1)
Prof. dr. RODICA TANţĂU 

Stanciu Lucreţia din Ribiţa, spune şi ea un descântec 
pentru a „întoarce” laptele furat de moroaie de la vacă.

„Lapte dus, ‘năpoi adus,/ Lapte dus,  năpoi adus,
Din 99 de olcuţă / Din 99 de policuţă
Moroaie întorci napoi laptele furat,
De-o fi de fată/ Să-i pice cosâţele
De-o fi de femeie/ Să-i pice ţâţele
De-o fi de bărbat / Să-i pice bărbăţia.”
Şi în acestă incantaţie se observă prezenţe cifrei 9 de 

data aceasta dublată în numărul 99, iar la adresa celor 
presupuşi vinovaţi se rostesc pedepse grele.

O alta modalitate de a impiedica furtul laptelui de la 
o anumita vacă, constă în înconjurarea vacii la trei zile 
după fătare, de către o femeie care este dezbrăcată şi ţine 
în braţe viţelul fătat de vacă. (inf. Cazan Adriana – Ribiţa).

Exista în trecut credinţa într-o sumedenie de spirite 
malefice ce invadau uliţele satului odată cu lăsarea 
întunericului, provocând  multe necazuri atât oamenilor 
cât şi animalelor. De aceea se păstrau cu stricteţe anumite 
sărbători, anumite ritualuri şi cutume, moştenite din moşi 
strămoşi, de la care nu se abătea nimeni fără riscul de a-şi 
atrage asupra sa mânia unor forţe supranaturale. Toate 
bolile sunt puse pe seama încălcării normelor de conduită 
din lumea satului, norme ce îmbină credinţa creştină, cu 
vechi obiceiuri păgâne.

Pentru vindecarea diverselor boli se foloseau alături 
de proprietăţile curative ale unor plante medicinale 
şi incantaţiile. Socrate spune despre incantaţii: „…
dacă ia cineva leacul când I se descântă, se vindecă cu 
desăvârşire, însă buruiana fără descântec nu este bună la 
nimic.” Practica descântecelor este puternic înrădăcinată 
la poporul român, iar ritualul lor  în care se păstrează 
riminiscenţe din mituri păgâne, precreştine şi aparţinând 
unui fond religios indo-european, poate veni din vremea 
getică a Daciei. (Nour, 2004, p.12)

Lupea Ileana din Crişan, cunoaşte mai multe astfel de 
descântece pentru boli diferite, amintindu-şi că mama şi 
sora sa mai mare ştiau foarte multe astfel de descântece, 
fiind meştere în întoarcerea bolilor.

Când cineva îşi vătăma o mână sau un picior, I se 
spunea următoarea incantaţie:

„Merge luni la marţi,/ Marţi la miercuri,
Miercuri la joi/ Joi la vineri,
Vineri la sâmbătă/ Sâmbătă la duminică
Duminică la Hristos/ Picior (mână) să rămână sănătos.”
În incantaţie sunt pomenite toate zilele săptămânii, 

ţinându-se cont de faptul că acestea existau în credinţa 
populară şi ca sfinte: Sf. Miercuri, Sf. Vineri, Sf. Duminică, 
etc. Astfel se apelează la puterea lor de sfinte, ca mesagere 
ale rugăciunii adresate lui Hristos, pentru a vindeca boala 
respectivă. 

În aceste incantaţii, se pune accent nu numai pe 
cuvintele folosite ci mai ales pe rostirea lor, pe modalităţile 
fonetice de exprimare a acestor cuvinte, care au rolul de a 
face legătura între microcosmosul uman şi macrocosmos. 
De aceea important pentru reuşita descântecului nu este 
cunoaşterea textul scris ci să se cunoască intonaţiile şi 
tonalităţile care trebuie folosite în rostirea descântecului. 
De acici rezultă şi obiceiul de a se transmite aceste 
descântece doar pe cale orală, de la persoană la persoană, 
învăţarea textului scris, fără utilizarea intonaţiilor 
specifice, neavând nici o valoare.

Dacă ne-am întoarce la începuturile îndepărtate 
ale civilizaţiei pentru a descoperi valoarea sunetului, a 
cuvântului, am afla că magia reprezintă o formă paralelă 
prin care cuvântul dintru începuturi  reverberează încă în 
lumea oamenilor. Aflăm că tot atunci, la începuturi, a fost 
stabilită  „o corespondenţă strictă între litere, cifre, sunete, 
nume, culori, zone ale cosmosului spiritual şi diferite părţi 
ale corpului omenesc. Fiecare om, fiecare fir de iarbă, 
fiecare copac, are propriul nume prin care se revelează în 
lume.” (Gănescu, 2001, p.122)

Ştiind toate acestea, ne putem da seama că în 
incantaţiile prezentate se face uz de aceste realităţi, chiar 
dacă în necunoştinţă de cauză.

În descântecul pentru toate felurile de bube, bolnavul 
trebuie să stea în pat „într-o rână” în mână cu o furculiţă, 
cu un fir de sorg dintr-o mătură, cu câteva fire de păr 
dintr-o perie, cu un fus şi o rămurică de cimbru; între timp, 
bolnavului I se descântă în felul următor:

„Întoarce-te bubă, întoarce-te orbalţ.
Cu mătura te-oi mătura,
Cu fusu te-oi împunge,
Cu peria te-oi peria,
Cu cimbru te-oi afuma.”
După terminarea descântecului se iau firele de cimbru, 

firele din mătură, din perie, care au fost ţinute de bolnav, li 
se dă foc şi se afumă cu ele bolnavul.

Şi în acest descântec obiectele casnice sunt transformate 
în arme de luptă împotriva bolii, iar ca plantă cu proprietăţi 
magice este folosit cimbrul, care se ştie dealtfel că are şi 
proprietăţi antiseptice. Acest descântec are la bază o formă 
a magiei, şi anume magia imitativă care se bazează pe 
principiul similitudinii. Acest principiu rezultă din legea 
care spune că similarul produce similarul, ori că efectul 
se aseamănă cu cauza sa. (Frazer, 1980, p. 30, vol.I). De 
aceea simplul fapt de măturare, periere, împungere „a 
bolii”, poate să ducă la dispariţia acesteia.

În cazul „ulciorului” de la ochi, se foloseşte descântecul 
următor:

Dimineaţa se spune:
„Ham, urcior, ham !
Cum îi acu la amiază
Atâta să fii la amiază. Se repetă de 9 ori.
La amiază se spune:
„Ham, urcior, ham!
Cum îi acu sară
Atâta să fi  pă sară „Se repetă de 9 ori.
Seara se spune:
„Ham, urcior, ham!
Cum îi acu dimineaţă
Atâta să fii dimineaţă.” Se repetă de 9 ori. (inf. Lupea 

Ileana-Crişan)
(va urma)

Magia - Monografia etnofolclorică  
a comunei Ribiţa „La fântână, la izvor“ (2)
Prof. MONICA DUȘAN
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Dacia nemuritoare
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului –

Runcu, județul Dâmbovița

Orice s-ar spune, în mult-trâmbițatul capitalism 
viața muritorilor de rând, dar și a ălora cu 
nenumărate conturi, acțiuni ori dividende, se agață 
de prezența în buzunare (ori pe card, ca să fiu în pas 
cu vremea) a banilor. Fără discuție, cei mai mulți 
dintre locuitorii Terrei își procură carboavele din 
muncă asiduă, constantă și îndelungată, situație 
ce a generat și un cântec, născut prin Ardeal, 
care sună cam așa: „Banii, banii/ Nu se fac așa/ 
Stând în cârciumă și-a bea./ Banii se fac la pădure/ 
Din firez și din secure”. Dar la această categorie 
majoritară se mai alipesc și altele, cu oameni ce 
își procură biștarii prin felurite modalități, precum 
vânzări și cumpărări de tot soiul, din care, de multe 
ori, „restul” este destul de gras. Chiar exorbitant, 
uneori, așa cum, de pildă, se întâmplă în „afacerea” 
numită fotbal, căci mulți bani se mai rulează 
odată cu rostogolirea „peticitei”! Adeseori, sume 
indecente „dospesc” în teșcherelele unor patroni, 
șefi de cluburi, antrenori, directorași, ori tot soiul 
de conțopiști, impresari, samsari, și, de bună 
seamă, ale drăguților de fotbaliști, care în ultimii 
ani au ajuns... diamante. Astfel, zilele trecute am 
rămas uimit când am citit că portughezul Cristiano 
Ronaldo valorează, cică, patru sute de milioane de 
euroi! Iar dacă ar fi să plece de la Real Madrid, 
lucru care mai probabil se va întâmpla, clubul său 
l-ar vinde cu vreo 150 de milioane. Dar, culmea, 
nu gruparea madrilenă renunță la el, ci „șeptarul” 
se lipsește de „galactica” echipă, pentru că 
bogatul fotbalist (care, după câte se trâmbițează, 
este proaspătul tată a doi gemeni, plătind o mamă 
surogat, căci în lumea noastră se cumpără... 
orice!) a „fentat” cu vreo 15 milioane de euro 
fiscul spaniol. Supărat el că respectiva instituție 
îi cere banii pitulați în nu știu ce cont secret, dă 

bir cu fugiții din țara regelui Felipe, cu gând să 
„dribleze” la nesfârșit... calculele finanțiștilor. 
Mă întreb dacă acest fotbalist de excepție nu 
cumva și gândește cu tarsul și metatarsul, nu doar 
rostogolește „obiectul muncii” sale, atâta vreme 
cât la sutele de milioane deținute nu a catadicsit 
să-și plătească acest neînsemnat impozit?! Dar 
să-l lăsăm pe CR7, și să ne glisăm drona peste 
pământurile iubitei noastre patrii, unde fotbaliștii 
autohtoni, desigur din categoriile superioare, 
joacă pe salarii care depășesc cinci mii de euro 
pe lună, ceea ce însemnează leafa pe un an a unui 
sărman truditor dintr-o fabrică sau altă instituție. 
Mă gândesc și la Gigi Becali, finanțatorul 
dispărutei Stele, care cumpără și vinde fotbaliști 
ca la iarmaroc, dovedind că mulți bani cresc și... 
în gazonul mioritic! Dar nu doar el licitează pe 
bani mulți, un exemplu recent fiind achiziționarea 
ciocolatiului Bokila, care a tratat cu Dinamo, dar a 
semnat cu CFR Cluj. Sărmanul congolez primise 
„doar” vreo șapte mii de euro, salariu lunar, de la 
conducerea „câinilor roșii”, astfel că, nemulțumit 
fiind el de suma considerată derizorie, s-a aciuat 
la echipa acarilor de sub Feleac, cu 15 mii pe 
lună. Dar reversul situațiilor prezentate este mai 
dramatic, căci sunt și echipe care din pricina lipsei 
de bani au plonjat în prăpastia falimentului, una 
dintre ele fiind Rapid, ajunsă ca vai de lume, 
prin ligile inferioare, pierdută în anonimat. 
Cum nostalgia după această iubită grupare le 
scormonește multora sufletele, indiferent de faptul 
că oamenii care se străduiesc s-o repună pe șine 
au sau nu bani, cred încă în revenirea ei în prim-
planul fotbalului românesc și strig odată cu acarii 
ceferiști: „Hai, Rapidul!”. Deh, în zilele noastre, 
doar romantismul a rămas gratis!

DAN CLAUDIU TĂNĂSESCU

Cronica  m ic rob i st u lu i

Banii, banii...


