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Cuvânt înainte
Paginile acestei cărţi cuprind însemnări şi prezentări
rezumative, apropiate reportajului, de la Cursurile de vară
ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga", Vălenii de
Munte, Ediţia 2014.
Participarea directă la prelegerile susţinute,
imprimarea lor audio şi contactul imediat cu tribunii
respectivi au constituit fundamentul acestei lucrări.
Cuvintele, cu deosebire cele mai frumoase şi mai
pline de înţelesuri, au fost ademenite din zborul lor şi
îndemnate să se aşeze în trăinicia scrisului. Astfel,
oameni, locuri, fapte şi idei au prins contur şi au început
să se lege în depănări de poveste, să ne preumble mintea şi
sufletul cu înţelesuri de ieri devenite înţelesuri pentru
totdeauna.
Transpunerea de la oralitate la scriere ne-am străduit
s-o facem mergând pe făgaşul povestirii, atât de umblat şi
de îndrăgit la noi, păstrând acurateţea bagajului informativ
şi specificul de exprimare al vorbitorului.
Fiecare material din lucrare e valoros prin adevărul
de viaţă, exemplar, pe care îl cuprinde şi prin mesajele şi
sentimentele formative pe care le transmite. Ca fii ai
acestui popor şi ca slujitori ai împlinirii idealului de
unitate naţională, atât de puternic simbolizat de Nicolae
Iorga, dorim să facem ceea ce trebuie pentru a fi
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împreună, nu în vatra altuia şi nici înjugaţi la carul altuia,
ci liberi şi solidari în vatra zămislirii noastre.
Cursurile de vară de la Vălenii de Munte ne
pregătesc să fim cum trebuie să fim, fiecare şi împreună,
pentru împlinirea acestui ideal de viaţă. Trei sunt aceste
majore cerinţe, subliniate apăsat de Nicolae Iorga: minte
(dindestul şi înţeleaptă, hrănită cu aurul culturii până ce ea
însăşi devine aur); muncă (făcută cu dăruire, competenţă
şi tărie de fier) şi moralitate (adevărata coloană vertebrală
a noţiunii de om, liantul solidarităţii umane, energia care
ne propulsează spre progres).
Această formulă a succesului - minte, muncă,
moralitate - este aplicată de toate popoarele avansate ale
lumii. Instituţia cursurilor de vară de la Vălenii de Munte
a promovat-o şi o promovează permanent. O promovează,
în mod firesc, şi prin cartea noastră de acum, în rândul
cursanţilor prezenţi la actuala ediţie (201 5), precum şi al
românilor, prezenţi în alte spaţii geografice şi în alte
secvenţe de timp.
Oriunde ne-ar afla, găsindu-ne, această carte ne va
îmbărbăta şi ne va fi sfetnic, ne va face să fim împreună,
să ne gândim cu drag unii la alţii şi la casa noastră, cea din
totdeauna, România.
C. Manolache
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Deschiderea/estivă a Ediţiei 2014

Cea mai longevivă instituţie românească de cultură
1ş1 continuă existenţa. Ediţia din vara anului 2014 şi-a
deschis larg porţile. De pe cuprinsul spaţiului etnic
românesc şi chiar de dincolo de el, au sosit oameni de
ştiinţă şi cultură chemaţi de dorinţa de a fi împreună, de a
conlucra, conjugat, pentru bunul mers al lumii noastre de
azi şi de mâine. Sunt academicieni, profesori universitari
şi preuniversitari, cercetători ştiinţifici, conducători de
instituţii de cultură şi educaţie, oameni de artă, editori de
carte, gazetari, studenţi şi liceeni.
Ca întotdeauna, sub spiritul tutelar al savantului
Nicolae Iorga, Vălenii de Munte îi primeşte cu dragoste şi
îmbrăţişare frăţească.
De la tribuna cursurilor, primarul oraşului, Florin
Constantin, le adresează oaspeţilor tradiţionala urare de
bun venit şi declară deschisă ediţia din acest an a
cursurilor de vară ale Universităţii „Nicolae Iorga", ediţie
care se desfăşoară „sub spectrul sacrificiilor Sfinţilor
Brâncoveni pentru credinţă şi pentru ţară".
Credinţa în Dumnezeu şi dragostea de neam şi de
ţară sunt cele două însuşiri fundamentale prin care, în
ciuda tuturor vicisitudinilor perindate de-a lungul timpului
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peste noi, am putut rămâne până astăzi în spaţiul geto
dacic al genezei noastre.
Evocarea Epocii Brâncoveneşti ne va aduce în
directă relaţie cu ceea ce a însemnat, la superlativ,
demnitate, credinţă, patrie.
Rodica Paraschiv, prefectul judeţului Prahova,
evidenţiază esenţa cursurilor de la Vălenii de Munte: „Ne
întâlnim aici din toate părţile vetrei româneşti, pentru
acţiunea românismului, iniţiată în 1 908 de marele savant
patriot Nicolae Iorga, durată, de geniul său, timp de
decenii şi lăsată nouă moştenire pentru a o duce mai
departe. Pe savantul Iorga, oricât am încerca să-l definim,
n-o să reuşim. Spunem că a fost istoric, profesor
universitar, parlamentar, prim-ministru, academician etc.
Dar în toate şi pretutindeni, a fost întotdeauna un român
adevărat, care şi-a închinat întreaga activitate interesului
naţional, integrităţii României şi integrării ei în spaţiul
european.
Iorga a făcut din Vălenii de Munte o capitală
culturală, un oraş cu o distinsă prestanţă europeană.
Trebuie să păstrăm o mare recunoştinţă pentru acest
valoros trecut, precum şi pentru acei români care au ştiut, .
cu dăruire şi abnegaţie, să ducă mai departe, până în zilele
noastre, această moştenire". E amintită contribuţia unor
distinse personalităţi academice de astăzi, în frunte cu
Mircea Maliţa, Dan Berindei, Eugen Simion. „Neapărat,
subliniază doamna prefect, în încheierea cuvântului său, să
mulţumim unui om deosebit al Prahovei, domnului
preşedinte Mircea Cosma, care a reuşit, ca în fiecare an, să
ridice şi să menţină această activitate la un nivel înalt, cu
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adevărat meritoriu pentru valoarea e1 ş1 a savantului
Nicolae Iorga".
Parlamentul României este reprezentat de prof.
Georgică Severin, preşedintele Comisiei de Cultură a
Senatului. Domnia Sa salută participanţii la acest
eveniment în numele său şi al instituţiei pe care o
reprezintă, felicită organizatorii acţiunii în frunte cu
preşedintele Consiliului Judeţean, Mircea Cosma. În
continuare,
mărturiseşte
că
îmbrăţişează
cu
responsabilitate şi hotărâre toate măsurile menite să
sprijine românii rămaşi în afara graniţelor actuale ale
României, în activităţile lor de zi cu zi de apărare a
identităţii naţionale în faţa încălcărilor frecvente de către
statul în care sunt cuprinşi administrativ. Deşi ne aflăm în
Europa secolului XXI, în vecinătatea noastră se practică
forme abuzive de discriminare rasială, voalate sub tot felul
de tertipuri jenante, degradante pentru o societate
evoluată, însoţite de măsuri administrative pe măsură.
De câteva luni, continuă vorbitorul, războiul şi-a
arătat chipul hidos chiar în Europa, la câteva sute de
kilometri de graniţa de est a Uniunii Europene. Rusia a
încălcat Tratatul de la Helsinki şi a schimbat cu forţa
graniţele existente, invadând, pur şi simplu, Crimeea,
aflată în administrarea Ucrainei, fără să mai utilizeze
tertipurile obişnuite, folosite până acum drept acoperire
(vezi, de exemplu Transnistria). Conflictul s-a extins în
estul Ucrainei, atrăgând după sine numeroase distrugeri de
vieţi omeneşti şi de bunuri.
Ucraina actuală cuprinde - reminiscenţă a agresiunii
stalinisto-hitleriste din timpul celui de Al Doilea Război
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Mondial - şi teritoriile româneşti din nordul Bucovinei şi
sudul Basarabiei. „Noi, continuă vorbitorul, sprijinim
Ucraina în conflictul actual cu invadatorii, iar ucrainenii
trebuie să înţeleagă că au datoria să respecte în mod real
angajamentele pe care şi le-au asumat cu România, în ceea
ce priveşte protejarea românilor din spaţiile menţionate".
Cu atât mai mult, adăugăm noi, cu cât aceste spaţii au fost
dintotdeauna româneşti şi au ajuns la ei în urma jocului
sinistru, criminal, făcut de cei doi monştri ai secolului XX :
Stalin şi Hitler.
Un stat civilizat ar fi protejat acest teritoriu, în
primul rând conservându-i valorile istorice şi culturale şi
asigurând libertate băştinaşilor în evoluţia lor identitară.
Evoluţia evenimentelor de după 1 990 n-a cuprins, din
păcate, şi manifestarea acestor normalităţi. S-a mers chiar,
parcă în mod mai accentuat şi mai pervers, în contrasens.
Cităm din discursul vorbitorului:
„Statul român este alături de cel ucrainean, îl sprij ină
în conflictul actual cu Rusia. Ucrainenii trebuie însă să
înţeleagă că au datoria să respecte drepturilor românilor
aruncaţi de soartă, împreună cu pământul lor strămoşesc,
în actuala administrare ucraineană. Să respecte, deci, în
mod real şi demn, angajamentele pe care le-au semnat, în
acest sens, cu statul român.
La cursurile din acest an, vom discuta despre
românism, despre patriotism, despre rolul pe care trebuie
să-l jucăm noi, românii şi ţara noastră, în această zonă.
Remarc ca pe un eveniment fericit semnarea, de către R.
Moldova, a acordului cu Uniunea Europeană.
În tot ceea ce avem de făcut, să fim împreună şi să
învăţăm din exemplele trecutului, aşa cum ne-a învăţat
10
https://biblioteca-digitala.ro

acest mare român ş1 mare european, savantul Nicolae
Iorga".
El, Nicolae Iorga, ne cheamă la Vălenii de Munte în
fiecare an, să reînvăţăm să fim împreună, să revenim acea
flacără puternică, alcătuită din milioane şi milioane de
flăcări mănunchi, ca pe vremea străbunului Rege
Burebista.
Pe coordonatele acestor idei, se înscrie şi începutul
intervenţiei poetului Valeriu Matei de la Chişinău,
membru de onoare al Academiei Române.
Vălenii de Munte este o catedrală a românismului la
care venim, an de an, pentru a ne cinsti marile valori ale
neamului nostru de pretutindeni, pentru a ne ridica,
împreună, la înălţimile atinse de străluciţii noştri înaintaşi .
Întâlnirile de la Văleni au - subliniază vorbitorul un rol esenţial pentru noi, cei ce venim aici: simţim cu
adevărat cum, din trecutul nostru eroic, ne pătrunde
flacăra vie a dragostei de ţară, ne călăuzeşte şi ne este
puternic îndemn pe calea ce-o avem de urmat; ne întărim
încrederea în forţele proprii şi în trăinicia poporului
român.
Vremurile sunt într-o continuă schimbare. Se năruie
acorduri vechi şi trebuie să facem faţă celor care se vor
naşte, sub chipuri necunoscute.
Ca şi la 1 908, când s-au înfăptuit aceste cursuri,
România de acum rămâne în continuare o ţară înconjurată
de români. Români trăitori pe glie strămoşească,
constrânşi să-şi lepede neamul, istoria, limba şi cultura
tradiţională. Cei ce suntem aici trebuie să ne unim
cuvântul şi fapta pentru înlăturarea acestor abuzuri
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ordinare, care contravin elementarului bun simţ,
creştinismului şi civilizaţiei actuale.
Între personalităţile mari ale neamului românesc, se
află la loc de mare cinste Constantin Brâncoveanu, care va
fi pe larg omagiat în cadrul cursurilor de la Văleni.
Institutul Cultural Român este prezent cu o amplă
expoziţie documentară, transpusă pe bannere. La Soroca,
statul român a donat o frumoasă biserică maramureşeană,
purtând numele „Sfinţii Martiri Brâncoveni". O biserică,
având acelaşi hram, se află şi la Ialoveni. Românii dintr-o
parte şi din alta a Prutului fac, cu dăruire, eforturile
necesare pentru a fi din nou împreună, aşa cum i-a lăsat
Dumnezeu să fie în vatra naşterii lor. Vom reuşi, cu
siguranţă, să mergem pe drumul nostru firesc. Ceea ce
facem noi acum, românii de pe ambele maluri ale Prutului,
cu sprij inul Comunităţii Europene, sunt lucruri fără
precedent. Am trecut de la podurile de flori la cele de
beton, de la sentimentele mari ce ne-au legat întotdeauna,
la realizarea unei vieţi comune nu numai cultural
ştiinţifice şi artistice, ci şi economice de anvergură. Ne
unificăm energetic, ne unificăm pe căile ferate, realizăm
împreună unităţi industriale. În momentul de faţă, se
acordă sprijin financiar de dezvoltare ţăranilor basarabeni.
Vectorul pentru Basarabia rămâne unul de neclintit: alături
de România şi împreună cu România. Aşa, vom fi mai
puternici şi vom răzbi mai uşor şi mai bine prin vremuri.
Numai împreună vom putea împlini binele pe care ni-l
dorim şi ni-l merităm.
După atâtea pătimiri îndelungate, ar fi o gafă
enormă, catastrofală, să fii atât de lipsit de minte încât să
mai crezi, fie chiar şi o secundă, că altcineva îţi oferă,
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generos, traiul cel bun pe care ţi-l doreşti. „Prin tine însuţi
şi împreună cu ai tăi răzbaţi în toate" spune înţelepciunea
românească. S-o urmăm întotdeauna, cu deosebire acum
când vremurile sunt prielnice împlinirii ei.
Cu durere şi revoltă abia reţinută în glas, poetul
Vasile Tărâţeanu de la Cernăuţi, membru de onoare al
Academiei Române, se referă la soarta îndurerată a
românilor din Nordul Bucovinei şi sudul Basarabiei, din
Ţinutul Herţa şi Maramureşul Istoric. Aceste sute de mii
de români, trăitori de milenii pe pământurile lor de
baştină, au fost supuşi unui regim draconic de exterminare
de către omul sovietic, „constructorul celei mai drepte
societăţi din lume". Au fost smulşi, cu pământ cu tot, din
trupul poporului şi patriei lor, după bunul plac ale celor
mai bolnave minţi ale secolului XX: Stalin şi Hitler. Şi
nici acum, după 75 de ani de la săvârşirea lui, acest act
barbar n-a fost înlăturat. Sunt 75 de ani de chin, de umilire
şi deznaţionalizare, îndurat de semenii noştri în casele lor
româneşti, în localităţile lor româneşti, pe pământurile lor
româneşti. Totul din cauza lăcomiei primitive, de-a
dreptul feroce, a invadatorilor de sorginte sovietică.
Seminţia lor există şi astăzi, chiar dacă şi-au vopsit
înfăţişarea.
Teritoriile şi neamul nostru au stat întotdeauna în
calea valurilor de teroare venite din răsărit, ca să ne fure
munca, să ne dezbine şi să ne distrugă existenţa.
În urmă cu secole, popoarele barbare veneau în
tropot de cai şi fluturări de suliţe însângerate.
Spre mijlocul veacului XX, puhoaiele s-au pus iarăşi
în mişcare. De data aceasta, însoţite nu doar de tropot de
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copite, ci şi de uruit de blindate; nu doar de suliţe
însângerate, ci şi de guri hidoase de arme de foc.
Au trecut 75 de ani de la rostogolirea acestor puhoaie
ale groazei şi starea românilor hotărniciţi arbitrar între
hotarele Ucrainei a rămas aproape aceeaşi. N-o vede
nimeni? Organismele internaţionale nu văd că această
stare de lucruri este o reminiscenţă hidoasă a
stalinismului, în totală discordanţă cu vremurile de astăzi,
cu aspiraţiile de astăzi ale popoarelor lumii?
,,Acum ştiţi cu toţii ce se întâmplă la noi - continuă
poetul. Mii de tineri români din Ucraina au primit mandate
de prezentare la comisariat, pentru a fi trimişi pe frontul
de răsărit, cu ruşii! Pentru cine şi pentru ce să luptăm? S
au întrebat tinerii, s-au întrebat părinţii lor. Pentru patrie, a
venit răspunsul comisarilor! Care patrie? Noi am fost
smulşi de la Patria noastră. Ucraina n-a fost şi nu va fi
niciodată Patria noastră. Pentru ce să luptăm, pentru cine
să luptăm? Pentru cei care ne-au asuprit de-a lungul anilor,
ne-au închis şcolile, ne-au închis bisericile, ne-au falsificat
şi batjocorit istoria? Pentru cei care ne-au înstrăinat de
patria noastră istorică? Pentru cei care ne-au deportat?
Româncele din Bucovina de Nord, ştiind ce se va
întâmpla pe frontul de est, au ieşit şi au baricadat
drumurile. Au ieşit mamele românce, au ieşit mamele
ucrainence. Niciunele nu doresc acest război nedrept,
această confruntare sângeroasă, iscată de un conflict
politic dintre cianurii� mafiote din Ucraina şi dintre două
populaţii : una cu orientare occidentală, alta, rusească.
În cea cu orientare occidentală, suntem şi noi,
românii, care dorim, în felul acesta, să revenim alături de
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fraţii din România, de care am fost despărţiţi atât de
barbar.
Cele 1 1 milioane de ruşi din estul Ucrainei au
orientare către Rusia.
Să căutăm pacea, înţelegerea. Orice pace, oricât de
strâmbă, e mai bună decât războiul. Pe frontul de est, mor
zilnic sute de oameni, de o parte şi de alta.
Armele vin din Rusia, iar luptătorii cei mai mulţi
sunt tocmiţi de statul rus.
Două state erau apreciate ca state duşmane Ucrainei:
Rusia şi România. Rusia a intrat în Ucraina cu tancuri,
tunuri şi automate Kalaşnikov. România a intrat în
Ucraina cu cărţi şi lucrări de artă pentru cinstirea
înaintaşilor vrednici.
Aşa cum a făcut, puţin în urmă, românul Mircea
Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova,
aducând şi instalând la Mahala, lângă Cernăuţi, bustul
româncei Aniţa Nandriş, ridicată, în 1 94 1 , de bolşevici,
fără motiv, în miez de noapte, din propria locuinţă,
împreună cu soţul şi cu cei trei copii, şi dusă pentru 20 de
ani în sălbăticia Siberiei. Aniţa Nandriş rămâne un simbol
al rezistenţei româneşti şi o palmă usturătoare pe obrazul
gros al sovietismului. Aniţa a reuşit să supravieţuiască, să
şi crească copiii şi să-i aducă, mari, acasă. Din păcate,
casa ei, satul ei şi Bucovina ei rămăseseră sechestrate în
lagărul forţelor răului. A trecut vremea, s-au schimbat
multe, dar acest rău continuă şi acum să urâţească faţa
lumii europene.
Românii au venit în Ucraina nu cu automate
Kalaşnikov în mână, ci cu flori, cărţi şi monumente, aşa
cum a tăcut Consiliul Judeţean Prahova şi Mircea Cosma,
15
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la Cernăuţi, aşa cum a făcut Editura Libertas şi profesorul
Constantin Manolache, la Noua Suliţă, când a fost dezvelit
bustul lui Mihai Eminescu. Au fost aduse şi dăruite sute
de cărţi cu poezii de Mihai Eminescu şi Nichita Stănescu,
cărţi care ne spuneau, prin titlul lor, că Una suntem, noi,
românii, şi că una şi aceeaşi ne-a fost vatra zămislirii şi
trăirii noastre.
Vrem să înlăturăm sârma ghimpată ce ne ciunteşte
vatra, neamul. Ea nu foloseşte nimănui. Dimpotrivă,
stârneşte ura, aprinde conflictul.
Exemplul prahovenilor a fost urmat şi de alţii. Mai
zilele trecute, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa
Năsăud, Emil Radu Moldovan, a venit în Bucovina cu
două ansambluri folclorice, Dor românesc şi Baladele
Bistriţei, care au susţinut mai multe spectacole în satele în
care oamenii au baricadat drumurile pentru a nu le mai fi
luaţi tinerii în război, sate din apropierea Cernăuţilor şi din
Ţinutul Herţa. Banii care s-au strâns la spectacolele
respective au fost daţi soldaţilor care s-au întors răniţi de
pe frontul din estul Ucrainei.
Tot atunci, Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud a
făcut o donaţie mare de carte: peste o mie de exemplare.
Iată cum România vine în Ucraina cu sentimente de
frăţietate şi iubire, s-o sprijine pe calea cooperării paşnice
şi a integrării în Comunitatea Europeană.
România este una dintre primele ţări europene care a
sprijinit Ucraina în actuala stare de lucruri. Războiul
acesta trebuie să se termine. Noi, românii, ştim ce aduce
războiul. Noi am suferit cel mai mult de pe urma
războaielor. Ştim ce ne-a adus cel de-al doilea război
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mondial. Suntem conştienţi că, acum, suntem la un pas de
război.
Oraşele din estul Ucrainei sunt mai ceva
bombardate decât în Al Doilea Război Mondial. Noi,
românii, trebuie să fim făcători de pace, precum au
procedat cei doi preşedinţi de consilii judeţene, unul dintre
ei, Mircea Cosma, spre mândria noastră, este aici şi este al
Prahovei.
Aceasta este poziţia României, aceasta este şi
poziţia noastră, a românilor din Nordul Bucovinei.
Închei spunând: Doamne, ocroteşte-i pe români, pe
toţi românii din patria noastră istorică şi de pretutindeni! "
Constantin
Stere:
„Prin vocea domnului
academician Vasile Tărâţeanu au vorbit românii din
Cernăuţi, Hotin, Herţa, Cetatea Albă, Ismail, toţi românii
din Ucraina, care sunt din ce în ce mai deznădăj duiţi,
îndureraţi, disperaţi, care văd, zi de zi, cum drepturile lor
se restrâng, cum, la numărătoare, rămân din ce în ce mai
puţini în scriptele oficiale, cum limba lor e tot mai
prigonită, tot mai alungată din şcoală, din biserică şi din
alte instituţii publice.
Situaţia românilor din Bucovina de Nord şi din
Basarabia de sud, aflate în componenţa statului ucrainean,
este cu adevărat dramatică."

Raionul �ângerei a venit în acest an, la cursurile de
vară, cu o delegaţie foarte puternică, de 30 de persoane.
Au venit şi cu Grupul folcloric Moştenitorii care ne-au
încântat prin costumele lor populare, prin cântecele şi
dansurile pe care le-au interpretat ieri, în cadrul
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Festivalului folcloric Stămăria Mare, din localitate. Ne vor
încânta, în continuare, în serile ce vor urma la Vălenii de
Munte, alături de alte formaţii folclorice.
Această delegaţie doreşte să transmită un mesaj către
toţi participanţii la cursuri, prin domnul Nicolae Ropot,
şeful secţiei administrative din cadrul Raionului Sângerei:
„Vin cu dragoste la aceste cursuri. Mi se umple
sufletul de bucurie, de fiecare dată când vin sau când mă
întâlnesc cu fraţii mei de peste Prut. Dacă până cu ceva ani
în urmă, veneam aici cam 5-6 persoane, acum suntem
peste 30. Suntem mândri că am înfiinţat şi noi, după
modelul de la Văleni, o Universitate Populară la Sângerei .
Ne saltă inima de bucurie, de fiecare dată, când primim
oaspeţi de peste Prut, la aceste cursuri sau la alte acţiuni
pe care le organizăm.
La această ediţie, am venit şi cu formaţia folclorică
Moştenitorii, din comuna Pepeni, baştina vestitului
interpret de muzică populară românească, Nicolae Clip,
dorind să vă arătăm cu câtă grijă ne păstrăm cântecele şi
dansurile noastre tradiţionale. Din delegaţia noastră fac
parte şi o seamă de personalităţi din comuna Chişcăreni,
înfrăţită, de mai mulţi ani, cu frumoasa localitate Drajna,
din vecinătatea Vălenilor. Împreună, am realizat multe
lucruri care rămân de neuitat."
Prof. Constantin Stere, directorul Direcţiei
Judeţene de Cultură Prahova, principalul coordonator al
acţiunilor cuprinse în actuala ediţie a acestor cursuri, îi
adresează inginerului Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului Judeţean Prahova, invitaţia de a lua cuvântul.
Precizează că ultimele şase ediţii ale cursurilor de la
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Vălenii de Munte au fost integral susţinute financiar de
Consiliul Judeţean Prahova.
Preşedintele Mircea Cosma îşi începe alocuţiunea
cu afirmaţia că se străduieşte întotdeauna, ca orice om
normal, să-şi facă datoria faţă de părinţii care l-au crescut
şi faţă de învăţătorii care i-au pus condeiul în mână.
Acestor îndatoriri iniţiale s-au adăugat apoi cele desprinse
din conştientizarea apartenenţei la acest popor şi la această
ţară.
Atâta vreme cât suntem un popor şi o ţară normală,
Cursurile de la Vălenii de Munte vor continua. Aceste
cursuri sunt destinate celor ce simt şi gândesc româneşte,
care sunt în stare, prin fapte, să afirme mândria de a fi
român. Sunt cei care simt mai degrabă chemarea de a
merge la Cernăuţi, Chişinău ori Soroca, decât la Viena,
Paris ori Roma.
Anul 1 9 1 8 reprezintă pentru toţi fiii cei adevăraţi ai
acestei ţări anul simbol al vetrei româneşti reîntregite, anul
când visul dintotdeauna al acestui neam s-a împlinit.
Vorbitorul ne îndeamnă să purtăm mereu în suflet acest
simbol şi să luptăm ca, în 20 1 8, cei ce au fost separaţi de
trupul ţării să redevină una cu el, pe tot cuprinsul dintre
Nistru şi Tisa. Toate acestea se vor împlini dacă fiecare şi
împreună ne vom face datoria faţă de neamul şi ţara
noastră.
Este amintită ziua de 23 august 1 944, impusă nouă
de ocupantul sovietic drept sărbătoare a eliberării
naţionale. Eliberare, de sub cine? Căci eram atunci o ţară
liberă şi ne-am alăturat Antantei de bună voie, contribuind
la eliberarea altor ţări. Această zi, impusă ca simbol al
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eliberării, era, în fapt, începutul unei scelerate cotropiri
sovietice.
Peste câteva zile, va fi 23 august. O zi cu
semnificaţia ei reală, total diferită faţă de minciuna de
proporţii cu care a fost pavoazată până mai ieri. „În
această zi, continuă vorbitorul, noi, cei din Prahova, vom
fi la Javgur, un sat în sudul Basarabiei, unde vom dezveli
bustul scriitorului şi omului politic Constantin Stere, cel
care, la 27 martie 1 9 1 8, împreună cu neamul românesc din
Basarabia, a declarat unirea cu patria mamă. Un act
răsunător, cu mare încărcătură patriotică.
În acele momente, Regatul Român, aflat în plin
război, rămăsese în cuprinsul a cinci judeţe.
Ceea ce a vrut Stere în 1 9 1 8, s-a întlptuit. Noi, cei
de acum, vrem acelaşi lucru. Şi-l vom întlptui arătând
tuturor că unirea de la 27 martie 1 9 1 8 a fost mai puternică
decât actul cotropirii pământurilor româneşti, semnat la 23
august 1 939, de către slugile celor doi mari bandiţi ai
Europei, Stalin şi Hitler" .
Este lansată chemarea la unitate, subliniindu-se
nevoia împlinirii ei pe spaţii cât mai largi, căci „ceea ce ni
s-a întâmplat nouă negativ şi continuă să ni se întâmple,
vine din războiul românilor cu românii" .
Martiriul lui Constantin Brâncoveanu are aceeaşi
cauză. Războiul dintre două familii care-şi disputau
supremaţia la tron. Cam ce vedem astăzi între partidele
politice de la noi. Orbite de lăcomia de putere şi înavuţire
fără muncă, nu mai au nimic în comun cu interesul
naţional. Astăzi, în loc să contribuim la înflorirea
economiei, să construim mai multe poduri spre Basarabia
şi să avem grijă de soarta românilor din Ucraina, ori de pe
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Valea Timocului, ne luptăm între noi, fără să vedem
pericolul ce ne aşteaptă, rânjind, la doi paşi de noi. Se
impune de urgenţă să punem capăt acestei stări sinucigaşe.
După ce Brâncoveanu a căzut victimă războiului
românilor cu românii, în Ţara Românească şi în Moldova,
n-au mai fost domni români. Au fost străini. Ne-au dus
înapoi cu dezvoltarea, cu civilizaţia. Ne-au dus spre
interesul lor, să slugărim la bunăstarea lor. Când ne certăm
în interiorul naţiei, altul câştigă şi întotdeauna, acel altul
este dinafară. Şi nu vine să ne aducă, ci să ne ia totul, să
ne facă să ne uităm părinţii şi străbunii, limba şi istoria, să
uităm c-am fost un popor şi am avut o ţară.
Am trecut prin asemenea momente de mari sacrificii.
Am luat-o mereu de la capăt şi am rezistat. E timpul să
învăţăm din cele întâmplate. Aşa ne învaţă istoria. Aşa ne
învaţă Iorga. Aşa ne învaţă cursurile de la Vălenii de
Munte. Din ce-a fost, să tragem învăţămintele cuvenite şi,
împreună, să mergem pe calea cea bună.
Suntem de mii de ani aici. Patria noastră n-a fost
niciodată a altora, doar a noastră şi a străbunilor noştri
geto-daci. Cei ce-au venit peste noi s-au risipit ca pleava-n
vânt.
De mii de ani creăm şi apărăm civilizaţia în această
parte a Europei. De 6000 de ani folosim scrierea; de 2000
de ani păstrăm neolatinitatea în teritoriul de la Tisa până
dincolo de Nistru, din Carpaţii de Nord până la Marea
Neagră şi dincolo de Dunăre.
După alte câteva scurte şi aplaudate incursiuni în
istoria mai veche şi mai nouă a românilor, Mircea Cosma
îşi continuă discursul:
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,,Astăzi, în această sală de cursuri, sunt 1 32 de
reprezentanţi ai teritoriilor româneşti din jurul actualei
Românii. Sunt reprezentanţi de seamă ai românismului din
Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria. Din Republica
Moldova, sunt delegaţii importante alcătuite din istorici,
oameni de cultură, profesori, gazetari, multe dintre ele
conduse de preşedinţi de raioane şi de primari.
Sunt mândru că avem asemenea fraţi. Şi plin de
admiraţie pentru puterea şi dragostea cu care şi-au păstrat
limba şi obiceiurile tradiţionale, tricolorul şi crucea,
credinţa în Biserica Neamului şi în tăria poporului nostru.
Sunt mândru că suntem tot mai mult şi tot mai mulţi
împreună. Destinul nostru e să fim şi să răzbim împreună.
Vă asigur că, dincolo de toate lucrurile pe care le
face, Consiliul Judeţean Prahova va ţine sus steagul
Universităţii Populare de la Vălenii de Munte, aşa cum îl
va ţine în tot ceea ce înseamnă interesul neamului
românesc. Cu sprijinul larg al marilor oameni români de
cultură, din Bucureşti, Chişinău şi Prahova, am finalizat,
anul acesta, editarea, în 4 volume, a Discursurilor
parlamentare ale lui Nicolae Iorga. În momentul de faţă,
retipărim Istoria războiului pentru întregirea României,
în trei volume, a lui Constantin Kiritescu .
Destinul acestui popor, făurit de marii săi înaintaşi,
Dromichete, Burebista şi Decebal, este de a aduce
teritoriile dintre Nistru şi Tisa în civilizaţia mondială, cu
resursele, mijloacele, cultura şi istoria poporului nostru.
Facem parte dintr-o generaţie care s-a născut în pace şi a
trăit în pace. Şi dorim să înfăptuim idealurile noastre
naţionale tot în pace. Dar, dacă trebuie, ştim ce avem de
făcut".
.
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Urmează câteva momente în care, cele patru volume
ale Discursurilor parlamentare, semnate de Nicolae Iorga,
sunt înmânate, pentru bibliotecile publice locale, tuturor
preşedinţilor de raioane şi primarilor de localităţi din
Basarabia. De asemenea, reprezentanţilor românilor din
Bucovina, Ungaria, Serbia şi Bulgaria.
Doamna Eufrosina Creţu, preşedinte al Raionului
Leova, vine de mai mulţi ani, la cursurile de la Văleni,
însoţită întotdeauna de o delegaţie alcătuită din consilieri,
profesori şi oameni de cultură. Anul acesta, Leova e
reprezentată de 12 persoane.
„Aici, spune domnia sa, avem posibilitatea să ne
întâlnim şi să punem la cale acţiuni comune, în interesul
întregului neam românesc. Învăţăturile şi proiectele de aici
le transmitem celor din raionul Leova, cu deosebire celor
tineri, şi le aplicăm în viaţa de toate zilele. Dorim ca
integrarea Moldovei în Comunitatea Europeană să devină
cât mai repede o realitate. Anul acesta a fost semnat
acordul de asociere. Credem cu tărie că prietenii noştri de
astăzi vor administra Basarabia în cadrul Uniunii
Europene, împlinind aspiraţiile părinţilor lor de a trăi liber
şi democratic."
Eufrosina Creţu mulţumeşte preşedintelui Mircea
Cosma pentru tot ce a făcut şi face în direcţia sprij inirii
ridicării bunăstării materiale şi culturale a populaţiei din
Raionul Leova. Aminteşte o serie de acţiuni, între care
ridicarea bustului lui Ştefan cel Mare în Parcul Central din
Leova şi dotarea bibliotecii orăşeneşti cu un mare număr
de carte românească. Solicită sprijinul său şi al Guvernului
României, pentru realizarea podului peste Prut, în dreptul
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oraşului Leova, cu o lungime de 1 98 m şi a unui drum de
legătură de 5400 m.
În final, transmite, de asemenea, mulţumiri
guvernului actual al României, pentru ajutorul acordat în
realizarea unor importante proiecte, fapt ce contribuie la
îmbărbătarea şi mobilizarea oamenilor de a merge în ritm
mai alert pe drumul ales.
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Cursurile, prezentate selectiv,
rezumativ şi tematic

1.

"

CONSTANTIN BRANCOVEANU
ŞI EPOCA SA
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Acad. Mircea Maliţa

Această distinsă personalitate a învăţământului,
ştiinţei, culturii şi diplomaţiei româneşti din ultimele patru
decenii ale secolului XX şi din această primă parte a
mileniului III, şi-a legat numele şi fapta şi de Cursurile de
vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga" de la
Vălenii de Munte, odată cu reluarea lor postbelică şi până
în prezent. Pentru toată această perioadă, Mircea Maliţa
rămâne figura cea mai puternică a acestei instituţii, căreia i
s-a dăruit cu trup şi suflet, atât în calitate de rector, cât şi
de profesor. A făcut, exemplar şi prestigios, ceea ce
trebuia să facă un devotat continuator al savantului
Nicolae Iorga.
Mulţi dintre noi - cei care ne-am legat iubirea şi
preocupările de Cursurile de vară de la Vălenii de Munte am avut bucuria, şi o avem în continuare, de a fi
beneficiarii spiritului său înalt şi harului de excelent
profesor şi povestitor. De fiecare dată, ne acaparează cu
farmecul personalităţii sale, presărat continuu cu pulberi
fine de aur cenuşiu.
În ultimele două ediţii ale cursurilor de vară, i-am
simţit lipsa. De curând, într-o convorbire telefonică, şi-a
exprimat dorinţa de a fi împreună cu noi, în aceste zile, la
Vălenii de Munte.
Ştim cât de mult iubeşte aceste cursuri. Ştie cât de
mult îl iubim. N-a putut veni. Ne-a trimis însă, cu
dragoste, vorbirea sa, cuprinsă în rostirea fiicei sale,
doamna Maria Maliţa.
Este vorba de un eseu închinat lui Constantin
Brâncoveanu, lucrare de o mare fineţe literară şi acurateţe
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ştiinţifică, pe care o redăm în continuare, păstrând
întocmai specificul atât de pregnant şi de atrăgător al
exprimării sale:
„Era, acest mare Domn Valah, atât de stăpân al
treburilor diplomatice şi al strategiilor politice, încât, până
astăzi, este apreciat drept un geniu al acestor domenii.
Domn al Ţării Româneşti între anii 1 688 şi 1 7 1 4, a
reuşit performanţa de a menţine relaţii bune, concomitent,
cu cele trei imperii ce le avea în preajmă (otoman, austriac
şi rus), chiar şi atunci când ele se confruntau pe câmpul de
luptă. Şi dacă luăm în seamă că, pe plan intern, trebuia să
ţină seamă de complicata formulă a Cantacuzinilor dominantă în familia sa - avem imaginea unui Bismarck
ce plimba patru bile în aer, îară să le scape pe jos.
Brâncoveanu, în jocul său diplomatic, a reuşit această
performanţă o vreme bună, dar a patra bilă, cea a boierilor,
i-a scăpat din mână, în cele din urmă, aducându-i pieirea.
Brâncoveanu, Domn Valah şi Domn Creştin, nu era
chiar dintre Cantacuzini. Era, totuşi, nepot de-al lor.
Cantacuzinii aveau excelente calităţi de gospodari,
strategi şi diplomaţi. Mai aveau msa, uneori,
comportamente aparte când, din ambiţioşi, deveneau
lacomi fără măsură, din isteţi, urzitori de comploturi, şi
din cruzi, de-a dreptul criminali.
Şerban Cantacuzino, predecesorul lui Constantin
Brâncoveanu, fusese net în favoarea alianţei cu Imperiul
Austriac. În acest sens, a trimis o solie la Viena, condusă
chiar de fratele său, pentru semnarea tratatului. Marii
boieri, printre care şi Brâncoveanu, aveau alt punct de
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vedere: acela de a fi cât de cât independenţi, ţinând marile
puteri la distanţă.
Tratatul cu Austria nu se semnează, delegaţia se
întoarce, Şerban Vodă moare.
Era în 1 688. Boierii Cantacuzini, majoritari, îl aleg
domn pe Constantin Brâncoveanu. Comportamentul
politic al proaspătului domnitor iese repede în evidenţă.
Intinde mâna tuturor cu prietenie, dar fără supunere. Cu
turcii, era nevoit să aplice o soluţie aparte: o supunere
formală şi o eschivare continuă, dar bine calculată. Cu
Austria, semnează Tratatul lui Şerban în anul următor
( 1 869), grăbit chiar, din cauza clauzei care prevedea ca
turcii să nu mai invadeze teritoriul Ţării Româneşti.
Cum arăta diplomaţia în timpul domniei lui
Constantin Brâncoveanu?
Iată, în acest sens, o imagine elocventă:
Brâncoveanu, pe terasa Palatului de la Mogoşoaia,
primindu-l pe ambasadorul Angliei la Istanbul, acesta
trecând special prin Ţara Românească pentru a întreţine o
discuţie cu prinţul Valah.
Brâncoveanu şi-a perfecţionat atât de bine cancelaria
pentru problemele din afară, încât a adus-o foarte aproape
de ceea ce se va numi, peste secole, minister de externe.
Avea specialişti în limbi străine, avea soli antrenaţi pe
diverse probleme, pe care-i trimitea peste tot. Avea o
anume dotare materială specifică uzanţelor vremii,
inclusiv depozite de băuturi, daruri atractive, cai de rasă.
Trei linii puternice şi permanente de relaţii uneau ţara cu
Viena, Istanbul şi Moscova. Pe ele circulau scrisorile,
soliile, delegaţiile oficiale şi comerciale. Nu alimenta, ci
dimpotrivă, aplana conflictele dintre aceste puteri, aşezând
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talerele balanţei ca să fie într-un permanent echilibru şi
ţinând bilele într-o continuă mişcare aeriană.
Domnii celor două principate române, Brâncoveanu
şi Cantemir, erau bine informaţi asupra planurilor ce le
aveau imperialii cu cele două ţări.
Austriecii făceau tot felul de manevre pentru a
smulge turcilor jumătate măcar din posesiunile lor
europene. În 1 689, ei cer, în mod deschis, Ţara
Românească: „Opinteau nemţii să le fie Dunărea hotar",
notează Ion Neculce. Polonia cerea să i se dea Moldova.
La Versailles, se plănuia cununarea lui Sobieski cu o
prinţesă din Franţa, dându-i-se acesteia, ca zestre, ţările
române.
Ducele de Lorena se visa domn suveran al Ţării
Româneşti. Un diplomat francez socotea Valahia „o moşie
bună de atribuit oricui", după nevoile echilibrului politic
european.
În ciuda adversităţilor existente, relaţiile cu Austria
au fost menţinute de Brâncoveanu într-o normalitate
destul de bine ancorată. E suficient să amintim că
Domnitorul român obţine titlul de Principe al Imperiului
Austriac şi dreptul de şedere în Transilvania, în caz de
refugiu, împreună cu familia sa.
Austria era o bilă, menţinută cu talent şi îndemânare
în aer.
Alta era Rusia.
Dornic să-şi taie o fereastră către Europa, Petru cel
Mare ducea o politică prin care urmărea ieşirea Rusiei la
două mări: Baltica şi Mediterana. Bunele relaţii cu Ţara
Românească îi oferea informaţii politice ample, proaspete,
verificate, despre politica internă şi externă otomană,
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despre potenţialul militar al Porţii - obţinute prin întinsa
reţea diplomatică a lui Brâncoveanu. Solii munteni ai
anilor de după 1 700, printre care Gheorghe Castriotul,
David Corbea, aduceau scrisori cu un conţinut mai bogat
decât cele trimise de Tolstoi, ambasadorul rus la Istanbul.
Se spune, deseori, că valoarea conducătorilor se
măsoară prin capacitatea colaboratorilor.
David Corbea, unul din solii trimişi de Brâncoveanu
la Curtea lui Petru I, cu un mesaj, este atât de mult plăcut
de ţar încât îl reţine la cancelaria lui. Provenea din Scheii
Braşovului, era inteligent, cultivat, cunoştea patru limbi
străine.
Brâncoveanu era circumspect cu Rusia, îi slăbise
încrederea în ruşi. Aflase el, oare, că Petru îi promisese,
lui Rak6czi, Transilvania, Ţara Românească şi Moldova,
în cazul unor reuşite ale ruşilor?
Cantemir a avut încredere în Petru şi a sfârşit prin a
pierde tronul şi a fi exilat. Trebuia să fi extrem de precaut
în faţa unui asemenea comportament. În consecinţă, pune
în aplicare o tactică atentă de îndepărtare faţă de ruşi.
Toate mişcările lui Brâncoveanu sunt prudente, dar
obiectivele de bază rămân. Ele sunt, în bună măsură,
legate de posibilitatea înfăptuirii unei mari campanii
antiotomane a occidentului, care să aducă suveranitate
principatelor române. Acesta era mobilul relaţiilor cu
apusul.
Cele trei bile sunt mânuite magistral de Domnul
român, dar scapă a patra bilă, a boierilor, de care se
îndepărtase.
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Cantacuzinii decid să se descotorosească de el şi îl
pârăsc la Poartă, dezvăluind relaţiile lui strânse cu
austriecii.
Sultanul îl convoacă pentru explicaţii, împreună cu
toată familia sa. Brâncoveanu încă mai crede că darurile,
care l-au salvat în 1 703, îl vor salva din nou. După sosirea
la Istanbul, este arestat şi încarcerat la 7 Turnuri, marea
închisoare de pe malul Mării Marmara. Este cunoscut
modul de crimă delirantă în care sunt decapitaţi, mai întâi
copiii, apoi el, într-un spectacol public înfiorător.
Constantin Brâncoveanu a rezistat cu demnitate
acestor ultime încercări ale sorţii, îmbărbătându-şi familia.
De la eşecul de la Viena ( 1 683) încoace, Imperiul
otoman intră într-o continuă descreştere, cum spune
Cantemir. De atunci, două sute de ani în şir, slăbirea nu s
a oprit. Sultanii şi vizirii căzuseră în depresie, în neputinţa
de a rezolva tot mai multele şi mai grelele probleme ce
apăreau, adeseori lăsându-se cuprinşi de izbucniri şi furii
disperate.
Aflaţi într-o asemenea stare, un Domn român liber,
creştin şi bogat, curtat de imperiile rivale, devenea uşor
ţinta mâniilor, a hotărârii de a-l distruge în chinuri, fără să
mai rămână vreo urmă din faptul c-a existat.
Aici s-au înşelat. Capul Brâncoveanului a fost
obţinut de Doamna lui, care l-a trimis în Valahia, la
Mânăstirea Sfântul Gheorghe cel Nou, să vegheze sub o
candelă. De asemenea, şi trupul.
S-au înşelat şi mai mult crezând că dispariţia lui îi va
aduce, între români, o uitare definitivă. A fost total invers.
Odată cu acest act barbar, petrecut la 1 5 august 1 6 1 4,
se încheie o întreagă eră în istoria românilor. Domnii nu
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vor mai fi aleşi de români, respectiv de boierii români, ci
vor fi trimişi dinafară, în speţă, din Fanar, un cartier al
Istanbulului. În felul acesta, Poarta otomană credea că
înăbuşea mândria şi lupta pentru libertate a românilor,
aspiraţia lor continuă la realizarea marelui proiect al
alianţei europene, care să asigure trăinicia libertăţii pentru
popoarele din această parte a continentului.
Pagina care s-a întors la 1 7 1 4 cuprinde imaginea a
doi oameni legendari ai Principatelor Române Dunărene,
Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir. Statuile lor
uriaşe le vedem cum se înalţă prin vreme şi ne fac cu
mâna, spunându-ne:
Viitorul este al vostru!"

Acad. Răzvan Theodorescu

Alături de academicienii Dan Berindei şi Eugen
Simion, dl. Răzvan Theodorescu e un prieten constant al
Cursurilor de vară de la Vălenii de Munte, lecţiile
susţinute de Domnia sa bucurându-se de înalte aprecieri
din partea auditorilor. Discursul despre Constantin
Brâncoveanu îl prefaţează cu laude privind modul
impresionant în care s-a desfăşurat Comemorarea a trei
secole de la martiriul marelui nostru domnitor, atât în ţară,
cât şi dincolo de Prut. Apreciază jertfele fără de număr
făcute de-a lungul existenţei sale de către neamul
românesc.
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Trei dintre acestea se reliefează puternic ş1 se
înfăţişează emblematic pentru români: a lui Mihai
Viteazul, a lui Constantin Brâncoveanu şi a lui Nicolae
Iorga.
Descoperiri recente de documente din arhivele
turceşti, datorate eminentului turcolog, Mihai Maxim,
aduc clarificări asupra unor fapte care erau până acum
doar bănuite, bănuite chiar de Nicolae Iorga. Ele vin cu
precizări necruţătoare, care coboară de pe piedestal
personalităţi importante ale istoriei româneşti, precum
Stolnicul Constantin Cantacuzino, cel care l-a crescut şi
sfătuit pe Constantin Brâncoveanu, până în clipa în care l
a părăsit şi l-a trădat atât de odios.
Răzvan Theodorescu şi-a intitulat lecţia sa de astăzi
„Elitele româneşti şi turcii în epoca lui Constantin
Brâncoveanu", socotind că acest subiect merită o aplecare
specială a celor ce se ocupă de istoria mentalului
românesc. În discursul său de recepţie la Academia
Română, Răzvan Theodorescu a vorbit despre
mentalitatea tranzacţională a românilor. Prelua o idee a lui
Mihai Ralea, explicând-o istoric, într-un anumit context
sud-est european. „Noi am rezistat într-o vreme în care
grecii, bulgarii, sârbii, albanezii, ungurii îşi pierdeau
libertatea. Am rezistat şi am păstrat statalitatea prin
tranzacţie, printr-o tranzacţie inteligentă, prin negociere.
Diplomaţia românească din toate vremurile - mai puţin
din vremea noastră - a fost foarte bună, mergând până la
strălucită. Turcii, dincolo de acest moment de-a dreptul
barbar, - au fost, în relaţiile cu românii, mai toleranţi
decât ne-am putea imagina."
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Nu sultanul Ahmed al III-iea, - sultanul Epocii
Lalelelor - este cel care a ordonat uciderea lui
Brâncoveanu. Ahmed al Iii-lea avea povestea lui, istoria
lui, preocupările lui. Imperiul era condus de crudul Gin
Ali Paşa. Acesta este asasinul Brâncovenilor. Marele vizir
a folosit acest moment pentru a da un exemplu, pentru a
înfricoşa pe cei porniţi spre libertate. Influenţele creştine
din mediile occidentale şi cele din chiar interiorul
imperiului otoman au făcut ca unii sultani (ajunseseră să
fie, trei sferturi, de sânge creştin) să renunţe la legea
fratricidului. Astfel, către deceniul patru al veacului 1 7,
fraţii sultanilor îi găsim lăsaţi în viaţă. Tot din acel timp,
încep să se extindă răscoalele ienicerilor şi spahiilor, să se
ia atitudine împotriva uciderii celor socotiţi vinovaţi de
nesupunere.
În aceste condiţii, s-a produs tragicul eveniment cu
Domnitorul român, făcând ca ideea lui Gin Ali Paşa să
triumfe pentru o vreme. Domina, în lumea creştină
bizantină şi postbizantină, ideea că Bizanţul se va prăbuşi,
căci Dumnezeu îi pedepseşte astfel pe creştinii din Răsărit
pentru trădarea de la Florenţa, când ortodoxia bizantină s
a unit cu Biserica Romei, ca Bizanţul să se salveze. Şi
Bizanţul nu s-a salvat. Pedeapsa asupra celor care au
trădat e trimisă de Dumnezeu prin turci. Ideea trădării
credinţei de către ortodoxia bizantină a proliferat în
Balcani şi peste Dunăre, a fost îmbrăţişată de Rusia, care
voia să facă din Moscova o a treia Romă.
Ion Neculce îi atribuie lui Ştefan cel Mare cuvintele:
Fă pace cu turcii pentru că sunt mai cinstiţi decât
creştinii.
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Cele două mari trăsături ale poporului nostru sunt
latinitatea şi statalitatea. Elitele româneşti au această
gândire. Unul dintre cei mai străluciţi români, Dimitrie
Cantemir, duşmanul de moarte al Brâncovenilor (pe care
Brâncoveanu a urmărit să-l atragă, printr-o combinaţie
matrimonială), în Istoria hieroglifică dă glas acestui gând:
omul trebuie să fie ca trestia, să se încovoaie la toate
vânturile. El nu trebuie să fie ca bradul în care se rupe
barda.
De aici s-a născut, la nivelul elitelor politice, acel
element trădător - este părerea vorbitorului, pe care o
exemplifică şi cu aspecte contemporane, cum ar fi
„traseismul unor caraghioşi care umplu Parlamentul
Român de astăzi, cel mai jalnic parlament pe care l-a avut
România vreodată, inferior în totul chiar şi Marii Adunări
Naţionale".
Un asemenea mod de trădare a fost întreţinut în mod
inteligent de turci. Un jalnic document doveditor în acest
sens îl reprezintă inscripţia de la Biserica Bucovăţ, de
lângă Craiova, în care voievodul Alexandru II Mircea
vorbeşte cum „măritul împărat" otoman l-a pus pe fratele
său, Petru Şchiopul, pe tronul de la Iaşi, prin asasinarea lui
Ioan Vodă cel Viteaz.
În vremea în care boierii moldoveni şi munteni se
pierdeau în intrigi şi dezbinare, în cea de a treia ţară
românească, Transilvania, elitele politice stăteau umăr la
umăr în faţa turcilor. Solidaritatea a funcţionat şi la
polonezi, şi la sârbi, în acea vreme. Şi la noi, oportunismul
inteligent şi solidar al elitelor a funcţionat cu rezultate
salutare în multe momente importante ale istoriei.
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Nicolae Iorga l-a iubit în mod aparte pe.
Brâncoveanu. Simţea, poate, că are o afinitate cu el, care l
a urmat şi în moarte. Nicolae Iorga a fost mai mult decât
un voievod. A fost peste orice cap încoronat. Nicolae
Iorga, ca şi Mihai Eminescu, sunt cei pe umerii cărora stă
naţia română pentru multă vreme de aici înainte.
A ucide ceva, precum strălucirea lui Nicolae Iorga,
nu poate fi cuprinsă de o minte normală.
În 1 9 14, la 1 5 august, la două luni de la atentatul de
la Sarajevo, Nicolae Iorga a ţinut conferinţa „Valoarea
politică a lui Constantin Brâncoveanu", în care actul
uciderii domnitorului este numit „infamul asasinat de
stat".
Tot în 1 9 1 4, Nicolae Iorga scrie acea carte
memorabilă Constantin Vodă Brâncoveanu. Viaţa şi
Domnia lui, iar şase ani mai târziu, drama în cinci acte,
Constantin Brâncoveanu.
Brâncoveanu nu şi-a dorit domnia. Ştia foarte bine
nesiguranţa Orientului în comparaţie cu Occidentul. Ţările
Române erau ca două corăbii pe o mare agitată.
Iorga vorbea de monarhia culturală brâncovenească,
pe care o compară cu monarhia culturală a lui Ludovic al
XIV-iea. În 1 702, cuvântul Palat intră în limba română
odată cu construcţia de la Mogoşoaia. E un concept
special care defineşte reşedinţa suveranului şi a membrilor
familiei lui. Cuvântul Palat, folosit pentru Mogoşoaia, era
o rezonantă a acestei mentalităţi. Mogoşoaia era pentru
români ceea ce era Versailles pentru francezi.
În vremea acestui domnitor, prin ceea ce s-a realizat
la Mogoşoaia şi în atâtea alte locuri, a apărut ceea ce
numim, în artă, stilul brâncovenesc, un stil al armoniei în
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care domină natura, firescul şi umanul, aflate într-o
legătură organică, relaxantă şi tonică. Un stil care a
reverberat până în contemporaneitate, dovedindu-se a fi o
moştenire trainică peste timp, ridicată din vigoarea
tradiţiei populare multimilenare şi izvoditoare de
românism.
Sunt relatate două momente din perioadele lui Carol
al Ii-lea şi Ceauşescu Nicolae, momente importante când
trebuia să se stabilească înfăţişarea unor clădiri româneşti
ce urmau să fie ridicate în străinătate. Această înfăţişare a
fost croită pornind tot de la stilul brâncovenesc.
„Ceea ce ne-a lăsat moştenire Constantin
Brâncoveanu şi epoca sa - conchide vorbitorul - sunt
valori temeinice, răzbătătoare prin veacuri, asupra cărora
avem datoria să ne aplecăm, să le venerăm şi să le luăm ca
exemplu pentru ceea ce avem de făcut."
Prof. Constantin Stere, înmânându-i domnului
Theodorescu
Discursurile
academician
Răzvan
parlamentare ale lui Nicolae Iorga, îi oferă acestuia
prilejul de a intra în dialog cu editorul volumelor, d-na
Georgeta Filliti:
R.T. - Doamna Filliti este cât o instituţie!
G.F. - Sper că nu te referi la fizicul meu ! (aplauze).
Vreau să vă spun că eu şi dl Răzvan Theodorescu facem
parte din poporul mărunt al acestui popor românesc, nu
din aşa zisele elite politice de la noi, care, Dumnezeu ştie
cât la sută din ele mai sunt cu adevărat româneşti, ca să nu
mai vorbim de cât la sută din ele mai au ceva comun cu
interesul românesc. Acest popor mărunt, din care facem
parte, continuă să lucreze pentru binele României. În cazul
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nostru, ne preocupăm de istoria noastră - căci asta este
meseria noastră pe care o facem cu câtă dăruire şi răbdare
avem. Ca să faci asemenea lucrări, trebuie să te desprinzi
puţin de prezent, să te laşi captivat de ceea ce faci, ca apoi
să revii în cotidian şi să-l serveşti cu roadele muncii tale.
R.T. - Fiindcă ai spus „poporul mărunt", adică cel
autentic, îţi amintesc că, în 1 92 1 , Nicolae Iorga a scris
unul din cele mai dragi mie articole: „Istoria Ţării, prin cei
mici".

Prof. univ. dr. Georgeta Filliti

Doamna Georgeta Filliti se alătură, de-o bună vreme,
grupului entuziast de lectori ai cursurilor de vară de la
Vălenii de Munte. În acelaşi timp, participă la marile
proiecte de valorificare şi promovare a operei lui Nicolae
Iorga, unul din acestea materializându-se prin editarea, în
patru volume, a discursurilor parlamentare ale savantului.
La ediţia din acest an a cursurilor, Georgeta Filliti
abordează o seamă de aspecte relevante din epoca lui
Constantin Brâncoveanu, aspecte pe care ne-am străduit să
le surprindem în sinteza noastră.
Brâncoveanu, acest inteligent şi mare gospodar,
absolut dezinteresat pentru sine, a fost întotdeauna în
situaţia de a da, nu de a lua.
În momentul când este chemat la Domnie, înţelege
că trebuie să-şi asume această răspundere, nu numai
pentru sine, ci şi pentru cei ce l-au ales, pentru toţi cei care
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alcătuiau ţara. O asemenea mare răspundere, era conştient
că n-o poate onora cum trebuie de unul singur. Îşi face o
echipă din oameni competenţi şi patrioţi. Îi pune să jure, le
încredinţează atribuţii şi îi trimite în acţiune.
Şi, ca orice bun gospodar, ca orice om normal, ca
orice bun patriot, se apucă să-şi gospodărească ţara. Şi o
face într-o formă absolut desăvârşită, aşa cum îşi făcuse,
până atunci, propria gospodărie.
Şi bunăstarea ţării, a oamenilor ei, capătă contururi
tot mai pregnante, vizibile de la distanţă.
Brâncoveanu e un om competent, deosebit de
competent. Se instruieşte singur, se uită în jur, plănuieşte
bine gândit şi acţionează. Nu este absolvent al unei
academii occidentale, nu are în preajmă profesori celebri,
dar are ceva: un extraordinar bun simţ. Şi ni se dă, în acest
sens, un exemplu. Domnitorul Ştefan Cantacuzino i se
adresează boierului Constantin Brâncoveanu cu aceste
cuvinte:
- Vrei să te măsori cu mine, să fii Domn? Noi
suntem sămânţă imperială, iar tu eşti reprezentantul unei
mămăligi mojice din Oltenia.
Boierul Brâncoveanu s-a uitat compătimitor la el şi
n-a răspuns. Răspunsul lui a venit prin fapte când i-a
urmat la tron.
Reprezentantul mămăligii moj ice din Oltenia a arătat
prin fapte măsura lucrurilor mari pe care le poate face.
Instaurează o perioadă de prosperitate economică, bun
gust şi comportament civilizat. Voievodul mai face ceva:
se uită în jur, observă şi se adaptează condiţiilor
internaţionale existente, pentru a facilita bunul mers al
ţării.
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La o privire superficială, din afară, ar părea că este o
permanentă tranzacţionare, o dare când de partea unuia,
când de partea celuilalt. În fond, nu e nici una, nici alta. E
un comportament impus de împrejurări neprielnice pl!ntru
existenţa unui stat mic, dornic de a fi lăsat în pace, în
munca şi în nevoile lui. Sufocaţi între trei mari imperii, ce
puteai face altceva? Şi atunci, intervine această
extraordinară dibăcie, luciditate, numită azi diplomaţie.
Toţi imperialii voiau supunere, luare de bunuri
materiale, de muncă şi de vieţi înjugate la carul măririi lor.
Vreme de sute de ani, turcii au cerut o supunere mai
lejeră decât ceilalţi şi o aprovizionare perm�nentă din
spaţiile româneşti. Ceea ce, în fapt, au şi avut. In rest, nu
s-au prea amestecat: mentalităţi diferite, culturi diferite,
religii diferite.
Ce vor imperialii din Apus? Acelaşi lucru, ba chiar
mai mult. Ei sunt mai hămesiţi, mai puşi pe constrângere,
pe întronarea unui regim cazon. Nu cer numai supunerea
Ţării Româneşti şi aprovizionare, ci chiar rămânerea ei
sub ocupaţie militară, ocupanţii trebuind să fie găzduiţi şi
hrăniţi de cei ocupaţi.
Ca să le ţină în frâu lăcomia, să menţină balanţa în
echilibru, Brâncoveanu are nevoie de o contrapondere. Şi
atunci, ai putea să apelezi la tătari, ori la ruşi. Să ne
apropiem de ruşi, spun sfătuitorii, că sunt de aceeaşi
credinţă. Domqitorul însă ştie mai multe şi înţelege cu
mult mai mult decât ar lăsa să se înţeleagă. O apropiere, la
nevoie, ar putea-o face, dar cu prudenţă, cu mare prudenţă
şi la o distanţă respectabilă, astfel încât să evite răul care
ar putea veni din această parte şi să nici nu trădeze
înţelegerea cu turcul.
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Deci, şi aici trebuie să menţină o cumpănă. Şi o face
cu multă înţelepciune şi fineţe apelând la o subtilă politică
de apropiere faţă de Moldova, faţă de toţi românii aflaţi
dincolo de graniţele Ţării Româneşti. În privinţa aceasta,
simte nevoia punerii în practică a unui gând care i-a stăruit
pe întreaga domnie. Este acea chemare spirituală pe care o
resimte ca pe o datorie faţă de toţi cei dintr-un neam cu el,
chiar dacă sunt trăitori în alte state decât al lui.
Dacă Mihai Viteazul realizează prima unire a celor
trei ţări române, Constantin Brâncoveanu reuşeşte un lucru
extraordinar: să le unească prin cultură: ridică biserici în
toate cele trei spaţii româneşti, tipăreşte cărţi, înfiinţează
tipografii, găzduieşte scriitori, oameni ai bisericii etc.
Realizează o veritabilă osmoză între moldoveni, ardeleni
şi munteni, un fapt important care şi-a adus contribuţia lui
la unirea de la 1 859, şi la desăvârşirea ei în 1 9 1 8.
Aceste acţiuni se desfăşoară, cu deosebire, în
Transilvania. Construieşte foarte mult aici, îndeosebi
biserici. Aceste demersuri domneşti nu sunt scutite de
decepţii. Una din ele se petrece chiar în prima parte a
domniei. Căpetenia Bisericii ortodoxe din Transilvania,
Atanasie, trece la catolicism, trădând ortodoxismul şi pe
Constantin Brâncoveanu. Pentru fapta lui, românii din
Transilvania l-au numit Satanasie. Domnitorul a fost
nespus de îndurerat de acest comportament. Urmărindu-i
reacţiile, constatăm că nu se dovedeşte a fi vindicativ, nu
păstrează duşmănia.
În istoria universală, felul în care a fost ucis
Constantin Brâncoveanu, rămâne absolut unic. Pe de o
parte, prin atitudinea primitivă, de-a dreptul barbară,
diabolică a celor ce l-au ucis; pe de cealaltă parte, prin
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atitudinea Domnitorului, Constantin Brâncoveanu, de o
demnitate şi o tărie uimitoare.
Asupra lui s-au făcut presiuni felurite. Se putea salva
printr-un singur gest: renunţarea la credinţa ortodoxă.
Vodă spune un adevăr rămas pilduitor pentru acest om
unic din istoria noastră:
„Dacă eram o persoană de rând, puteam să abjur, dar
eu sunt Domnul unei ţări, reprezint un popor, un neam şi
n-am acest drept"
Şi mai face Domnitorul un lucru care-l
singularizează, nu doar în spaţiul nostru, ci al întregului
continent. Ca supremă formă de supliciu, otomanii au
hotărât ca voievodul să fie ucis ultimul, după ce, în faţa
lui, să fie sacrificaţi copiii, după ce pătimiseră trei luni în
beciurile de la 7 turnuri. Trei, dintre copii, căpătaseră, prin
educaţie, acea tărie morală ca să reziste. Unul singur, cel
mai mic, de 1 2 ani, n-a putut privi cu seninătate pregătirile
pentru uciderea lui. Micul Matei a fost la un pas de a
spune: Da, eu abjur! Vodă este cel care-l dojeneşte: Să nu
faci lucrul acesta!
Constantin Brâncoveanu ramane o efigie pentru
trecutul nostru eroic cu care trebuie să ne mândrim.
Astăzi, imaginea lui este cu atât mai puternică, mai
pilduitoare. Ce legătură putem vedea între faptele lui şi
ceea ce se întâmplă acum în spaţiul românesc? Această
prăpastie între un trecut plin de demnitate şi nişte abjurări
-, nu de factură religioasă, ci de la morală, demnitate şi de
la interesul pentru binele ţării, este de-a dreptul hidoasă,
degradantă până şi pentru cea mai primitivă fiinţă umană.
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Constantin Stere: Exemplul lui Constantin
Brâncoveanu a rămas adânc săpat în memoria românilor.
El ne-a îmbărbătat în momente de restrişte şi ne
îmbărbătează şi astăzi. Mai ales astăzi, când societatea
noastră din ultimii 25 de ani a fost secătuită de exemple
pozitive, de minime valori politice. Aceşti ultimi 25 de ani
abundă, din păcate, de exemplele negative ale politicului,
de-a dreptul dezastruoase pentru orice societate.

Irina Dragnea Comişel

Profesor doctor, cercetător în spaţiile muzicologiei
(şi nu numai), Irina Dragnea Comişel este, prin origine,
legată de judeţul Prahova, prin mama sa, profesor
universitar, folclorist şi muzicolog, Emilia Comişel, soră
cu celebrul compozitor Florin Comişel. Părinţii celor doi
proeminenţi oameni de cultură şi artă sunt de fel din
comuna Ogretin - Prahova. Tatăl, Gheorghe Comişel,
învăţător cu alese virtuţi muzicale, a cules şi a prelucrat
cântece populare, a înfiinţat şi a dirijat valoroase formaţii
corale, atât în comuna Izvoarele - unde a funcţionat, o
vreme, ca învăţător (aici, s-a născut Emilia), cât şi la
Vălenii de Munte şi la Ploieşti (aici, s-a născut Florin).
Gheorghe Comişel a fost un colaborator apropiat al lui
Nicolae Iorga. Cu formaţiile sale corale, a participat la
numeroase activităţi organizate de savant, inclusiv la
Cursurile de vară de la Vălenii de Munte.
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Emilia şi Florin Comişel au păstrat cu Prahova
permanente legături, atât de familie cât şi culturale.
Această tradiţie este continuată de Irina Dragnea Comişel.
Cuvântarea susţinută de Domnia sa la actuala ediţie a
cursurilor de vară este intitulată „Sfântul martir Constantin
Brâncoveanu".
În partea de început, sunt cuprinse date importante
legate de biografia domnitorului Valah.
S-a născut în Oltenia, în 1 654 şi a domnit în Ţara
Românească, timp de 26 de ani, de la 1 688 şi până în anul
morţii sale dramatice, 1 7 14. Biserica Ortodoxă Română îl
omagiază la 1 6 august.
Era fiul postelnicului Papa (Matei) Brâncoveanu,
ucis în timpul revoltei seimenilor şi dorobanţilor, ridicaţi
împotriva hotărârii domnitorului Constantin Şerban de a-i
concedia şi expulza din Principat, majoritatea acestora
fiind din Serbia. A fost ucis la poalele Dealului
Mitropoliei. Constantin, fiul său, a fost salvat de la moarte
prin înlocuirea lui cu un copil de ţigan. Pe locul producerii
acestui tragic eveniment, a fost ridicată o cruce de piatră,
de nepotul lui Matei Brâncoveanu, Logofătul Constantin
II.
Viitorul domnitor a fost crescut de mama sa, Stanca,
„cantacuzineşte'', cum ne spune Iorga. A învăţat greaca,
latina, slavona şi o seamă de alte lucruri necesare, oferite
de unchiul său, Stolnicul Constantin Cantacuzino.
În 1 674, Constantin Brâncoveanu se căsătoreşte cu
Maria (Marica), fata postelnicului Neagoe şi nepoata lui
Antonie Vo__dă din Popeşti (Prahova). A avut patru băieţi şi
şapte fete. In ordinea naşterii lor, cei patru fii se numeau
Constantin, Ştefan, Radu şi Matei. La execuţia din 1 7 1 4,
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toţi cei patru băieţi au fost decapitaţi. Dintre ei, primul
născut, Constantin, era căsătorit cu fiica Vornicului Ion
Balş şi avea un băiat, purtând tot numele de Constantin.
Soţia domnitorului, cu cele şapte fete şi nepotul
Constantin au asistat la execuţie şi urmau să aibă aceeaşi
soartă. La insistenţele reprezentanţilor Austriei, Rusiei şi
Poloniei, prezenţi la acest act barbar, Poarta a acceptat
răscumpărarea, în schimbul sumei de 50000 de reali şi a
surghiunului în Asia Mică.
În continuare, Irina Dragnea Comişel se opreşte
asupra preocupărilor constante ale Domnitorului pentru
înflorirea culturală a ţării şi a vieţii spirituale. A ridicat un
mare număr de construcţii religioase şi laice, acţiune de o
amploare deosebită, nemaiîntâlnită până la el, contribuind,
în cea mai mare măsură, cu banii lui. A reparat, în acelaşi
timp, construcţiile meritorii mai vechi, a înfiinţat tipografii
şi a promovat limba română în publicaţii. Şi toate acestea,
nu numai în Ţara Românească, ci şi în Transilvania şi
Moldova.
Dintre construcţiile civile de o extraordinară
frumuseţe, sunt menţionate Palatul de la Mogoşoaia,
Palatul Domnesc din Bucureşti (azi, dispărut) şi Palatul
din Potlogi, apropiat, ca stil, de cel din Mogoşoaia. Aceste
construcţii (şi multe altele din timpul acestei domnii)
îmbină armonios - în arhitectură, pictură şi sculptură tradiţia autohtonă, stilul neobizantin, ideile novatoare ale
renascentismului italian, unele elemente turceşti, într-un
nou stil, potrivit cu natura ţării şi cu firea locuitorilor ei,
stil care e cunoscut sub denumirea de stil brâncovenesc.
Sunt trecute în revistă o seamă de construcţii
bisericeşti. Complexul Hurezi (azi, Horezu) cuprinde patru
45
https://biblioteca-digitala.ro

biserici şi mai multe clădiri anexă. Prima biserică e
ctitorită chiar de domnitor; a doua, de Marica Doamna; a
treia, de Constantin (primul născut) şi a patra de Ştefan (al
doilea fiu). Bisericuţa veche, de lemn, Mamu, la care
obişnuia să se închine Maria, mama domnitorului, a fost
refăcută de acesta din cărămidă, în onoarea părinţilor săi.
În tablourile votive de aici, imaginile înfăţişează familia
Domnitorului, având în partea stângă părinţii, iar în
dreapta, bunicii.
Este evidenţiată şi Biserica „Sfântul Gheorghe Nou",
din Bucureşti, în care se află rămăşiţele trupeşti ale
Domnitorului. Enumerarea continuă cu Biserica „Sfânta
Ecaterina" de la Râmnicul Sărat, apoi cu cele restaurate
(Cozia, Amota, Bistriţa, Strehaia, Sadova, Gura Motrului,
Curtea de Argeş, Snagov, Domnească şi Sf. Dumitru din
Târgovişte, Mânăstirea Dealu etc.).
Sunt pomeniţi cei doi zugravi renumiţi ai epocii Pârvu Mutu şi Constantinos (acesta a format o adevărată
„şcoală" de zugravi la Horezu).
Dintre lăcaşurile sfinte, ridicate în Transilvania, e
amintit Complexul de la Sâmbăta de Sus, ultimul bastion
al ortodoxiei în Ardeal. Ca urmare a politicii de trecere
forţată a românilor din Ardeal l-a catolicism, imperialii au
ordonat arderea tuturor lăcaşurilor ortodoxe de cult.
Complexul din Sâmbăta de Sus a fost supus demolării în
1 783, începând cu chiliile şi continuând cu biserica. În
ciuda acestor acţiuni distructive, localnicii au intervenit
permanent şi au păstrat în funcţie această ctitorie
brâncovenească.
Este aruncată o privire şi asupra cântecului epic
românesc, închinat lui Constantin Brâncoveanu, apreciind
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contribuţia pe care a adus-o acesta, de-a lungul veacurilor,
la neuitarea acestui mare creştin şi român. Se remarcă
faptul că toate variantele cunoscute ale baladei despre
Brâncoveanu „se axează în special pe momentul tragic al
execuţiei familiei Brâncoveanu. Este deosebit de
impresionant refuzul repetat al Domnitorului de a se
dezice de credinţa creştină, cu toată sfâşierea produsă de
pierderea celor patru fii ai săi şi a stolnicului Ienăchiţă
Văcărescu".
Încheiem aceste momente, reţinute din prelegerea
doamnei prof. dr. Irina Dragnea Comişel, cu citatul ales
din Cursul de folclor muzical ( 1 967, 1 969) al prof. un iv.
dr. etnolog, Emilia Comişel, citat referitor, fireşte, la genul
baladesc:
„Expresia nemijlocită, puternică, rezultată din
participarea afectivă intensă a interpretului, impresionează
profund auditorul care trăieşte conţinutul baladei, se
entuziasmează, se bucură de victoriile eroului, îi admiră
curajul, se îndoieşte de greutăţile pe care le are de
întâmpinat, manifestând aceasta prin exclamaţii, aprobări,
gesturi, comentarii ironice".

Petre Turlea
'

Profesor universitar, om politic şi cercetător de
anvergură în domeniul ştiinţelor istorice, Petre Ţurlea s-a
evidenţiat şi prin numeroasele lucrări închinate savantului
Nicolae Iorga, precum şi prin consecvenţa participării la
cursurile de vară de la Vălenii de Munte.
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Referindu-se la mentalitatea tranzacţională a
românilor, o prezintă pe cele două paliere ale ei. Cea
pozitivă, mai întâi, purtată în interesul naţiunii, pe care o
putem numi diplomaţie. Aceasta este de acceptat şi de
laudă, ca în cazul lui Constantin Brâncoveanu. Cea
negativă este cea purtată pentru satisfacerea intereselor
proprii ale unei persoane sau ale unei grupări, aducând
prejudicii interesului naţiunii. Aceasta este condamnabilă.
Mentalitatea tranzacţională a celor ajunşi să facă
astăzi politică în România este una negativă, dăunătoare
profund poporului român şi în contradicţie cu ceea ce
înseamnă statul de drept. Istoricul îşi argumentează
afirmaţia arătând că, din 1 996 încoace, toate grupările
politice, ajunse la guvernare, au obţinut sprij inul UDMR
ului, în schimbul satisfacerii unor solicitări contrare
interesului naţional, românii din zonele cu populaţie
majoritar maghiară ajungând să fie trataţi, în propria ţară,
ca nişte străini într-un spaţiu supus deznaţionalizării.
După acest incurs, vorbitorul se cantonează pe epoca
Brâncoveanu, evidenţiind, mai întâi, meritul său
extraordinar în realizarea şi menţinerea durabilă a
echilibrului Ţării Româneşti cu puterile europene ale
vremii. Faptul că şi-a pierdut viaţa în această acţiune nu
trebuie să ne conducă la ideea că politica sa a ieşit
înfrântă. Politica sa a fost benefică pentru starea ţării şi a
rămas un exemplu, demn de urmat, pentru generaţiile
următoare.
În 1 9 1 4, când, la propunerea lui Nicolae Iorga, s-au
comemorat 200 de ani de la moartea lui Brâncoveanu şi a
fiilor săi, Partidul Naţionalist l-a scos în faţă pe domnitor
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ca pe un simbol al patriotismului, contribuind ş1 prm
aceasta la consolidarea unităţii naţionale.
În acel an, la Râmnicul Vâlcea se ridică un
monument lui Constantin Brâncoveanu. La dezvelirea lui,
este invitat, în numele populaţiei, şi Nicolae Iorga. Iată
cum, într-un orăşel mic, reverberaţiile curentului
naţionalist promovat de savant au făcut să se îndrepte
ochii spre istoria neamului, spre marile ei valori, în speţă,
spre marele fiu, Constantin Brâncoveanu.
Dezvelirea monumentului de la Râmnicul Vâlcea a
avut loc în martie 1 9 14. Participarea populaţiei a fost
masivă, iar prezenţa lui Iorga şi a discursului său, de-a
dreptul fulminante.
La 1 4 aprilie 1 9 14, Nicolae Iorga propune, în plenul
Camerei deputaţilor, adoptarea unei hotărâri cu privire la
comemorarea lui Brâncoveanu:
„Pentru a se comemora, după cuviinţă, împlinirea a
200 de· ani de când Vodă Brâncoveanu, ctitor al atâtor
biserici şi mânăstiri, strălucit patron al artei şi culturii
româneşti, baci apărător al neamului său, care, în ceasuri
grele, şi-a mântuit zilele lângă trupurile măcelărite ale
fiilor ca martir al credinţei creştine şi al autonomiei
naţionale, Camera îşi exprimă dorinţa să dea un caracter
deosebit zilei de 1 5 august 1 9 1 4, care reaminteşte o aşa de
mare şi scumpă jertfă".
Lui Nicolae Iorga i s-au alăturat atunci 28 de
parlamentari, între care viitorul ministru, Gh. Mârzescu,
A.C. Cuza şi ploieşteanul Ion Ionescu Quintus.
Autorităţile centrale ale statului şi bisericii ortodoxe
româneşti sunt chemate să realizeze o comemorare
majoră.
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În iulie, începe primul război mondial. Preocupările
statului român sunt tot mai mult îndreptate spre a găsi
soluţia împlinirii unităţii naţionale. I.G. Duca, ministrul
educaţiei în acea vreme, îi scrie lui Nicolae Iorga că
guvernul şi primul ministru, Ionel Brătianu, apreciază că,
în condiţiile acelui moment, comemorarea trebuie
amânată, preocupările fiind îndreptate către alte direcţii.
Biserica ortodoxă acceptă comemorarea. În numele
ei, mitropolitul Moldovei îi trimite lui Iorga următoarea
telegramă:
„Din convingerea unei datorii sfinte şi într-un gând
cu clerul şi cu poporul Moldovei, luăm parte la evlavioasa
pomenire a Voievodului Constantin Brâncoveanu, care,
acum 200 de ani, împreună cu fiii lui, s-a jertfit până la
adevărata mucenicie apărând legea şi ţara. Dragostea care
a încălzit la luptă pe Brâncoveanu şi fiii lui, să ne fie nouă
o pildă, mai ales azi".
Brâncoveanu era o pildă pentru românii acelui an
crucial, contribuind la consolidarea conştiinţei naţionale şi
a convingerii că doar solidaritatea naţională, de sus până
jos, poate să ducă la desăvârşirea unităţii naţionale.
Cu puţin timp înainte de împlinirea celor două secole
de la moartea domnitorului, se petrece un moment
memorabil. Arheologul Virgil Drăghiceanu, fost student al
lui Nicolae Iorga, descoperă mormântul lui Constantin
Brâncoveanu. Pe 1 O iulie 1 9 1 4, acesta îi trimite lui
Nicolae Iorga textul inscripţiilor de pe cele trei candele
găsite de el în Biserica „Sfântul Gheorghe cel Nou" din
Bucureşti. Pe o a treia candelă, cea mai importantă, scrie
aşa:
so
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„Această candelă, ce s-au dat la Sfântul Gheorghe
cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului Domn
Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod şi iaste
făcută de Doamna Măriei Sale, Maria, care şi Măria Sa
nădăjduieşte în Domnul iarăşi aici să i se odihnească
oasele".
Iulie 1 2, 7228 ( 1 720)
S-a procedat aşa, f'ară inscripţie tombală, pentru că
încă exista, la acea vreme, o teamă foarte mare, pentru
reacţia represivă a turcilor.
Într-o altă scrisoare, tot din iulie 1 9 1 4, Virgil
Drăghiceanu spune:
„Candela, foarte mare, e de o factură curat
brâncovenească, inscripţia este turnată odată cu candela.
Cred că este cea mai frumoasă candelă ce avem. Ca
motive decorative, sunt flori de acant . . .
Pentru mine nu mai e nicio îndoială că ne aflăm în
faţa mormântului lui Constantin Brâncoveanu, în care zace
şi Doamna Măriei Sale".
În „Neamul Românesc" din 20 iulie 1 9 1 4, Nicolae
Iorga apreciază această descoperire, socotind-o una dintre
cele mai strălucite ce s-au făcut în anii din urmă. (Virgil
Drăghiceanu, peste câţiva ani, făcând săpături la Curtea de
Argeş, a descoperit una dintre cele mai importante - poate
cea mai importantă - inscripţii din evul mediu timpuriu
românesc, în Biserica Sfântul Nicolae, care se traduce aşa:
,,În anul 6860, la Câmpulung au răposat marele Basarab
Voievod").
La 1 0 august 1 9 1 4, Nicolae Iorga îndeamnă
populaţia bucureşteană să participe la comemorarea lui
Brâncoveanu. Manifestarea a avut loc în miezul zilei de 1 5
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august. Seara, la Ateneul Român, Nicolae Iorga a ţinut o
conferinţă în faţa unei săli arhipline, în care a subliniat
pilda pe care Domnitorul o lasă generaţiilor româneşti
actuale.
În conferinţa pe care a ţinut-o la Galaţi, în 6
septembrie 1 9 1 4, vorbind despre patriotism, se referă pe
larg şi la pilda lui Constantin Brâncoveanu, subliniind că
patriotism înseamnă nu numai jertfa de sine pentru ţară şi
pentru neam, ci şi lucrul bine făcut, de fiecare dintre noi,
în fiecare zi a anului, fapt ce contribuie esenţial la întărirea
ţării.
Petre Ţurlea îşi încheie prelegerea cu cuvintele:
„Ne întâlnim la Vălenii de Munte în jurul
personalităţii lui Nicolae Iorga şi al unor mari momente
din istoria naţională, precum Epoca lui Constantin
Brâncoveanu, nu doar pentru a omagia, ci şi pentru a ne
afirma hotărârea de apărare a credinţei şi a neamului
românesc în orice împrejurări, urmând exemplul iluştrilor
noştri înaintaşi".

Prof. dr. Alexandru I. Bădulescu

Profesor, muzicolog şi om de cultură, Al. I.
Bădulescu este o permanenţă a Cursurilor de vară de la
Vălenii de Munte, din ultimele decenii.
În luarea sa de cuvânt, expune o seamă de
informaţii despre Constantin Brâncoveanu, din care
semnalăm câteva, în ordinea prezentării lor.
La iniţiativa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, din 29 octombrie 20 1 2, s-a stabilit ca anul 20 1 4
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să fie deopotrivă Anul Sfintei Euharistii şi Anul Sfinţilor
Martiri Brâncoveanu.
În zilele de 2 1 , 22 şi 23 mai 20 14, în Bucureşti, a
avut loc o amplă procesiune dedicată Domnitorului, prima
săvârşindu-se în 1 934, la iniţiativa patriarhului Miron
Cristea. Acum, moaştele Brâncoveanului nu vor mai fi
reînhumate, rămânând la Biserica „Sf. Gheorghe cel Nou"
din Bucureşti, într-o raclă specială, din argint aurit, lucrată
de măicuţele de la Mânăstirea Pasărea.
La 26 iunie, în acest an, la Academia Română, la
Patriarhie şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti, s-au
desfăşurat sesiuni solemne închinate marelui comemorat.
O altă manifestare de vârf se configurează în ziua de
1 7 august, când se resfinţeşte pictura de la Biserica
„Sfântul Gheorghe cel Nou". Participă reprezentanţi, la cel
mai înalt grad, ai Patriarhiei Române şi ai Patriarhiilor din
Antiohia, Alexandria, Ierusalim, Georgia, Albania,
Bulgaria şi din alte spaţii, în care Brâncoveanu i-a sprij init
pe credincioşi, construindu-le bisericii şi dăruindu-le cărţi.
Vorbitorul se referă şi la conflictul dintre
Brâncoveanu şi Cantacuzini. Neînţelegerea a apărut la
câţiva ani de la preluarea domniei. Pe acest fond, a fost
chemat la Poartă în 1 873, dar a reuşit să rămână în
continuare pe tron. Conflictul s-a accentuat după lupta de
la Stănileşti, din 1 7 1 1 , când turcii au sesizat neimplicarea
lui Brâncoveanu.
În scrisorile trimise la Constantinopol, este acuzat de
Cantacuzini, printre altele, că:
- ţine corespondenţă, în secret, cu Austria, Rusia,
Polonia şi Republica Veneţia, cărora le fumizează
informaţii referitoare la turci;
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- locuieşte 6-7 luni pe an la Târgovişte, pentru a
putea fugi mai repede cu familia în Transilvania, unde a
obţinut drept de refugiu şi are amenajate domenii în acest
scop;
a încălcat interdicţia stabilită de poartă
domnitorilor români de a bate monede proprii
(Brâncoveanu a scos, în Transilvania, monede de aur, cu
valoare începând de la doi până la zece galbeni, sub formă
de medalie cu două feţe: pe una, cu stema Ţării
Româneşti; pe cealaltă, cu chipul Domnitorului, în scopul
marcării celor 25 de ani de domnie şi împlinirii vârstei de
60 de ani).
Poarta ajunge pe punctul de a nu mai avea încredere
nici în Brâncoveanu, nici în Cantacuzini.
Cunoscând
perspicacitatea
deosebită
a
Brâncoveanului, Sultanul caută să-i risipească acestuia
orice bănuială faţă de ceea ce urma să facă.
Brâncoveanu ceruse Porţii acordul pentru căsătoria
lui Radu, cel de al treilea fiu al său, cu fiica lui Antioh
Cantemir. Sultanul îi transmite acest acord chiar cu câteva
zile înainte de mazilirea pe care o planificase. În acest fel,
demonstra faptic că relaţiile imperialilor otomani cu
domnul valah rămâneau pe un făgaş normal. Asta se
întâmpla în martie 1 7 14. Tot în martie, pe cincisprezece,
familia domnitorului e lovită de moartea celei mai mari
fiice, Stanca.
La nici o săptămână de la înmormântarea fetei, pe 23
martie, trimisul Porţii Otomane, Mustafa Aga, vine în
capitala Ţării Româneşti. Este primit cu alai, în Palat, în
chiar sala tronului. Venirea lui era înţeleasă ca un semn
menit să aline durerea familiei domnitoare. Dar, imediat
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după finalizarea protocolului de primire, Mustafa scoate
însemnul de mazilire, năframa de mătase neagră, şi i-o
pune pe umăr. Când Vodă a cerut îngăduinţa de a se aşeza
pe scaunul domnesc, nu i s-a aprobat, spunându-i-se că e
deja ocupat. S-a dat citire actului de destituire, în faţa
mitropolitului şi a boierilor.
Părăsind Sala tronului, Constantin Brâncoveanu i-ar
fi spus lui Ştefan Cantacuzino:
- Finule Ştefan, dacă aceste nenorociri sunt de la
Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui! Dacă
sunt însă, fructul răutăţii omeneşti pentru pieirea mea,
oprească-se asupra făptuitorilor judecata divină.
Din cuprinsul acestei intervenţii, selectăm şi citatul
din Gh. Şincai, referitor la îndemnul lui Constantin
Brâncoveanu adresat copiilor săi, înainte de moarte:
- Staţi tari şi bărbăteşte, dragii mei! Să nu băgaţi
seama de moarte ! Priviţi la Hristos, mântuitorul nostru, cât
a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit.
Credeţi tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi, nici să vă
clintiţi din credinţa voastră! ·
Vorbitorul
1ş1
încheie
discursul
amintind
ascultătorilor că Maria, soţia lui Brâncoveanu, era de fel
prahoveancă, os domnesc, nepoată a lui Antonie Vodă din
satul Popeşti, de la marginea Ploieştiului.
Prin strădania Doamnei Maria, în 1 720, se reuşeşte
răscumpărarea osemintelor lui Brâncoveanu (în schimbul
sumei de 50000 de galbeni, sumă adunată de prietenii
brâncovenilor) şi înhumarea lor, în mare taină, la Biserica
„Sfântul Gheorghe cel Nou" din Bucureşti.
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Au urmat câteva întrebări din partea cursanţilor,
referitoare la epoca lui Brâncoveanu şi la oglindirea ei în
literatura şi muzica cultă de la noi.
C. Manolache: Epoca lui Constantin Brâncoveanu s
a dovedit a fi una deosebit de înfloritoare din toate
punctele de vedere. Acest fapt nu s-ar fi putut împlini fără
existenţa unui dinamism cultural puternic, angrenat amplu
cu toate sectoarele vieţii sociale. Societatea românească de
atunci - ca, de altfel, din toate timpurile - dispunea de un
potenţial de dezvoltare gata oricând să fie declanşat ca şi
astăzi. Şi trebuia acel factor de vârf, inteligent şi vizionar,
cu rol de declanşare, organizare şi conducere a
fenomenului. Românii acelui timp l-au avut în persoana
lui Constantin Brâncoveanu. Rezultatele au fost pe măsura
valorii, competenţei şi dăruirii conducătorului. Rezultatele
s-au văzut, au creat o epocă. Şi se văd şi astăzi, angrenate
într-o perpetuare plină de vitalitate. Şi această epocă de
mari împliniri poartă, pe drept, numele Brâncoveanu. Un
conducător luminat, un adevărat conducător dăruit cu toată
fiinţa lui Dumnezeu şi Neamului său.
Brâncoveanu a ridicat numeroase lăcaşe de cult, pe
toate teritoriile româneşti şi chiar în marile centre ale
ortodoxiei europene. Iar în ele, şcoli cu predare în limba
română, cursuri de pregătire în mai toate meseriile vremii,
editare şi tipărire de carte religioasă şi laică.
Al. I. Bădulescu : Importanţa pe care Brâncoveanu a
dat-o credinţei, învăţământului, culturii şi artei este
evidentă. Aduc ca argument, în acest sens, încă un fapt.
În 1 694, terminase reorganizarea Academiei
Domneşti de la Mănăstirea 5fântul Sava din Bucureşti,
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căreia îi încredinţase un rol deosebit în promovarea
culturii în rândul românilor şi în conectarea cu marile
centre culturale ale vremii.
Brâncoveanu a construit lăcaşuri româneşti de cult şi
în mari centre culturale străine, cum ar fi la
Constantinopol sau la Muntele Athos. Iar unde n-a
construit, a finanţat Patriarhii româneşti: la Ierusalim,
Antiohia, Alexandria, Sinai, Georgia etc.
De la Constantin Brâncoveanu ne-au rămas
adevărate capodopere arhitectonice, încrustaţii în lemn,
picturi etc., dar şi multe tipărituri - o veritabilă avere.
La 1 1 mai 1 967, profesorul emerit Nicolae Simache,
cel care a înfiinţat reţeaua de muzee de istorie în Prahova,
Dâmboviţa şi Buzău, inaugurează la Târgovişte Muzeul
Naţional al Tiparului şi Cărţii Româneşti. Patru ani mai
târziu, deschide în Palatul Domnesc din Brebu - Prahova,
Expoziţia permanentă Epoca voievozi/or Matei Basarab şi
Constantin Brâncoveanu, în care sunt prezente, de
asemenea, numeroase cărţi brâncoveneşti.
C. Manolache : Cultura tradiţională românească
prezintă şi astăzi personalitatea lui Brâncoveanu, în texte
de baladă şi legendă, în pictură şi sculptură în lemn.
Astfel, în comuna Izvoarele, satul Homorâciu, rapsozi
populari, precum Ion Morcov şi Vasile Alexe, deapănă
deseori povestea în versuri a Brâncoveanului şi a familiei
sale, ca şi când faptele s-ar fi petrecut nu chiar aşa de
mult. Sculptorul Gigi Gheorghiu din Seciu i-a croit bustul
în lemn de tei, iar Nicolae Ioniţă, din Aluniş, i-a săpat
chipul, tot în lemn de tei, aidoma unei icoane, pe care o
ţine prinsă, alături de celelalte, pe peretele de răsărit al
casei sale.
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În literatura cultă, Brâncoveanu încă nu şi-a aflat
oglindirea cea mare pe care o merită. Deja câteva nume
ilustre s-au încumetat să pătrundă în universul bogat al
epocii sale: Gh. Şincai, Vasile Alecsandri, Nicolae Iorga.
Dintre aceste puţine lucrări literare, cea mai
relevantă rămâne drama lui Nicolae Iorga, purtând ca titlu
chiar numele domnitorului.
Al. I. Băd oiescu : În 1 969, această piesă a fost
adaptată radiofonic de Dan Tărchilă şi difuzată radiofonic
în acelaşi an, la 9 aprilie. Ea se află în fonoteca de aur a
Radiodifuziunii Române şi ar merita să fie reluată.
Personajele dramei sunt interpretate de mari
personalităţi ale scenei româneşti: G. Ionescu Gion (C.
Brâncoveanu),
Irina
Răchiţeanu
Şirianu
(Maria
Brâncoveanu), George Calboreanu (Mitropolitul), Fory
Etterle (Constantin Cantacuzino), Gh. Cozorici (Radu
Greceanu), Ion Henter (Paşa Salih), Octavian Cotescu
(recitatorul).
C. Manolache: Alături de literatură, creaţia
muzicală românească rămâne şi ea mult datoare Epocii
Brâncoveanu.
Al. I. Bădulescu : Consemnăm totuşi câteva realizări
datorate unor nume sonore, precum Gh. Ştefănescu ( 1 8481 925), Iacob Mureşeanu ( 1 857- 1 9 1 7), Sabin Drăgoi
( 1 894- 1 968), Gheorghe Dumitrescu ( 1 9 1 4- 1 996). La
aceste nume se adaugă şi contemporanul nostru, Doru
Popovici.
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PERSONALITAŢI ROMANEŞTI
DIN PRIMA JUMĂTATE A
SECOLULUI XX
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Nicolae Iorga
C. Manolache

Rămâi captivat şi uimit peste măsură când pătrunzi
în cunoaşterea vieţii şi operei savantului Nicolae Iorga.
Te întrebi cum de-a fost cu putinţă ca un semen de-al
tău, într-o viaţă oprită la 69 de ani, să cerceteze şi să scrie
atât de mult, să aibă atâta învăţătură şi s-o dăruiască
tuturor, cu har inegalabil, de apostol şi profet.
Te întrebi, şi-n galopul teribil al căutării în arealul
percepţiei omeneşti, afli doar câteva palide frânturi de
răspuns.
A muncit enorm şi pătimaş, acumulând cunoştinţe
vaste, sintetizându-le şi creând cu o rapiditate şi o precizie
ieşită din comun. Îţi trebuie ani buni numai ca să-i străbaţi
scrierile, o echipă de specialişti ca să le studieze, şi alţi ani
buni, ca să-i umbli drumurile şi să-i reconstitui, fie şi
numai imaginar, faptele: profesor universitar la Bucureşti
şi, periodic, la Iaşi şi la Paris, cercetător în marile arhive şi
biblioteci din ţară şi din Europa, precum şi al întregului
teritoriu etnic românesc, conducător de ziare şi reviste, de
organizaţii obşteşti şi politice, creator de instituţii culturale
şi ştiinţifice, membru activ şi de onoare al mai multor
academii şi institute de prestigiu din lume, deputat,
preşedinte al consiliului de miniştri, consilier regal. . .
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Dăruit cu întreaga sa fiinţă neamului românesc,
Nicolae Iorga l-a slujit cu dragoste şi credinţă statornică,
până în ultima clipă.
„Sunt oameni. . ., printre care, din fericire, mă număr
şi eu, care, înaintea oricărui lucru se întreabă dacă lucrul
acela aduce vreun folos societăţii, dacă el corespunde unui
ideal, unei necesităţi a societăţii întregi." (N. Iorga:
„Cuvântare la deschiderea cursurilor de vară ale
Universităţii Populare, Vălenii de Munte, 1 93 7)
Viaţa lui Nicolae Iorga este, de la un capăt la altul,
un drum al iubirii pentru semenii săi harnici şi morali, şi
al înverşunării împotriva celor fără Dumnezeu, lacomi,
corupţi şi stricaţi. "
E un drum eristic, cu faptele şi învăţăturile lui, cu
pătimirile şi golgota lui, dar şi cu înălţarea, de-a pururi, în
nemurire.
Creaţia sa este un imens şi fascinant tărâm de adevăr
şi frumuseţe. Cine îl străbate devine mai bogat în
învăţăminte şi mai înţelept, mai stăpân pe sine şi mai
încrezător în propriile forţe. Privirile lui vor putea
străpunge dincolo de prima înfăţişare a lucrurilor şi mai cu
seamă, vor putea să afle rostul propriei existenţe şi drumul
care duce la împlinirea acestui rost.
„

Cunoaşte Vălenii de Munte în vara anului 1 907
Hotărârea de a se aşeza aici a venit repede şi din
toată inima. Va face din acest loc un centru cultural pentru
toată românitatea.
Cu banii obţinuţi de la ministrul Spiru Haret
(Ministerul Cultelor), reprezentând drepturile de autor
pentru Istoria bisericii române (4000 de lei), cumpără, în
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cursul lunii iulie, „o căsuţă simpatică în dărăpănarea ei",
aşezată într-o livadă părăsită, aproape sălbăticită.
„Romantismul acestui colţ de pustiu mă atrăgea, fiica mea
cea mare avea grabnică nevoie de aer, de necontenit aer, şi ce frumoasă era aici imaculata iarnă, cu sărutul
soarelui..., cu pitoreştile cortegii ale irozilor, mergând
foarte serioşi, ca la Botoşanii mei, din casă în casă."
Locuinţa este reparată în căteva zile de meşterii
locali şi profesorul trăieşte din plin bucuria simplă,
omenească, de a avea un loc al său, (era, de fapt, prima sa
proprietate), în care să se mişte în voie, după îndemnul
m1m11.
Seara, îi plăcea să rămână în grădiniţa casei,
împreună cu fostul său coleg de la liceul din Iaşi, doctorul
Pârvu, acum medic al oraşului, şi cu farmacistul C. Muller
şi alţi localnici, „serviţi cu berea tutungiului Anastasescu".
„Era ceva de creat în acest colţ de lume pustie".
(N.I., O viaţă de om „ . )
În ianuarie 1 908, cumpără o altă casă (actualul
muzeu memorial), în care se mută în aprilie acel an,
părăsind definitiv locuinţa din strada Buzeşti, nr. 42 din
Bucureşti.
Tipografia
Iama anului 1 908 încă se mai afla în drepturile ei
când, în curtea primei locuinţe, începe construcţia
Tipografiei, cu „bunii meşteri, plini de tradiţie, ai locului".
De Paşti, zidirea este isprăvită şi, începând cu 13 aprilie,
ziarul Neamul Românesc este imprimat aici, cu meşterii
Nic9lae Stroilă şi Constantin Onciu, aduşi de la Minerva
din Bucureşti.
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Tipografia Neamul Românesc, numită, din 1 924,
Datina Românească, este inaugurată oficial la 2 1 mai
1 908, devenind o redutabilă forţă pentru toate marile
acţiuni culturale pe care Nicolae Iorga le va întreprinde de
acum înainte.

„Două sunt materialele - a spus istoricul, la inaugurarea
acestei instituţii - de care e nevoie pentru clădirea şi
împodobirea neamului românesc: fierul muncii, care se
găseşte jos şi înaintea căruia ne închinăm, şi aurul
culturii, care străluceşte deasupra acestei construcţii."

Lua, astfel, naştere prima instituţie de cultură din
arsenalul celor ce vor fi create de profesor, la Vălenii de
Munte.
Tipografia constituia, în fond, motorul care va
susţine zborul celorlate iniţiative ale întemeietorului.
Nicolae Iorga procedase ca orice strateg chibzuit, care se
apucă de zidirea cetăţii, durabilă şi puternică, a propăşirii
neamului său.
Tipografia funcţionează ca societate pe acţiuni, cu un
capital de 1 00 OOO lei, preşedinte fiind Nicolae Iorga şi
vicepreşedinte A.C. Cuza. Din 1 9 1 4, Nicolae Iorga devine
unic proprietar.
Aici se tipăresc majoritatea publicaţiilor conduse de
profesor: Neamul Românesc, Neamul Românesc Literar,
Neamul Românesc Pentru Popor, Drum Drept, Cuget
Clar, Revista Istorică, Buletin de la Section historique de
/ 'Academie Roumaine, Buletin de / 'Institut pour l 'etude de
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I 'Europe Sud-Orientale, Melanges de l 'Ecole Roumaine

en France.
Apar, de asemenea, peste 700 de titluri de carte,
dintre acestea 325 fiind lucrări ale savantului.
În tiraje mari, sunt tipărite creaţii ale scriitorilor
noştri clasici şi contemporani: Mihai Eminescu, Vasile
Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Ion
Codru-Drăguşanu, Mihail Sadoveanu, Ion Agârbiceanu
etc.
În afară de Nicolae Iorga, lucrări ştiinţifice semnează
Constantin Giurescu, P.P. Panaitescu, Ion Bogdan, Simion
Mehedinţi, Gheorghe Munteanu-Murgoci.
În jur de 80 de titluri de carte - majoritatea de
Nicoale Iorga - sunt tipărite în limbi străine şi tratează cu
precădere probleme legate de istoria poporului
român,combătând neadevărurile şi demonstrând ştiinţific
drepturile lui legitime asupra Transilvaniei, Bucovinei şi
Basarabiei.
O atenţie aparte se acordă cărţilor cu caracter
educativ, cum sunt cele despre trecutul glorios al ţării:
Viaţa şi domnia lui Constantin Vodă Brâncoveanu, Din
faptele strâbunilor, Povestiri ale cronicarilor, adnotate şi
publicate de N. Iorga etc.
De o atenţie asemănătoare se bucură şi cărţile de
popularizare a meseriilor şi a cunoştinţelor ştiinţifice,
titluri reunite în colecţii cum ar fi Biblioteca de
popularizare a ştiinţei şi Biblioteca poporală medicală.
În tiraje mari apar şi cele aproximativ 40 de titluri de
carte religioasă, atât de necesară societăţii româneşti de
pretutindeni, dar mai ales românilor din Transilvania şi
Bucovina, supuşi unei permanente presiuni de catolicizare.
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Literatura populară a fost permanent în atenţia
savantului. Sunt publicate studii, dar mai cu seamă
culegeri de basme şi poveşti, legende şi snoave, doine şi
balade, cântece populare, în ediţii deosebit de atrăgătoare
şi în tiraje mari, răspândite cu repeziciune de o parte şi de
alta a Carpaţilor.
Activitatea tipografică de la Vălenii de Munte
stimulează nu numai răspândirea culturii în zonă, ci şi
cercetarea în domeniul istoriei locale şi a folclorului. Apar
peste 30 de lucrări semnate de cadre didactice, preoţi şi
alţi cărturari prahoveni: Istoria Şcoalelor din Vălenii de
Munte de Gh. I. Moisescu, Legenda lui Marcu Viteazul pe
Valea
Teleajenului
de
D.I.
Breazeanu-Teişani,
Monografia satului Homorâciu de Ion Costeanu etc.
Acestora se adaugă un număr cel puţin egal de
lucrări despre Prahova, realizate de N. Iorga şi alte
personalităţi ale timpului: Ploieştiul şi Războiul de
Independenţă, Ţara Românilor: I România, II Judeţul
Prahova, Biserica din Starchiojd (N. Iorga), Documente
de pe Valea Teleajenului (G.M. Murgoci), Biserici din
Prahova (Victor Brătulescu), Pinacoteca municipiului
Ploieşti (H. Mărgineanu şi Nicolae Simache).
Timp de peste trei decenii, tipografia de la Văleni a
fost un adevărat focar de cultură pentru românii de
pretutindeni, contribuind din plin la ridicarea societăţii
româneşti şi la întărirea coeziunii ei.
Cursurile de vară
La 1 iulie 1 908, la nici o lună şi jumătate de la
botezul tipografiei, se inaugurează cea de a doua instituţie
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culturală de la Vălenii de Munte: Cursurile de Vară sau
Şcoala de Vacanţă.
Într-un an, faţa culturală a localităţii căpătase
configuraţii noi, deosebite.
Şi toate acestea, datorită unui om. Unui singur om.
Exemplul lui este un îndemn la nestrămutată încredere în
forţele proprii, la acţiune inteligentă şi solidară cu semenii
tăi cei aflaţi în deplină lumină.
Scopul acestor cursuri este precizat cu claritate în
programul Ligii Culturale şi al revistei Sămănătorul:
educaţia morală şi naţională, menţinerea conştiinţei
naţionale la românii de peste hotare, ridicarea ţărănimii
prin cultură şi prin reforme.
Însuşi profesorul, referindu-se la cursurile de vară
din perioada premergătoare întregirii
neamului,
accentuează că şi-a propus să realizeze prin ele un „curent
de solidaritate naţională, întemeiat pe tradiţii culese din
toate colţurile ţării. De fapt, înţelegeam să se creeze acolo
un mediu prielnic pentru acea unire a tuturor românilor, al
cărui termen n-aş fi cutezat să-l fixez, dar care îmi părea
nelipsită într-un viitor mai lung sau mai scurt." (N.I., O
viaţă de om . . . )
La distanţă de aproape un secol, academicianul
Andrei Pippidi surprinde aura care continuă să însoţească
amintirea acestui fapt temerar de aleasă cultură:
„Pentru realizarea acestui ideal de educaţie, istoricul
a chemat în jurul său personalităţi reprezantative.
Ce resurse intelectuale avea România pe atunci !
Seria de conferenţiari de dinainte de război e într
adevăr strălucită, reflectând o cultură în care convieţuiesc
bătrânul Xenopol, Delavrancea şi doctorul Cantacuzino,
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cu elevii lui Iorga: Pârvan, Bogrea, Lapedatu, Nerva
Hodoş şi Nicolae Cartojan."
Deschiderea cursurilor are loc în seara zilei de
miercuri, 2 iulie, în clasa I a Şcolii Primare de Băieţi, din
centrul Vălenilor.
Nicolae Iorga conferenţiază despre romanitatea
noastră, continuitatea în Dacia şi despre formarea limbii
române.
„Originea neamului românesc trebuie căutată în
traci, care au trăit aici cu mii de ani înainte„ . şi aceasta ne
dă dreptul de a ne considera, noi, românii, ca singuri şi
adevăraţi moştenitori ai acestor locuri. Astăzi, suntem cu
toţii un singur neam, de o admirabilă unitate, cu o cultură
originală, comună tuturor, ale cărei tradiţii nu trebuie
uitate„., pe baza lor trebuie să dăm întregii naţii o cultură
modernă, cu valoare proprie, din care se va desface o
covârşitoare energie.
Poporul român a reprezentat punctul statornic în
vârtejul sălbatic al străinilor, rătăcirilor, năvălirilor.
Neam părăsit la răscrucea furtunilor, care bat aici din
veac în veac şi vor bate întotdeauna în aceste locuri de
ispititor belşug şi de trecere a oştilor. Apţi pentru cea mai
înaltă civilizaţie şi siliţi a trăi de la o bejenie la alta.
Oricare alţii s-ar fi risipit în lume. Noi am rămas. Cu sabia
în mână, de strajă la toate zările, iar, când s-a frânt o clipă,
ca să se lege din nou, tainic, oţelul, am întins brutalităţii
arma subţire a inteligenţei noastre. Şi, iată, suntem tot
acasă."
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Asemenea cuvinte, susţinute de extraordinarul dar
oratoric al istoricului, a fascinat auditoriul, lăsând impresii
puternice, care nu s-au putut şterge niciodată.
„Înmărmuriţi, cu creionul în mână, am uitat cu toţii
de carnetul ce aştepta însemnări, şi ochii noştri plutesc
fermecaţi... O lumină a tainelor divine ce ocrotesc şi
îndeamnă sufletul nemuritor se pogoresc peste harta ce
atârnă pe peretele din faţă." (Cursuri pentru sufletul
românesc, în Junimea literară, sept.-oct. 1 908).
Admirabilul portret făcut de Locusteanu i se
potriveşte de minune savantului în aceste clipe sublime de
entuziasm şi emoţii, rămânând unul dintre cele mai
frumoase ce i-au fost făcute:
„Era înalt, avea o frunte largă, impresionant de largă,
ochii, impresionant de sclipitori, fulgerători, prinzând în
pupilele lor lumina zilelor de sărbătoare şi înţelepciunea
zeilor antici. Toată frământarea interioară a geniului,
rigiditatea ştiinţei şi puterea tuturor pasiunilor ieşeau la
iveală în scăpărarea privirilor şi în tumultul înălţător al
vorbirii.
Era frumos, era mândru, era puternic. Aureola-i de
savant te îndemna să-l vezi ca un zeu coborâtor din Olimp:
statuar şi marmorean.
Şi totuşi, era uman, modest, gata de vorbă cu oricine,
respectând şi pe cea mai umilă fiinţă, pe toţi oamenii în
mijlocul cărora trăia şi ale căror interese le apăra."
Aprinsă în 1 908 la Vălenii de Munte, flacăra
cuvântului rostit şi scris, devine repede vâlvătaie,
străbătând, fără putinţă de oprire, toate spaţiile locuite de
români.
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Acţiunile profesorului, închinate unităţii noastre
naţionale, ating, în 1 9 1 2, cote deosebit de înalte, câştigând
în amploare şi în spectaculozitate, multe dintre ele fiind
încununarea unor perseverente strădanii anterioare.
Încă din primele luni ale anului 1 9 12, Nicolae Iorga
reuşeşte să determine guvernul român să acorde un ajutor
de 700.000 de lei pentru înfiinţarea de şcoli româneşti în
Transilvania.
Intelectualitatea din Maramureş şi Bucovina este
ajutată, moral şi material, prin Liga Culturală, să reziste
persecuţiilor imperiale şi să-şi apere identitatea naţională
prin sporirea numărului de biblioteci şi prin organizarea de
prelegeri, serbări populare şi reuniuni culturale.
Excluderea celor 1 6 studenţi români din
învăţământul universitar din Oradea determină Liga
Cultural să organizeze, în Bucureşti, mari manifestări
de protest împotriva habsburgilor.
Nicolae Iorga se află într-o continuă şi parcă mai
accelerată mişcare, pretutindeni pe cuprinsul Regatului,
răscolind şi trezind, patetic, conştiinţele.
Astfel, la 2 1 februarie, îl aflăm la Roman,
conferenţiind despre patrie. Verbul oratorului are străluciri
de metal preţios şi se aşază în formulări lapidare, care se
cer săpate pe frontispiciul oricărei clădiri parlamentare şi
guvernamentale.
Patria înseamnă pământul părintesc„ . Pornind din
trecut, noţiunea patriei cuprinde în ea viitorul.
Ce n-am întemeiat noi nu putem lăsa noi să se
dărâme; ce n-am creat nu putem lăsa pradă nimicirii; ce
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n-am cucerit nu putem pierde. Moraliceşte, nu putem.
Concepţia ideală şi etică a patriei nu ne lasă.
Înaintaşii noştri trăiesc numai în noi, urmaşii noştri
vor putea trăi numai în noi.
Venim de la moşi şi strămoşi de patrie. Trebuie să
ştim a fi şi noi, pentru generaţiile ce vor veni, moşi şi
strămoşi, transmiţători şi augmentatori de moştenire.

La 27 şi 28 aprilie, Iorga se află la Iaşi, la
inaugurarea primului monument al lui „Alexandru Ioan
I-iu Cuza, Domn al României Unite", ridicat cu fonduri în
valoare de 72.000 lei, obţinute prin donaţii din toată ţara,
în execuţia sculptorului Raffaello Romanelli. Evenimentul
este socotit, pe bună dreptate, o victorie a românismului,
în general, şi, în special, a celor doi istorici şi profesori
universitari, A.D. Xenopol şi Nicolae Iorga.
În faţa unei mari mulţimi venită la dezvelirea statuii,
îndeosebi ţărani din împrejurimile Iaşului, Nicolae Iorga
vorbeşte despre Politica Austriei faţă de Unire, prorocind
că se apropie vremea să redevenim ceea ce am fost: „un
singur trup, tot acest neam. Această clipă, aşteptată de
peste două veacuri, trebuie să ne găsească pregătiţi pe
fiecare dintre noi, ca s-o primim aşa cum se cuvine."
Mijlocul lunii mai este aprins în toată ţara de
vâlvătaia unor mari demonstraţii împotriva stăpânirii
străine din Basarabia, Bucovina, Transilvania şi Banat,
acţiuni organizate de Liga Culturală prin toate secţiile
existente în vechiul Regat.
La manifestaţia din Bucureşti, mu de persoane
ovaţionează apariţia savantului, care ţine o amplă şi
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argumentată cuvântare, răsplătită cu îndelungi aplauze,
despre unitatea poporului şi pământului strămoşesc.
Tot în acest an, numai în câteva luni, profesorul
reuşeşte să finalizeze Sala pentru cursurile de vară .
Construcţia este ridicată în curtea Tipografiei, după
planurile renumitului arhitect ploieştean, Toma T.
Socolescu, profesor universitar la Institutul de Arhitectură
din Bucureşti.
La ceremonia punerii pietrei de temelie, în aprilie
1 9 1 2, participă un numeros public, în frunte cu
oficialităţile locale, Iorga neputând lua parte din cauza
unei îmbolnăviri neaşteptate.
Inginerul D.I. Dimitriu, din Ploieşti, conducătorul
lucrării, dă citire actului, tipărit pe pergament, înainte de a
fi zidit în fundaţia „preţiosului templu de lumină".
În acest document, conform publicaţiei ploieştene
Steagul (director D.I. Dimitriu), se spune:
„Clădirea s-a ridicat pe locul dăruit de Dl. Nicolae
Iorga şi cu banii adunaţi în chipul următor:
- 4 1 00 lei - serbări şi baluri, organizate în vara
trecută, la a căror reuşită au contribuit, în primul rând, d
na Elisa Cereşeanu, d-nii Ionel Cereşeanu (primar - n.n.),
C. Papazolu, decedatul C. Muller (farmacist - n.n) şi alţii;
- 2000 lei oferiţi de d-l N. Iorga, valoarea unei
lucrări vândută de domnia sa Ministerului Cultelor;
- 2000 lei dăruiţi de d-l C. Arion, de la Ministerul
Cultelor,după intervenţia d-lui N. Iorga;
- iar restul de bani ce mai lipsesc până la suma
trebuincioasă terminării clădirii s-a adunat şi se va aduna
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de la conferinţele ţinute de d-l Nicolae Iorga, în diferite
oraşe din ţară."
Inaugurarea Sălii are loc la 1 iulie 1 9 12, în ziua
deschiderii cursurilor.
Au fost de faţă principesa Elisabeta şi prinţul Carol,
însoţiţi de numeroase oficialităţi centrale, judeţene şi
locale, alături de cel mai numeros auditoriu al cursurilor
de până acum, între ei aflându-se şi cel mai mare număr de
români sosiţi de peste hotare.
Amintindu-şi acest moment, Nicolae Iorga
consemnează:
„Când clădirea proprie„. cu o perfectă acustică„. a
fost gata, am aflat că printre ascultători, va fi, pentru două
zile, şi prinţul Carol, trimis de însuşi regele.
Anume pentru viitorul rege am ţinut trei conferinţe,
ca să învederez ce nu i se spusese lui Carol I : că aici nu e
o mână de barbari, care să trebuiască a fi rdicaţi de o
dinastie energică şi inteligentă la rangul naţiunilor
civilizate, ci un vechi şi un nobil popor, care îşi are locul
lui, deşi pe nedrept nerecunoscut, în istoria lumii." (N.I.,
O viaţă de o m . . . )
La festivitatea de inaugurare a sălii, savantul arată
rostul acţiunilor culturale de acum:
„Suntem un neam fărâmiţat şi cea dintâi datorie a
ceasului de faţă este să strângem aceste fărâme prin
imprimarea aceluiaşi spirit de cultură.
Naţiuni ca aceasta a noastră au nevoie să se pătrundă
necontenit de drepturile şi de chemarea lor. O întreagă
literatură, un întreg învăţământ trebuie să se închine
acestei misiuni. Mai presus de tot ce au în fapt, ele trebuie
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să aibă ceva mai mult în rezerva morală la care viitorul
poate face apel în fiecare clipă. Spre a crea, întreţine şi
spori această rezervă morală, în toate sufletele româneşti,
spre a face ca în candelele tuturor să ardă sus şi sigur
flacăra menită să lumineze şi drumuri care nu s-au deschis
încă, trebuie şcoli cum încercăm să o facem pe a noastră ...
Ceasuri mari vor veni, în care toţi trebuie să fie
alături, gata a plăti soartei binele veşnic al unui neam, cu
jertfa acestei vieţi trecătoare. Solidaritatea de atunci
trebuie pregătită din vreme, în munca şi iubirea laolată,
prin acea cultură care hrăneşte acelaşi ideal."
Prinţul Carol, şi generalul Ion Perticari, guvernatorul
său, sunt oaspeţii familiei Iorga, timp de două zile.
Auditorii veniţi la cursuri, inclusiv români din
Serbia, sunt în jur de 300 de persoane. Acestora se adaugă
numărul impresionant al celor care participă doar la unele
momente, atingându-se cifra record de 6000. Printre
aceştia din urmă, în presa vremii se menţionează 70 de
ofiţeri de la Şcoala de Război din Bucureşti, unde Nicolae
Iorga preda cursuri de istorie, „mulţi elevi de la Drajna,
Teişani, Slănic, Văleni, cu profesorii lor, membrii Ligii
Culturale din Văleni şi Ploieşti, corul Ligii Culturale din
Slănic, cu preşedintele ei, inginer Petre Lucaci, de la
Salină, corul Societăţii Frăţia din Văleni, elevele
Institutului Regina Elisabeta din Ploieşti, reprezentanţi a
Prefecturii Prahova şi ai Primăriei Ploieşti, numeroşi
învăţători din localităţile Văii Teleajenului, precum şi
sutele de tineri dansatori din ţară, participanţi la concursul
de costume naţionale. Printre aceştia, se afla şi învăţătorul
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Ion Mihalache, din Topoloveni-Muscel, viitorul lider al
Partidului Ţărănist.
La concursul de costume populare, au fost premiate
cele din Muscel şi Bucovina. (Steagul, august 1 9 1 2)
În timpul cursurilor, s-au făcut excursii în localităţile
Filipeştii de Târg şi Filipeştii de Pădure. S-a vizitat, de
asemeni, Şcoala de Meserii de la Drajna, unde
participanţii au avut prilejul să vadă, lucrând în războaie
de ţesut, talentatele eleve ale şcolii, şi să admire expoziţia
de covoare, carpete, peretare şi cuverturi, varietatea
motivelor geometrice şi florale, imaginativul şi
rafinamentul compoziţiilor, precum şi coloritul acestora,
plin de armonie şi de naturaleţe.
Frumuseţea cursurilor de vară din 1 9 1 2 este sporită
şi de un eveniment aparte şi neaşteptat: căsătoria
profesoarei de lucru de la Şcoala de Meserii de la Drajna,
Steliana Popescu, cu participantul la cursurile de vară,
învăţătorul I.D. Vlad, din Podul Turcului, judeţul Tecuci.
Oficierea căsătoriei are loc la 19 august, în Biserica
Filipescu din Drajna, nuni fiind Ecaterina şi Nicolae Iorga.
,,A participat lume multă, din sat şi din satele vecine,
respectându-se toate obiceiurile şi datinile româneşti, care
i-au făcut multă plăcere lui Nicolae Iorga." (Steagul,
august 1 9 1 2)
Numărul conferenţiarilor acestei ediţii se ridică la
2 5 . Se află pentru prima dată la Văleni, în această ediţie,
Gheorghe Bogdan-Duică, Nicolae Cartojan, Virgil
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Madgearu, Constantin Moisil, Ion Livescu, Pericle
Papahagi, Henric Stahl şi Dumitru Munteanu-Râmnic.
Dintre cei prezenţi măcar la una din ediţiile
precedente, se regăsesc: Virgil Arion, Ştefan Bogdan,
Dimitrie Ciotori, A.C. Cuza, Nicolae Dobrescu, Nerva
Hodoş, Simion Mândrescu, Vasile Pârvan, Ion Răducanu,
Corneliu Şumuleanu, Ion Ursu etc.
Apar teme noi: despre dicţie, pedagogie, cărţi
populare, port popular, mitologie şi literatură nordică,
civilizaţii italice, cauzele măririi şi scăderii românilor,
monede antice din România, precum şi referiri directe la
ţinutul românesc dintre Prut, Bug şi Nistru.
În 1 9 1 2, puterea ţaristă serba la Chişinău împlinirea
unui secol de la răpirea Basarabiei.
Încă din 1 905, în urma cercetărilor de teren făcute în
spaţiul de peste Prut, Nicolae Iorga a publicat studiile
Neamul Românesc în Basarabia şi Pagini despre
Basarabia de azi. În 1 9 1 1 , în Memoriile Academiei,
istoricul arată condiţiile în care s-a făcut răpirea
Basarabiei de către ruşi.
În 1 9 1 2, an jubiliar pentru ruşi şi îndoliat pentru
români, Nicolae Iorga publică cartea Basarabia noastră, o
istorie a acestei provincii româneşti, la care sunt adăugate
şi pagini din lucrările menţionate mai sus. Permanenţa
românească în Basarabia este dovedită de istoric şi în
lucrările Basarabia în cele dintăi decenii după anexare şi
Însemnătatea ţinutului de peste Prut pentru istoria
românilor şi pentru folclorul românesc.
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Tot în 1 9 1 2, cu prilejul planificatei vizite la
Constanţa a ţarului Nicolae al Ii-lea, Nicolae Iorga
propune Ligii Culturale organizarea unei demonstraţii de
protest şi publicarea unei broşuri cu conţinut antiţarist.
Neobţinând adeziunea preşedintelui Ligii, Virgil Arion,
savantul îşi anunţă demisia din funcţia de secretar general
şi, cu înverşunarea-i bine cunoscută, merge până la capăt
cu ceea ce plănuise şi depindea numai de el. Astfel, scoate
la Tipografia „Neamul Românesc" de la Vălenii de Munte
broşurile România, vecinii noştri şi chestia Orientului şi
Les Roumains et le nouvel etat de choses en Orient, în
care, prezentând realitatea istorică, arată adevărata politică
pe care trebuie să o promoveze statul român în raporturile
cu cei doi vecini, Imperiul Ţarist şi cel Habsburgic,
cotropitori de teritorii româneşti.
Problema basarabeană apare în mod evident şi în
programul cursurilor de vară din 1 9 1 2 . Astfel, profesorul
universitar Gheorghe Munteanu-Murgoci prezintă, pe
toată perioada cursurilor, un amplu ciclu de lecţii intitulat
Pământul românesc al Basarabiei, realizând, în fapt, o
veritabilă şi vibrantă expunere monografică a ţinutului
dintre Prut şi Bug.
În cele trei lecţii despre însemnătatea românilor în
istoria universală, la care a asistat şi prinţul Carol, istoricul
spune că politica externă a statului român trebuie să aibă
în vedere, în primul rând, interesul naţional, adică
întregirea ţării, arătând cât de dramatică este situaţia
românilor aflaţi sub stăpânirea celor două imperii
anacronice şi imorale.
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În această ediţie, savantul susţine încă două teme:
Scrisori de doamne şi domniţe şi Portul popular
românesc.
Asupra ultimei teme ne vom opri, în continuare,
câteva momente.
În costumul popular, profesorul vede oglindită
frumuseţea sufletească a românului, deosebita sa
înzestrare artistică, îngemănată cu hărnicia ş1
ingeniozitatea.
„Costumul popular e produsul unei lungi
experienţe ... Este opera ţăranului agricultor şi a femeii lui.
Corespunde cu lumina din fiecare ţinut, cu împrejurările
speciale din ţinutul acela. Fiecare regiune îşi are portul
său, fiecare vale îşi are varianta sa."
Originea portului popular românesc e tracică.
Majoritatea elementelor componente au existat la traci şi
daci : căciulă, iţari, cojoc, suman, glugă, fotă, catrinţă.
Arta ornamentaţiei, moştenită tot de la traci, este pe
larg utilizată şi în decorarea costumelor populare.
„Triunghiuri, romburi, unghiuri, linii oblice, paralele,
cruci, servesc a reda tot ceea ce reprezintă privirile
artistului naiv." E un stil „schematizat, linear, geometric,
abstract", folosit în combinaţie sau nu cu motive florale
stilizate.
Remarcă frumuseţea costumelor din Bucovina,
Banat, Ardeal, Ţara Românească.
Cei mai mulţi cursanţi, în mod deosebit cursantele,
erau îmbrăcaţi în frumoase costume populare de acasă,
oferind profesorului un bogat material ilustrativ, alături de
alte câteva sute, purtate de participanţii la concursul
costumelor populare, organizat în perioadsi cursurilor.
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În lecţia de închidere a cursurilor, Nicolae Iorga se
referă încă o dată la rostul acestei acţiuni, care este acela
de a arăta bogăţia trecutului şi de a lumina calea de mâine,
înaripând speranţa:
„Cu ochii spre viitor, ne răzimăm în acest învăţământ
pe trecut, pe trecutul nostru. O tradiţie bogată şi originală
de cultură poate forma baza unei civilizaţii româneşti
ambiţioase. Găsim întrânsa marea moştenire de cultură
tracică, urmele neşterse ale ordinii romane, eroica
prezenţă tăcută a o mie de ani, în care, dacă nu s-a scris, s
a muncit mult şi s-au făcut mari jertfe . . . găsim paginile de
adevărată glorie a voievozilor noştri, ocrotirea culturală şi
religioasă a Răsăritului Creştin. Găsim, în această tradiţie,
şi mari virtuţi morale.
Pe aceste două temelii se sprijină mărirea tainică a
unui neam: amintirea, totdeauna vie, a trecutului, şi
conştiinţa datoriei îndeplinite de toţi şi în fiecare clipă."
În urma alegerilor legislative din toamna anului
1 9 1 2, Nicolae Iorga devine deputat de Prahova, ca
reprezentant al Partidului Naţionalist-Democrat, pe care-l
conducea împreună cu profesorul universitar ieşean, A.C.
Cuza. În toate acţiunile de partid, savantul susţine cu
aceeaşi mare hotărâre împroprietărirea ţărănimii şi
înfăptuirea României Mari.
Lupta pentru crearea unei conştiinţe de solidaritate în
întregul neam românesc continuă. Trimite mii de cărţi la
Viena, ca de acolo să fie aduse în Transilvania, întrucât
trecerea lor peste graniţa directă fusese interzisă. Face
interpelări în Parlament în problema politicii externe a
guvernului faţă de Imperiul Habsburgic. Susţine
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comunicări la Academie şi numeroase conferinţe, în
Bucureşti şi în ţară, cum ar fi: Unitatea noastră naţională,
Viitorul război al neamului, Misiunea noastră firească Transilvania, Legăturile culturale între Bucovina şi
Principatele Româneşti etc.
Publică articole prin care formează convingeri,
sporeşte încrederea în forţele proprii şi arată calea de
urmat, aşa cum face în Neamul Românesc din 25 nov.
1 9 1 0 . (Pe ce se poate sprijini un popor):
„Puterea noastră nu ne-o putem lua numai de la cei
de astăzi. Tot trecutul nostru e încă averea noastră şi
numai a noastră şi, oricând, el se poate preface într-o mare
putere activă. Morţii nu sunt morţi decât pentru cei care-i
uită şi mormintele se deschid când ştie cineva rostul
cuvintelor de farmec, pentru a ni da iarăşi pe vitej ii şi
înţelepţii vremurilor.
Cu boierimea de sus nu se ţine în ţara îngustă un
neam mai mare, ce-şi caută aşezarea statornică şi firească.
Răzimaţi pe tradiţie, să ne întărim prin solidaritate. Să fim
iarăşi ca în vremea când ţara era a ţăranilor, supt un domn
care avea sufletul şi aproape portul lor. Prin chemarea
miilor de mii la viaţa politică, prin revărsarea binefacerilor
culturale asupră-le, prin amestecul cu ei în viaţa socială, ei
nu vor mai fi cei de jos, fără drept, iar noi, cei de sus, fără
putere. Şi atunci, nu vom mai întreba pe nimeni pe ce se
poate sprijini un popor."
Această prodigioasă activitate, desfăşurată de savant
în zona celor mai ardente probleme româneşti ale zilei, îl
face pe G. Sima să scrie în Tribuna din 26 iulie 1 9 1 3 :
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„Niciunul din bărbaţii României din trecut şi de
astăzi n-a avut o influenţă atât de puternică şi de
hotărâtoare asupra întregului neam românesc ca d. Iorga
D. Iorga a devenit, atât pentru generaţiile mai tinere
din Regat, cât şi pentru cele din Ardeal şi Bucovina,
exponentul ideii naţionale cu toate atributele ei.
N. Iorga a devenit o noţiune : deplina unitate a
poporului românesc."
Cursurile au loc, vară de vară, între 1 iulie şi 1
august, până în 1 9 1 2 inclusiv, an care a marcat cea mai
impresionantă ediţie. În 1 9 1 3, România participă la Al
Doilea Război Balcanic. Ca urmare, cursurile programate
pentru vara respectivului an se amână, au loc între 1 şi 20
iulie 1 9 14. Este ultima ediţie antebelică.
În perioada 1 908- 1 9 1 4, Nicolae Iorga a făcut din
Vălenii de Munte un centru al luptei pentru reîntregirea
neamului, centru din care au pornit mari energii spirituale,
spre sufletul românesc de pretutindeni, luminându-l şi
înaripându-i speranţa re-sălăşluirii apropiate într-un singur
trup.
Un suflet într-un singur trup, aşa cum a lăsat
Dumnezeu să fie şi cum a şi fost. Un suflet care, atunci
când trupul i-a fost prins în robii diferite, a rămas unitar,
purtând continuu năzuinţa reîntregirii.
Acestui suflet i s-a adresat Nicolae Iorga prin
cursurile şi prin cărţile de la Vălenii de Munte, în perioada
1 908- 1 9 1 4, pregătindu-l pentru momentul cel mare, al
reintrării „în realitatea geografică a celebrului vers
eminescian, De la Nistru pân' la Tisa - spaţiul unitar
carpato-danubiano-pontic şi nistrean".
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A fost acest timp vălenar cea mai vibrantă
expansiune a românismului din toate timpurile, în care
cuvântul a pornit în lucrare, încărcat de incandescenţa
lavei afective a „omului făcut din flăcări", personaj
prometeic, învăluit încă de pe atunci în aura măritoare a
legendei, exemplu nepieritor de înaltă moralitate şi de
totală dăruire pentru „acest popor din care facem parte cu
sângele şi cu inima noastră".

Prof. univ. dr. Petre Ţurlea

Prahovean cu chemare şi aplecare spre cercetarea
istoriei noastre modeme şi contemporane, Petre Ţurlea s-a
remarcat de timpuriu a fi un pasionat cercetător şi
promotor al operei şi activităţii savantului Nicolae Iorga.
La cursurile de vară de la Vălenii de Munte, susţine
în mod constant prelegeri care se bucură de o bună
primire.
De această dată, şi-a propus să facă o trecere în
revistă a aşezămintelor create de Nicolae Iorga la Vălenii
de Munte. Această temă e tratată pe larg în volumul
„Nicolae Iorga la Vălenii de Munte", pe care istoricul l-a
publicat în urmă cu câţiva ani, mai exact în 2008, şi pe
care l-a lansat la cursurile de vară din acel an.
Când a venit, în 1 907, la Vălenii de Munte, Iorga era
în plină ascensiune a consacrării sale. Era deja cunoscut ca
o capacitate deosebită în rândul profesorilor universitari,
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istoricilor, publiciştilor, literaţilor, oamenilor de cultură.
Era un orator înzestrat şi un bun organizator, ştia să atragă
masele şi să le facă să-l urmeze. Îl urmau studenţii, îl
urmau cadrele didactice din toată ţara. Liga culturală îl
are deja în frunte, la fel Curentul naţionalist, întemeiat
de Mihai Eminescu. Şi tot ce făcea, împreună cu miile de
oameni ce veneau la chemarea lui, era pentru realizarea
solidarităţii româneşti, pentru înfăptuirea statului naţional
român. România de atunci făcuse paşi însemnaţi pe
drumul întăririi economice, militare, culturale, factori
decisivi în lupta pentru realizarea unirii teritoriilor
româneşti sub aceeaşi cupolă statală. În acest scop,
trebuiau aflate şi folosite toate căile. În pofida obstacolelor
ivite de-a lungul istoriei, unitatea spirituală şi sufletească a
românilor se păstrase. Ea trebuia impulsionată, ridicată,
prin fapte, la cote înalte. Este ceea ce se petrece, de-a
dreptul vulcanic, în acest timp. Nicolae Iorga e în fruntea
acestei ample mişcări de solidarizare a fiinţei româneşti de
pretutindeni în împlinirea unitătii statale.
În acest scop, sunt în fl inţate, înainte de război,
Cursurile de vară şi Tipografia „Neamul Românesc" .
Văleniul de Munte devine loc de întâlnire pentru românii
din afara graniţelor, de tipărire şi difuzare a cărţilor
destinate să ajungă la ei.
După realizarea marii uniri, aşezămintele iorghiste
de la Văleni se înmulţesc.
Alături de cursurile de vară şi de tipografia (al cărei
nume este înlocuit cu „Datina românească"), apar Şcoala
de misionare morale şi naţionale „Regina Maria",
Aşezământul pentru minoritari „Regele Ferdinand I",
Şcoala artelor uitate, Muzeul de artă religioasă, Şcoala
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de cântăreţi bisericeşti, Aşezămintele „Principesa
Elena" .
În afara Vălenilor de Munte, Iorga înfiinţează:
Institutul de studii sud-est europene ( 1 9 1 3 ) Şcolile
româneşti de la Roma şi Paris ( 1 920, împreună cu
Vasile Pârvan), Casa rumena de la Veneţia, Institutul
de istorie din Albania.
Motivarea acestor înfăptuiri este cuprinsă în
următoarele cuvinte, rostite de savant în 1 93 3 : „Străduinţa
şi ţelul întregii mele vieţi a fost ca să pot aduce zilnic un
spor de orientare cât mai intens şi mai efectiv ideilor de
cultură şi civilizaţie, şi un imbold cât mai viu
simţămintelor de naţionalism".
Iorga este unul din marii ctitori ai unirii din 1 9 1 8.
La 1 decembrie 1 9 1 8, are loc Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia. A doua zi, la Sibiu, se întrunesc
mai mulţi reprezentanţi ai românilor din Basarabia,
Bucovina, Transilvania şi Vechiul Regat, care
participaseră la Alba Iulia, şi îi trimit o telegramă lui
Nicolae Iorga, semnată de generalul Leonte (Regat), Pan
Halippa, Vasile Cazacliu, Vasile Păcală (Basarabia),
Andrei Bârseanu, Ion Lapedatu, Paul Roşca, Romul
Cândea (Transilvania) şi Alecu Procopovici (Bucovina):
,,Însufleţiţi de Adunarea de la Alba Iulia, ne gândim
cu dragoste la pregătitorul sufletelor pentru unirea tuturor
românilor."
În următoarea zi, Romul Cândea îi scrie lui Iorga:
„Aceasta este biruinţa cea mare a Dv., pe care nu v-o
poate smulge nimeni. Dumnezeu să vă dea zile
îndelungate ca să vă puteţi bucura de ea! Să trăiţi şi să
trăiască România Mare, pe care aţi pregătit-o sufleteşte."
.
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Un mesaj din Chişinău, trimis de un grup de cetăţeni,
la 14 decembrie 1 9 1 8 :
„Ca fi i sufleteşti ai mişcării naţionale, care de zeci de
ani ne-a pregătit în vederea vremurilor de azi, vă rugăm să
contaţi pe devotamentul nostru. Pentru ideile a căror
realizare constituie raţiunea însăşi a existenţei noastre, să
ne socotiţi printre soldaţii cei mai hotărâţi."
La primul congres în libertate al profesorilor români
din Transilvania, des:făşurat în ianuarie 1 9 1 8, Andrei
Bârseanu, conducătorul Astrei, semna, în numele acestora,
o telegramă către Nicolae Iorga, prin care-l salută cu
dragoste, recunoştinţă şi admiraţie, numindu-l „marele
cugetător, muncitor şi îndrumător al neamului, dascălul
dascălilor, model de simţire şi de devotament pentru
binele obştesc".
În aceeaşi perioadă de timp, are loc şi primul congres
al preoţilor din Transilvania. Aceştia, într-un mesaj
semnat de episcopul Miron Cristea, viitorul patriarh, îl
numesc pe savant „neobositul luptător şi :făuritor cu
condeiul al aspiraţiilor noastre naţionale".
Din Bucovina, Pamfil Şeicaru da publicităţii, în
august 1 9 1 9, un articol în care îl numea pe Iorga cu
apelativul biblic ,,Învăţătorul", apreciind că el „a creat
sufletul unei întregi generaţii". Acest apelativ ne aminteşte
unul asemănător, acela de „Apostol al neamului", acordat
încă din 1 906 de învăţătorul şi politicianul Ion Mihalache,
într-o scrisoare prin care-i cerea savantului îngăduinţa de
a-i pune portretul pe peretele de la răsărit al camerei sale,
între Apostoli.
În 1 9 1 9, Nicolae Iorga este ales în înalta demnitate
de Preşedinte al Parlamentului. În această calitate, el
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prezidează şedinţa solemnă a Parlamentului, din 29
decembrie 1 9 1 9, când sunt aprobate actele înfăptuirii
Marii Uniri. În numele Parlamentului şi al Neamului
Românesc, în finalul acestui moment istoric, Apostolul
Neamului a spus:
„Dreptul nostru, care a fost un ideal de veacuri,
devine, pentru totdeauna, realitate. Odată cu consfinţirea
prin lege a acestei împliniri, Adunarea Deputaţilor adaugă
devotamentul unei ţări întregi în a menţine şi a transmite
urmaşilor această împlinire." Iorga afirmă că simte marea
fericire de a fi putut pecetlui legământul solemn de unire
al neamului românesc. „România unită o avem, o vom
apăra şi o vom întregi ! "
Petre Ţurlea îşi încheie discursul cu aceste cuvinte,
pe care le redăm integral:
În 1 940, în sala Universităţii Populare de la Văleni,
nu în aceasta, ci în cea adevărată, de peste drum, Nicolae
Iorga a ţinut ultimele cursuri, în noiembrie fiind asasinat.
A invitat la Vălenii de Munte 1 50 de preoţi şi învăţători,
refugiaţi din Basarabia şi Bucovina, proaspăt cotropite de
sovietici. Le-a ţinut aici un discurs extraordinar,
prezentând drepturile româneşti asupra ' acestor regiuni,
drepturi sfinte, niciodată anulate, indiferent de puterea
celor care ne dau sau nu un ultimatum. Încheia acest
discurs aşa:
Un popor numai atunci este învins când sufletul său
e învins. Să fim dârji şi să aşteptăm, căci Moara lui
Dumnezeu macină încet dar macină bine. Macină pentru
dreptatea popoarelor, deci şi pentru dreptatea poporului
nostru.
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Există azi un hotar nedrept care taie trupul neamului
românesc. În stânga şi în dreapta acestui hotar, este Ţara
Românilor. Mai devreme ori mai târziu, vom fi iarăşi o
singură ţară.
Să înlăturăm, împreună, această nedreptate a istoriei !

Prof. univ. dr. Virgil Iuliu Bărbat
Domnul Prof. univ. dr. Andrei Marga, de la
Universitatea din Cluj, personalitate proeminentă · a
învăţământului, ştiinţei şi culturii noastre contemporane,
ne face bucuria de a fi împreună cu noi şi la această ediţie
a cursurilor de vară, aşa cum, cu câteva luni mai înainte,
ne-a fost alături şi la Festivalul internaţional de poezie
„Nichita Stănescu" de la Ploieşti (Şi nu numai în acest
an!)
Popasurile sale culturale în Prahova se întind deja pe
câţiva ani, răstimp în care noi, prahovenii, ne-am pomenit,
deodată, că avem ceva dobândit din spiritul şi sufletul
Domniei Sale! Că, altfel, cum am putea înţelege simpatia
pe care i-o purtăm?
În precedenta ediţie a cursurilor de la Văleni, domnul
Andrei Marga a adăugat cunoaşterii noastre povestea unei
personalităţi culturale din pleiada valorilor româneşti
afirmate înainte, în timpul şi după Războiul de întregire a
României ( 1 9 1 6- 1 9 1 9). Povestea ne-a captivat prin
noutăţile interesante ce le aducea şi, fireşte, prin harul
celui ce le dădea viaţă. Ca urmare, l-am rugat pe domnul
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Andrei Marga să ne aducă şi alte informaţii despre această
personalitate a filozofiei şi învăţământului românesc,
Virgil Iuliu Bărbat, prea puţin cunoscută în spaţiile
culturale româneşti de astăzi.
Să urmărim acum, într-o redare selectivă ş1
condensată, discursul domnului Andrei Marga.
Primul război mondial a dus la prăbuşirea imperiilor
şi la apariţia de noi state naţionale. A adus şi o schimbare
adâncă în civilizaţie, schimbare captată şi de gânditori din
România, precum Virgil Iuliu Bărbat.
Europa îşi pierde calitatea de centru cultural al lumii,
intră într-o criză culturală puternică, din care mulţi
credeau că va ieşi prin mijlocirea războiului, un război dus
prin toate mijloacele unei societăţi, prin mobilizarea ei
totală.
Curentele de gândire ale vremii se resimt de pe urma
acestui concept. Vom vedea acest lucru şi în gândirea lui
Virgil Bărbat.
Virgil Bărbat era din Săcele, localitate aflată la
marginea Braşovului, pe calea ce leagă Transilvania de
Muntenia. Tatăl său era învăţător. Activa în mişcarea
naţională pentru unire, ceea ce explică şi plecarea lui,
fortuită, peste munţi, la Brăila. . A avut mai mulţi copii.
Două fete mor de ftizie, părinţii reuşind, în cele din urmă,
să-l ducă pe băiat, Virgil, în Elveţia, pentru a-l trata. Aici,
urmează liceul şi intră în contact cu cercurile care
simpatizau şi promovau filozofia lui Nietzsche (murise în
1 900). Captivat de filozofie, Virgil urmează specializarea
universitară şi doctoratul în acest domeniu, realizând una
din primele monografii despre Nietzsche din literatura
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internaţională: o carte în limba franceză, cu citatele în
germană. (Vorbea, de mic, franceza, germana şi engleza).
Este atras de cercurile filozofice din Leipzig, participând
intens la promovarea operei lui Nietzsche, remarcându-se
repede atât pe plan european cât şi dincolo de continent.
Este invitat în Statele Unite ale Americii, unde rămâne
mai mult de un an, timp în care intră în contact cu
personalităţile de vârf ale administraţiei americane. Are,
astfel, prilejul să cunoască, îndeaproape, realităţile
americane, modul de viaţă american. După un popas în
Anglia, revine în România. Este numit profesor la liceele
„Sfântul Sava" şi „Mihai Viteazul" din Bucureşti. Se
bucură de aprecierea lui Nicolae Iorga, care-l invită la
Cursurile de vară de la Văleni (din păcate, ediţia din 1 9 1 3
nu s-a putut ţine) ş i îi sprijină numirea directă, ca profesor
de etică şi estetică, la Universitatea din Cluj . Avea o
pregătire solidă, fundamentată pe cunoaşterea aprofundată
a culturii române, franceze, germane şi engleze, la care se
adaugă elemente de cultură americană. Abordările lui erau
bine fixate din punct de vedere istoric, foarte bine armate
filozofic şi sociologic.
În România, nimeni până atunci n-a scris mai
profund decât el despre Nietzsche. Monografia lui,
publicată în 1 9 1 1 , însumând 444 de pagini, rămâne o
lucrare de referinţă pentru filozoful german. El dă
filozofiei lui Nietzsche o interpretare personală, conformă
cu teza că orice filozofie exprimă temperamentul
autorului. Filozofia lui Nietzsche este rezultatul întâlnirii
între persoană şi imaginea vieţii, care îndeamnă la
luciditate, la gravitate, căci viaţa aceasta e plină de
neajunsuri. Viaţa e o combinare a acestei gravităţi cu ideea
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după care, singura salvare a culturii (germane, europene
etc.), o reprezintă dezvoltarea personalităţii, propusă de
Wagner (care, bazându-se pe o cunoaştere aprofundată a
literaturii istorice despre Isus, îşi propusese să compună
opera Isus din Nazaret).
Prin această lucrare, Virgil Iuliu Bărbat inaugurează
în România studiile dedicate lui Nietzsche.
Tot el inaugurează, la noi, în 1 9 1 2, studiile
consacrate Statelor Unite ale Americii, prin lucrarea
Imperialismul american. Doctrina lui Monroe, publicată
abia în 1 920.
Bărbat cunoscuse la faţa locului dezvoltarea
americană şi intuise perfect cum va evolua în timp.
Americanii urcaseră până la rangul de primă putere a
lumii încă din ultimul deceniu al secolului al XIX-iea. În
statele europene, se produce fenomenul desconsiderării
fenomenului american. Motorul Europei nu mai era
Anglia, devenise Germania, încrezătoare în forţele ei („În
America au plecat toţi neisprăviţii europeni. Noi suntem
nobilii lumii.")
Hegel afirma în 1 820: „America nu contează, dar
viitorul lumii este acolo."
Virgil Bărbat vine cu un punct de vedere personal,
important: problema naţională va fi stinsă în Europa, dacă
vin americanii. Ne vom americaniza foarte tare.
Idealul naţional va rămâne unul european, iar
Germania va deveni apărătoarea principală a idealului
naţional.
Idealismul american îl consideră cuprins în teza: nu
ne vom mai permite să dezvoltăm tradiţii naţionale, va
trebui să învăţăm toţi englezeşte.
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Intuieşte că se va merge spre o lume în care
frontierele naţionale vor fi atenuate. Această idee îi
provoacă, sufleteşte, o anume reacţie negativă, el venind
dintr-o familie ardeleană cu înalt spirit naţional.
Ideea principală a cărţii lui Virgil Bărbat, din 1 920,
este următoarea: înfrântă în primul război mondial,
Germania se va impune pe piaţa europeană tocmai pentru
faptul că principiul naţional va rămâne viguros.
În acelaşi timp, privind spre SUA, remarcă paşii
mari făcuţi de americani în dezvoltarea vieţii industriale,
ştiinţifice şi culturale, printr-o competiţie severă, susţinută
necondiţionat. O astfel de dezvoltare duce la ruperea
legăturilor individului cu societatea şi la destrămarea
valorilor europene, cum ar fi naţiunea, patriotismul etc.
Şi Nicolae Iorga (începând din 1 906), analizează
venirea SUA în Europa, apreciind acest fapt ca pe un
factor pozitiv. După primul război mondial, s-a observat şi
mai bine că Europa nu se mai poate organiza singură, că e
nevoie de SUA.
Virgil Bărbat sesizează şi el, din plin, acest aspect,
avertizând că valorile coagulate în jurul naţiunii vor fi
expuse dizolvării prin universalismul cultivat de America.
El rămâne un adept al preşedintelui Franţei, Poincare, care
susţinea ideea că americanii rămân reprezentanţii unui
curent imperialist, căutând să ocupe alte ţări.
Tema cărţii lui Virgil Bărbat - relaţia Europa
America - rămâne una interesantă prin modul în care a
fost tratată de filozoful român, meritând să fie dezbătută şi
urmărită, în evoluţia ei, până în zilele noastre.
America a arătat lumii ce înseamnă o democraţie
autentică, urmărită cu rigoare în aplicarea ei exactă, pentru
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fiecare cetăţean, indiferent de poziţia lui în societate.
România trebuie să urmeze de urgenţă acest exemplu.
Virgil Bărbat a combătut o serie de aspecte
manifestate în occidentul european, între care teoria
formelor fără fond, aplicată, din păcate, şi în zilele
noastre.
Sociologii germani postbelici s-au situat pe poziţia
că democraţia trebuie analizată, înţeleasă şi aplicată în
funcţie de particularităţile locale. O astfel de reacţie a fost
şi în Franţa. Timpul a arătat că, aplicând forma lor
originală de democraţie, francezii au stagnat, în timp ce
americanii şi-au văzut mai departe de mersul lor
ascendent.
După 1 920, Bărbat a socotit că trebuie păstrată ideea
naţională în Europa, dar democraţia trebuie aplicată
integral, cât mai repede şi cât mai bine, în aşa fel încât ea
să slujească tuturor oamenilor, dezvoltării întregii
societăţi.
Bazat pe experienţa americană, Bărbat are meritul de
a fi conturat şi dezvoltat în România câteva idei de mare
valoare şi astăzi, emanaţii ale unei minţi strălucite şi
cultivate.
Una dintre aceste idei se referă la rolul important, am
putea spune, determinant, pe care cultura îl are în
instaurarea şi consolidarea democraţiei. Nu există
democraţie fără cultură, afirmă autoritar filozoful român.
Un popor devine liber pe măsură ce se cultivă tot mai
mult.
Referindu-se la realităţile româneşti interbelice, el
spune: după ce am făcut exproprierea averii moşiereşti,
trebuie să facem expr<;>prierea neştiinţei de carte şi să
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dezvoltăm cultura. Cultura nu e o problemă a
specialiştilor, este o problemă a naţiunii şi ea trebuie
tratată cu toată atenţia.
Sigur că aparţinem unei naţiuni - spune Virgil
Bărbat, şi trebuie s-o apărăm. Dar, dacă n-o
democratizăm, nu facem altceva decât s-o ţinem în loc.
Democraţia poate produce o stare de anarhie, dar
nereuşitele, lacunele, nu trebuie puse pe seama
democraţiei, ci pe seama celor care conduc democraţia şi o
aplică.
Trebuie să ne democratizăm în economie, dar
aceasta nu înseamnă să distrugem proprietăţile, să
distrugem ceea ce avem.
Trebuie să democratizăm instituţiile, dar aceasta nu
înseamnă să le umplem de incompetenţi, de neaveniţi, din
contră, să lăsăm drum larg deschis specialiştilor.

Trebuie găsit un echilibru înlăuntrul societăţii.
Nerealizarea lui se datorează inferiorităţii celor
care o conduc. Aceasta este cauza esenţială a
neîmplinirilor
inferioritatea
româneşti:
conducătorilor, mergând până la incompetenţă
alarmantă în domeniile de care răspund, la care,
dacă se mai adaugă miopia politică, incultura,
mitocănia şi lăcomia fără de margini, tabloul
devine aproape complet. Şi atunci, despre ce viitor
mai poate fi vorba pentru poporul respectiv, oricât
de harnic ar fi el?
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În anii douăzeci ai secolului trecut, Virgil Bărbat
publică lucrarea Dinamismul cultural, în care vine cu o
seamă de idei novatoare privind societatea românească.
Oricărei societăţi mature - susţine el - îi trebuie un
dinamism susţinut în dezvoltarea ei, un dinamism
continuu, fundamentat pe cunoaştere, pe o substanţă
culturală puternică.
Pentru România deceniului trei, vede aplicarea
imediată a două imperative:
- Să renunţe la pesimism, la concepţia tragică despre
viaţă. Soluţia: să democratizăm societatea şi să lăsăm să
vină la conducerea ei oameni capabili, care n-au avut
ocazia să facă acest lucru până acum. Să vină oameni
chiar de jos, cu reale calităţi native de inteligenţă, bun
simţ, capacitate organizatorică şi competentă. A fost
pentru împrospătare categorică, ba chiar pentru o
schimbare în întregul ei a elitei româneşti. Căci e nevoie
permanentă şi serioasă de infuzie de energie proaspătă,
dinamică şi de calitate, venită din străfundurile societăţii
româneşti, cu alte cuvinte, din zona sănătoasă, nealterată a
ţării. Acest imperativ al vremii de atunci a devenit
MARELE IMPERATIV AL ROMÂNIEI DE ASTĂZI !
(C.M.)
- Al doilea imperativ: implementarea unei culturi
ample, destinată tuturor, o cultură cu adevărat
democratică. Cultura trebuie să fie a tuturor, accesul la
cultură să fie acordat tuturor, fără nici un fel de restricţie.
Nu va fi o schimbare profundă în România, dacă nu vom
reuşi să producem o masivă difuzare culturală în toate
straturile societăţii.
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A lansat, de asemenea, tema reorientării şcolii spre
trebuinţele neamului, spre democratizarea ţării. A şi
universitară :
organizat
instituţia
Extensiunea
universitarii trebuiau să participe, pe toată întinderea ţării,
pentru a implementa ceea ce ei fac în cercetarea ştiinţifică,
ceea ce cunosc în virtutea specializării şi lecturilor proprii.
El a ridicat întrebarea capitală: cât de cultivaţi sunt
cei ce conduc ţara?
Pentru noi, cei de astăzi, e inutil să mai ridicăm
această întrebare. Răspunsul e cunoscut până în marginile
ţării. Şi soluţia e cunoscută: înlăturarea nonvalorilor şi
promovarea
personalităţilor
culturale,
morale,
capabile să ducă ţara pe calea cea bună, capabile să se
întrepătrundă cu interesul ei şi să-l împlinească.
Aceasta este urgenţa noastră, a celor de azi! Nu mai
avem timp de pierdut! Nici o zi! Nici un ceas! (C.M.)
Virgil Bărbat a arătat cât de crucial este ca cei de sus
să fie morali, să fie cultivaţi. El spune: În America şi în
alte ţări, omul devine conducător numai după ce
dovedeşte, prin ceea ce face, că e specialist, specialist
de mare calitate.
În România de azi, lucrurile stau invers. Individul e
pus să fie conducător şi apoi i se încropesc nişte forme
(hai să le zicem, documente) din citirea cărora să reiasă că
ar fi ceea ce ar fi trebuit să fie.
Şi cu aşa conducător, ceea ce „conduce" (că e vorba
de instituţii, de întreprinderi, de ţară) - o ia curând la vale,
către un viitor întrezărit în ropotul coborâşului : oprirea
mortală în fundul prăpastiei !
Această patetică promovare a nonvalorilor este
apanajul partidelor politice de astăzi, devenite adevărate
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ferme de formare a individului în arta înşelătoriei,
minciunii, datului la stânga, învrăjbirii. Toate acestea se
produc într-un mod năucitor, fără nici pic de ruşine, în
văzul unei ţări întregi, unei lumi întregi!
Rămâi de-a dreptul uluit când vezi halul de
degradare în care a ajuns politicul zilelor noastre. (C.M.)
Bărbat trage un semnal de alarmă şi asupra unui alt
aspect al politicului, existent în vremea lui, devenit
trăsătură cu relief pregnant, de-a dreptul grosolan în zilele
noastre: carierismul. Până intră pe funcţii, politicienii cer
cu umilinţă, minciună şi miere în glas, votul. După care,
ehee! Nu-i mai vezi, nu te mai văd! De-i cauţi, cumva, n
ai cum să mai ajungi la ei. Promisiunile făcute? Soarta
votanţilor? Le-a luat Apa Sâmbetei, poate vor fi împlinite
pe lumea cealaltă. (C.M.)
Roosevelt, într-o conferinţă, a spus: Politica nu e
posibilă fără caracter. Fireşte, vorbea de politică în
sensul real al cuvântului. La fel, de caracter (ceea ce
înseamnă: cinste, bun simţ, pliere pe iniţiative altruiste,
benefice).
La noi, termenul de politică, în sens real, nu mai
există. A fost devalorizat, golit de conţinutul propriu şi
umplut cu minciună, înşelătorie, hoţie, curvăsărie. (C.M.)
Observaţiile critice ale lui Virgil Bărbat vin din
dorinţa de îndreptare urgentă a societăţii româneşti, din
dorinţa de îndreptare a ei pe făgaşul real al democraţiei,
demnităţii şi dreptăţii.
O democraţie adevărată - spune Bărbat - este
democraţia care îi permite şi celui mai sărman din
societate să acceadă la împlinirea pe care şi-o doreşte.
·
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Virgil Iuliu Bărbat a fost unul din cei mai echipaţi
intelectuali români ai secolului XX, pentru a trata,
calificat, problemele României, problemele Europei. A
făcut-o cu inteligenţă, profunzime şi răspundere. A făcut-o
de pe piedestalul solid a patru culturi: română, germană,
franceză şi americană.
Nimeni nu a avut o formaţie culturală atât de
complexă, fundamentată pe abordarea filozofică a culturii
istorice, fapt ce a condus la o concepţionalizare
sociologică solidă, capabilă să emită recomandări de
acţiune politicului.
Virgil Bărbat s-a stins din viaţă în 1 93 1 . Avea doar
52 de ani.
Anvergura sa e susţinută peste timp de substanţa
strălucită a operei sale, plină de învăţăminte pentru cei ce
suntem astăzi şi pentru cei ce vor veni.
Problemele României de astăzi, aşa cum, în treacăt,
am putut vedea pe parcursul discursului domnului Andrei
Marga, sunt şi cele semnalate de Virgil Bărbat, pentru
România vremii sale.
România de astăzi are acută nevoie de modernizare
şi democratizare reală, în profunzime.
„Ce e de făcut?", întreabă domnul Andrei Marga şi
continuă: „Eu i-am folosit ideile, l-am citat în mai multe
lucrări, dar nu mă gândeam să fac o lectură completă a
ceea ce a lăsat, dar do num l profesor C. Manolache mi-a
dat telefon şi mi-a amintit că anul trecut am vorbit despre
V. Bărbat şi că ar fi bine să merg până la capăt.
Am citit tot ce a publicat el şi astfel am venit acum
în faţa dumneavoastră. Sigur, mai sunt manuscrise, mai
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pot apărea surprize. Dar, ceea ce este de făcut este ca, de
urgenţă, cu Academia Română, să finanţăm publicarea
măcar a unei selecţii din lucrările lui şi să îndreptăm
doctoranzi spre realizarea unei monografii a lui. Va trebui
să găsim unul care să meargă pe patru axe culturale. Va fi
dificil, dar trebuie să fim optimişti."
În încheiere, domnul prof. univ. dr. Andrei Marga ne
îndeamnă să reţinem observaţiile şi sfaturile acestei minţi
strălucite, Virgil Iuliu Bărbat, să le analizăm şi să le
aplicăm neîntârziat pentru ridicarea României la nivelul
unui stat modern, cu o clasă politică nouă, competentă şi
axată pe realizarea unei democraţii profunde şi a
intereselor naţionale.
Prof. Constantin Stere mulţumeşte domnului
Andrei Marga şi concluzionează:
Virgil Bărbat, în perioada interbelică, propune un
model de stat, bazat pe democraţie reală, pe competenţă şi
cinste. Iată că ne aflăm în anul 1 4 al sec. XXI şi suntem
atât de departe de acest model, de modernizarea şi
democratizarea ţării.
Ce fel de stat avem, vedem cu toţii. Ce fel de stat
trebuie să avem? Aşa cum sublinia domnul Marga,
dezvoltarea unei democraţii reale nu se poate face decât la
nivelul unui stat naţional. Dispărând statul, democraţia nu
poate supravieţui.
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A cad. Ştefan Ciobanu
Diana Eţco

La întâlnirea de lucru din ianuarie 20 1 4 a
Forumului European pentru Istorie şi Cultură, istoricii Gh.
Cojocaru şi Ioan Negrei, din Chişinău, au evidenţiat faptul
că multe personalităţi şi evenimente importante din
Basarabia secolelor 1 9 şi 20 sunt cunoscute astăzi prea
puţin sau chiar deloc, imperialismul ţaristo-sovietic făcând
tot ce se putea face ca ele să rămână acoperite de vălul tot
mai gros al uitării.
Dintre multele exemple pomenite, vorbitorii s-au
oprit asupra personalităţii acad. Ştefan Ciobanu, luptător
pentru drepturile românilor din Basarabia şi pentru unirea
ei cu România, profesor universitar de istoria literaturii
române vechi, Ministru al Culturii, Cultelor şi Artelor din
România Unită, vicepreşedinte al Academiei Române, o
personalitate, într-adevăr, de seamă, cu rol important în
făurirea statului român unitar, un exe·mplu modelator
pentru cei ce suntem şi vor veni.
Peste câteva luni de la această întâlnire, la Cursurile
de vară 20 14 de la Vălenii de Munte, Diana Eţco,
cercetător la Institutul Academiei de Ştiinţe al Moldovei,
prezintă, în faţa cursanţilor, pe parcursul unei lecţii,
personalitatea acestui savant basarabean.
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Încă de la începutul expunerii sale, Diana Eţco
porneşte de la constatarea că personalităţile marcante sunt
cele care creează şi definesc în mare măsură istoria, rolul
lor putând fi asemuit cu cel al marilor arhitecţi.
Pe Ştefan Ciobanu îl apreciază ca fiind „o strălucită
inteligenţă basarabeană, cu rosturi şi semnificaţii
deosebite în istoria poporului român".
A văzut lumina zilei la 1 1 noiembrie 1 883, în
comuna Talmaz, judeţul Tighina, într-o familie de răzeşi.
A deprins de mic rosturile muncii, credinţa în Dumnezeu
şi cunoaşterea bogatei culturi tradiţionale româneşti.
Basmele, baladele, legendele şi povestirile, alături de şirul
nesfârşit de snoave, ghicitori şi cântece populare i-au
aprins, din fragedă copilărie, pasiunea pentru literatură. Şi
pasiunea a continuat să crească odată cu pătrunderea în
universul cărţilor.
A urmat Liceul Nr. 1 din Chişinău, în paralel cu
Şcoala Normală din aceeaşi localitate, absolvindu-le pe
amândouă în 1 905. A fost remarcat ca un elev inteligent,
dornic de cunoaştere amplă şi aprofundată, dovedind
înclinaţii deosebite pentru literatură şi filologie. Pe aceste
temeiuri, profesorii săi l-au recomandat la Facultatea de
Litere a Universităţii din Kiev. O urmează şi o
promovează cu menţiune.
Setea de cunoaştere a tânărului absolvent de
universitate nu se opreşte aici. Îşi continuă studiile la
Centrele academice din Sankt Petersburg şi Moscova, sub
îndrumarea acad. Vladimir Peretz, dedicându-se cercetării
culturii şi literaturii române în arhivele din Ucraina, Rusia
şi Polonia.
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În timpul studenţiei, se implică activ în mişcarea de
eliberare naţională. În 1 908, împreună cu prietenul său,
Simion Murafa, înfiinţează, în cadrul universităţii kievene,
Societatea culturală românească Deşteptarea, între
membrii ei aflându-se poetul Alexei Mateevici, precum şi
alţi militanţi pentru libertatea naţională a românilor
basarabeni, ca de exemplu Daniel Ciugureanu şi Mihai
Mihailovici.
Obiectivele esenţiale ale acestei organizaţii sunt
consemnate astfel de Ştefan Ciobanu: „unitatea culturală a
românilor basarabeni cu întreaga românime; autonomia
Basarabiei; introducerea limbii române în şcolile şi
instituţiile de stat ale Basarabiei".
Slujirea acestor idealuri a stat permanent în atenţia
lui Ştefan Ciobanu, pe parcursul studiilor universitare şi
postuniversitare, câştigând în amploare în preajma
Primului Război Mondial.
În anii 1 9 1 7- 1 9 1 8, generaţia lui Ştefan Ciobanu
devine generaţia de aur a promovării idealului unirii
Basarabiei cu poporul şi patria de care fusese desprinsă
brutal la 1 8 1 2, prin fals şi corupţie, de imperiul ţarist.
Ştefan Ciobanu participă activ la marile acţiuni de
unire cu ţara. Remarcăm alăturarea lui de marele patriot
ardelean, Onisifor Ghibu, în toate proiectele întreprinse de
acesta în Basarabia, premergătoare şi următoare unirii,
cum ar fi organizarea de cursuri pentru învăţătorii
basarabeni (cu profesori veniţi de peste Prut), editarea de
reviste, invitarea unor personalităţi de seamă ale scrisului
românesc (precum Mihail Sadoveanu, Tudor Pamfile etc.).
Colaborarea lui Ştefan Ciobanu cu Onisifor Ghibu a
fost temeinică şi de durată. Acesta îi încredinţează
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conducerea Secţiei de Istorie a Societăţii Astra, pregătind
parcă terenul pentru mai târziu, 1 927, când Ştefan
Ciobanu este ales preşedinte al Comisiei Monumentelor
Istorice, Secţia Basarabia. În această calitate, publică, în
Anuarul Comisiei, studii şi prezentări de monumente
istorice, circumscrise spaţiului pruto-nistrean (Cetatea
Tighina, Mănăstirea Ţigăneşti etc.), valorificându-le
chintesenţa istorică şi pledând pentru conservarea şi
restaurarea lor.
După marea unire din 1 9 1 8, Ştefan Ciobanu se află
printre cei nominalizaţi să devină membri activi ai
Academiei Române, demnitate pe care o onorează timp de
aproape 3 8 de ani, îndeplinind, pe parcursul a şapte ani, şi
funcţia de vicepreşedinte al acestui înalt for ştiinţific.
Între 1 926 şi 1 93 8, Ştefan Ciobanu este titularul
Catedrei de literatură română veche, la Facultatea de
Teologie din Chişinău (filială a Universităţii din Iaşi). Din
1 93 8, deţine aceeaşi funcţie în cadrul Facultăţii de Litere
şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti. Este coleg cu
Nicolae Iorga, Petre Panaitescu, Nicolae Cartojan,
Dimitrie Gusti, Constantin Rădulescu-Motru.
Această multiplă şi amplă activitate (publicist, istoric
literar, profesor universitar, academician, organizator al
vieţii culturale şi al învăţământului public, om politic şi de
stat) l-au făcut cunoscut şi apreciat în toate mediile
culturale româneşti ale vremii. În studiile sale, a
demonstrat unitatea culturală a românilor aflaţi de o parte
şi de alta a Prutului şi a demontat toate teoriile lansate de
ruşi contra drepturilor românilor asupra Basarabiei.
Istoria, limba şi cultura poporului român au continuat să
formeze un tot, în ciuda măsurilor primitive şi disperate
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luate de asupritorul rus de nuanţă ţaristă ori sovietică.
Şcoala şi biserica au continuat să fie şi după 1 8 1 2 cei doi
poli de bază ai românismului, între Prut şi Nistru. Pe baza
a numeroase dovezi, Ştefan Ciobanu demonstrează că, în
Basarabia, în anul anexării ei de către ruşi ( 1 8 1 2 ),
funcţiona o reţea bine închegată de biserici ortodoxe şi
şcoli, cu o activitate vie, neîntreruptă de secole.
În 1 940, acad. Ştefan Ciobanu este numit în fruntea
Ministerului Culturii, Cultelor şi Artelor, funcţie pe care o
onorează din plin prin competenţele sale profesionale, prin
practicile îndelungate, încununate de succes, în aproape
toate domeniile mari pe care ministerul respectiv le
coordona.
În 1 94 7, cu trei ani înainte de stingerea sa din viaţă
(28 februarie 1 950, Bucureşti), Ştefan Ciobanu publică
monumentala sa lucrare, Istoria literaturii române vechi,
o veritabilă încununare a activităţii sale didactice şi
ştiinţifice.
În finalul expunerii, Diana Eţco enumeră principalele
lucrări ale savantului, apărute în volum:
1 9 1 8 Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, activitatea
lui literară
1 920 La continuite roumanie dans La Bessarabie
1 923
Cultura română în Basarabia sub stăpânire
rusească
1 925 Dimitrie Cantemir, în Rusia
1 925 Chişinăul (Monografie)
1 926 Basarabia (Monografie)
1 928 Cetatea Tighina
1 928- 1 93 8 Documente din Basarabia
-

-

-

-

-

-

-

-
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1 928
Din legăturile culturale româno-ucrainene.
Ioanichie Galeatovschi şi literatura română veche
1 929
Unirea Basarabiei. Studii şi documente cu
privire la mişcarea naţională din Basarabia, la anii 1 9 1 71918
1 94 1 La Bessarabie. Sa population, son passe, sa
culture
1 94 1 Începuturile scrisului în limba românească
1 94 7 Istoria literaturii române vechi
-

-

-

-

-

În câteva pagini, Diana Eţco a reuşit să surprindă cu
claritate personalitatea luminoasă a acad. Ştefan Ciobanu,
să ne stârnească îndemnul spre o mai amplă cunoaştere a
activităţii acestuia şi o readucere a operei sale în circuitul
actual al valorilor noastre culturale.
O comunitate care îmbogăţeşte tezaurul de valori al
neamului cu personalităţi precum Ştefan Ciobanu parcurge
ea însăşi un drum al devenirii, al suişului spre înalt,
transformându-se în model.
Locuitorii din Talmaz ştiu acest lucru. În semn de
preţuire, ei au aşezat numele lui Ştefan Ciobanu în inimile
lor şi pe frontispiciul celei mai înalte instituţii de
învăţământ pe care o au: Liceul Teoretic.
În semn de aceeaşi mare şi nepieritoare preţuire, îi
vor săpa chipul în nemurirea bronzului, ca să le fie strajă
şi îndemn al zborului spre înalt.
Nu vor fi singuri pe drumul acestei împliniri. Judeţul
Prahova şi municipiul Ploieşti li se alătură de pe acum.
Colegiul de Artă „Carmen Sylva", prin managerul Tereza
Sandu şi sculptorul Gheorghe Dumitru, a realizat deja
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macheta viitorului bust. Rămâne să ne dăm, în continuare,
mâna, ca într-o veritabilă Horă a Unirii.

Maresali ai României
'

Colonelul Ion Giurcă este cel care şi-a propus să
susţină acest subiect interesant, subiect abordat cu un an în
urmă într-o carte cu acelaşi titlu, coordonată de generalul
Teodor Frunzeti, între autorii materialelor cuprinse
aflându-se şi domnul colonel Ion Giurcă.
Cronologic, primul din România care a purtat titlul
de mareşal a fost Regele Carol I. I s-au conferit două
titluri de mareşal:
În aprilie 1 909, Regele Carol I împlinea 70 de ani. A
fost un prilej bun, folosit de diplomaţia germană pentru a-l
stimula pe suveranul român să continue politica alături de
Puterile Centrale. Prinţul moştenitor, Wilhelm, este trimis
la Bucureşti. Au loc ceremonii deosebit de fastuoase, în
cadrul cărora îi înmânează regelui bastonul şi epoletul de
mareşal.
În 1 9 1 2, se împlineau 50 de ani de când Carol I a
fost repartizat în regimentul de dragoni germani, al cărui
proprietar era ţarina Rusiei. Tot atunci, se împlineau şi 35
de ani de la cucerirea Plevnei. Antanta se constituise şi
dorea să atragă România de partea ei. Rusia îl trimite la
Bucureşti pe marele duce Mihailovici, care-i înmânează
lui Carol bastonul de mareşal al armatei ruse. Când Ţarul
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Nicolae al Ii-lea a fost primit la Constanţa, în acelaşi an,
Regele Carol I era în uniformă de mareşal, având în mână
· bastonul de mareşal al armatei ruse.
Al doilea mareşal, de data aceasta mareşal, îndrituit
pentru această demnitate de statul român, a fost Ferdinand
I.

La 1 decembrie 1 9 1 9, după ceremonia de la
Mitropolie, generalul Irimia Grigorescu îi înmânează
cartea de mareşal şi bastonul de mareşal Regelui
Ferdinand I. Alături de Irimia Grigorescu, erau şi generalii
Averescu, Cristescu Prezan, Mărgărescu. Ferdinand
mulţumeşte pentru înaltul titlu acordat şi le spune
generalilor: Şi vouă, care aţi comandat armate, vi se
cuvine această demnitate.
Regele avea mare dreptate. Dar acest fapt nu s-a
întâmplat în timpul vieţii lui. După moartea regelui, mai
rămăseseră în viaţă doar doi din generalii amintiţi: Prezan
şi Averescu.
În 1 930, Carol al Ii-lea instituie demnitatea de
mareşal. Cadrul legal e pregătit de Nicolae Condeescu
(ministru de război) şi aprobat de Parlament, la 20 iunie.
La 3 iulie, Carol II semnează decretul-lege prin care
se acordă această demnitate generalilor Constantin Prezan
şi Alexandru Averescu. Ceremonia de înmânare a avut loc
la 30 octombrie 1 930, la Sighişoara, cu prilejul finalizării
manevrelor militare din toamna acelui an.
Tot atunci, dar înaintea celor doi generali, a fost
ridicat la această demnitate Carol al Ii-lea. Astfel, Carol
al Ii-lea este cel care, purtând însemnele de mareşal,
105
https://biblioteca-digitala.ro

înmânează lui Prezan ş1 Averescu cartea, epoletul ş1
bastonul de mareşal.
Următorul căruia i se înmânează această demnitate
este Regele Alexandru I al lugoslaviei. Justificarea este
legată de buna colaborare a armatei române cu armata
sârbă în timpul celui de Al II-iea Război Balcanic. Atunci,
o divizie a armatei sârbe a participat pe frontul din
Dobrogea ( 1 9 1 3). Înmânarea demnităţii s-a făcut în
localitatea Mircea Vodă, de lângă Medgidia, cu prilejul
unei vizite pe care regele lugoslaviei a făcut-o la Cimitirul
eroilor (de toate naţionalităţile), care au luptat aici, în
1 9 1 6.
În 1 939, se elaborează o lege care prevede gradul
militar de mareşal. De acum, demnitatea de mareşal e
înlocuită cu gradul de mareşal. Acest grad se acordă de
rege, pe timp de război, generalilor de corp de armată,
pentru merite deosebite în timpul războiului.
La 8 iunie 1 940, Carol II modifică legea şi se
introduce gradul de general de armată . Se întâmplă
pentru prima oară la noi. Primul purtător al acestui grad a
fost Ion Antonescu. Îl primeşte la 1 O februarie 1 94 1 , după
înfrângerea mişcării legionare.
La 1 0 mai 1 94 1 , Regele Mihai I este înălţat la
demnitatea de mareşal, din iniţiativa generalului Ion
Antonescu, acesta spunându-i: Vă înmânez, Maiestate,
bastonul de mareşal, pe care l-a purtat bunicul
Dumneavoastră. (Era chiar bastonul de mareşal al Regelui
Ferdinand I)
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La 2 1 august 1 94 1 , este e�is Decretul regal prin care
se acordă generalului de armată Ion Antonescu gradul de
armată de mareşal, invocându-se atât Decretul din 1 930,
cât şi legea înaintărilor în grad, din 8 iunie 1 940.
Prin urmare, Ion Antonescu este primul român care
obţine gradul de armată de mareşal. Ceilalţi, înfăţişaţi
până acum, au avut acordate demnitatea de mareşal.
Vorbitorul concluzionează:
,,În toate casele regale europene, există cutuma
acordării demnităţii de mareşal.
România a avut patru regi cărora li s-a acordat
demnitatea de mareşal (Carol I, Ferdinand I, Carol al II
/ea şi Mihai I) şi trei generali (Prezan, Averescu şi
Antonescu). Peste hotare, România a acordat această
demnitate unei singure persoane: Regelui A lexandru I al
lugoslaviei.
Astăzi, mai sunt puţine ţări în lume care mai au
mareşali în viaţă: Anglia, Rusia şi România, fiecare câte
unul.
Cel al României se numeşte Regele Mihai I, cel mai
tânăr mareşal român."

Maresalul Jon Antonescu
,

Ne amintim cu recunoştinţă de Prof univ. dr.
Gheorghe Buzatu, lector, ani de-a rândul, la cursurile de
vară de la Văleni. Ne amintim de vehemenţa cu care apăra
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întotdeauna adevărul istoric în expunerile sale. Ne-a rămas
în amintire, în mod deosebit, curajul cu care lua apărarea
Mareşalului Ion Antonescu, aşa cum ştie să o facă un
istoric adevărat şi un patriot adevărat. Adevărul, mai
presus de orice, şi interesul naţional, alături de acest
adevăr. Aşa a fost şi rămâne pentru noi istoricul Gheorghe
Buzatu.
La Cursurile de vară de la Vălenii de Munte,
continuă această conduită bărbătească istoricul Petre
Ţurlea. Un istoric prolific, neastâmpărat, am putea spune,
în sensul frumos al cuvântului: caută permanent acţiunea
de a face bine pentru neamul său, de a îndrepta în bine
ceea ce nu-i bine, de a ridica binele şi frumosul la rangul
de demnitate naţională şi, de ce nu, europeană.
Iată-l, acum, înflăcărat, rostindu-se în legătură cu
Mareşalul Ion Antonescu.

Petre Ţurlea

Ca pe vremea stalinismului, în 2002, în România cea
democratică şi liberă, se dă o ordonanţă de urgenţă care
interzice cultul mareşalului Antonescu. (Cultul? Chiar
acesta e cuvântul potrivit?) În 2005, se merge mai departe,
tot printr-o ordonanţă: va fi pedepsit cu închisoarea cel
care prezintă pozitiv faptele lui Ion Antonescu! (De ce nu
cu deportarea în Siberia, sau cu munca silnică - s-ar aduna
de-un nou Ganal Dunăre-Marea Neagră! Momentul ar
trebui fructificat! Am mai face, în acest fel, ceva bun în
Ţara Românilor cea de acum, dacă altfel nu se poate!
C.M.)
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În 2009 - spune istoricul - a publicat cartea Jon
Antonescu între extrema dreaptă şi extrema stângă,
axată pe lupta lui cu legionarii şi comuniştii. Prefaţatorii
cărţii - nume grele ale ştiinţelor istorice româneşti: Dinu
Giurescu, Dan Berindei, Florin Constantiniu, Gheorghe
Buzatu.
Cartea a produs stupoare, mai ales în unele cercuri
de la noi şi de dincolo de noi.
La câteva zile după lansare, în Evenimentul Zilei,
apare un articol - adevărată esenţă de vitriol - semnat de
Radu Ioanid, şef la Institutul Holocaustului de la
Washington. Din lecturarea articolului, Petre Ţurlea îşi dă
seama că alcătuitorul doar frunzărise cartea. Cu siguranţă
că aprinderea lui s-a produs numai văzând numele lui
Antonescu în titlul cărţii, fapt care, se pare, a avut efectul
muletei roşii în faţa taurului spaniol.
După această deschidere - similară cu aprinderea
unei făclii - Petre Ţurlea intră în urmărirea câtorva
aspecte legate de biografia mareşalului.
Relaţia lui Nicolae Iorga cu Mareşalul suscită,
fireşte, interes.
Între cei doi, a existat o preţuire reciprocă.
Nicolae Iorga îl aprecia pe Antonescu pentru cinstea
şi corectitudinea lui. O dovadă, în acest sens, este articolul
din 7 septembrie 1 940, apărut în Neamul Românesc, a
doua zi după abdicarea lui Carol II şi ajungerea lui
Antonescu în fruntea statului:
„Regele a numit preşedinte al Consiliului pe
Generalul Antonescu. Acest nume aminteşte rezistenţa
mândriei româneşti în timpul marelui război, sfaturile pe
care tânărul colonel de atunci le-a dat neînfricatului
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general Prezan; apoi, severul director al Şcolii de război,
formând ofiţeri pentru luptă, nu pentru paradă şi onoruri;
pe acela care, în clipa când armata română pornea pe calea
unei organizări greşite, opunea o concepţie diametral
deosebită. În sfârşit, omul de caracter care n-a cunoscut
mijloacele prin care se ajunge mai uşor."
Pentru aceste cuvinte, dacă am aplica ordonanţa
statului român din 2005, Nicolae Iorga ar fi condamnat la
închisoare, pe o perioadă mergând de la 6 luni la 2 ani !
Numirea de atunci a lui Antonescu este apreciată la
superlativ în presa internaţională: un militar cu pregătire
excepţională, cu rezultate excepţionale în toate activităţile
întreprinse, cu gradul de mareşal obţinut pe merit,
neangajat în vreo tabără politică.
Ion Antonescu este unul din militarii de frunte ai
armatei române, care a contribuit la formarea României
Mari.
După reîntregirea României, a reformat armata şi a
pregătit-o la un înalt nivel şi a condus-o în mod direct în
războiul drept pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei.
La 2 1 august 1 94 1 , Regele Mihai dă un decret, în al
cărui prim articol, spune:
„Pentru serviciile aduse patriei şi tronului pe câmpul
de bătaie în conducerea războiului nostru pentru
dezrobirea hotarelor de răsărit, Generalul de armată, Ion
Antonescu, conducătorul statului român şi comandantul de
căpetenie al armatelor, se înalţă, pe ziua de 2 1 august
1 94 1 , la demnitatea de Mareşal al României."
A fost singurul român înălţat la gradul de mareşal pe
câmpul de luptă, pe pământul românesc al Basarabiei şi
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Bucovinei în timp ce-i alunga pe cotropitorii bolşevici,
năvăliţi pe glia noastră cu un an mai înainte ( 1 940).
În 1 946, cel înălţat la gradul de mareşal pentru
eliberarea Basarabiei şi Bucovinei a fost condamnat la
moarte tot. . . pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei !
Cel care l-a ridicat la gradul de mareşal în 1 94 1 , Regele
Mihai I al României, putea, tot el, în 1 946, să-l graţieze.
Era singurul care avea acest drept, prin lege.
Opinia publică aştepta s-o facă. Era convinsă că Ion
Antonescu va fi graţiat, căci Antonescu fusese cel care, în
septembrie 1 940, îl impusese pe Mihai I ca rege. Avea
doar 1 8 ani atunci! Avea doar cunoaşterea pe care o poţi
avea la această vârstă.
În 1 940, Antonescu l-a impus pe Mihai respectului
public. La 1 O mai 1 94 1 , Antonescu îl ridică pe Mihai la
demnitatea de mareşal, cel mai tânăr mareşal din România
şi, probabil, din lume.
În condica familiei regale, în legătură cu începutul
Războiului de eliberare a Basarabiei şi Bucovinei, la data
de 22 iunie 1 94 1 , găsim informaţia că Majestatea sa Elena
(mama lui Mihai) vizitează dimineaţa un spital de răniţi
din Sinaia, iar seara, la ora 1 8, I O Regele Mihai I trimite o
telegramă Mareşalului Antonescu, aflat în trenul Patria în
drum spre front.
Iată textul acestei telegrame:
„În clipele când trupele noastre trec Prutul şi codrii
Bucovinei pentru a reîntregi sfânta ţară a Moldovei lui
Ştefan cel Mare, gândul meu se îndreaptă către Domnia
Voastră, Domnule General, şi către ostaşii ţării. Vă sunt
recunoscător, Domnule General, pentru că numai prin
munca şi străduinţa Domniei Voastre, neamul întreg şi cu
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mine trăim bucuria zilelor de glorie străbună. Iar ostaşilor
noştri dragi, le urez sănătate şi putere, ca să statornicească
pentru vecie dreptele graniţe ale neamului. Trăiască în
veci România! Trăiască viteaza noastră armată! "
C u toate acestea, Regele Mihai I n-a făcut gestul care
trebuia pentru salvarea vieţii generalului, în 1 946.
În 1 992, apare cartea Convorbiri cu Mihai I al
României, de Mircea Ciobanu.
Întrebat în legătură cu graţierea lui Antonescu, regele
răspunde:
„Nu a cerut graţierea. Graţierea a cerut-o avocatul
lui. Şi acum unii vor să spună că eu l-am omorât, că
mareşalul a cerut graţierea. N-a cerut-o. Şi dacă ar fi ştiut
că o va obţine, n-ar fi cerut-o; şi dacă i s-ar fi dat, n-ar fi
acceptat-o."
Petre Ţurlea a găsit în Arhiva Casei Regale din 1 946,
un dosar cu toate cererile de graţiere. Între ele, şi procura
pe care Mareşalul Antonescu a dat-o avocaţilor săi, în ziua
în care a fost condamnat:
,,Împuternicesc pe domnii avocaţi Bălăceanu şi
Stoica, separat sau împreună, să redacteze şi să susţină
motivele de recurs împotriva sentinţei de condamnare a
subsemnatului, dată de Tribunalul poporului, precum şi să
prezinte cererea de graţiere în numele meu."
A mai fost o cerere de graţiere din partea mamei lui
Antonescu, octogenara Liţa Baranga.
Ion Antonescu a murit cu demnitate. Cu o jumătate
de oră înainte de execuţie, a fost un preot în celulă şi a
înregistrat ce i-a spus Antonescu:
„Sunt fericit că mor pentru cauza ţării mele, pentru
care am luptat cu toată înverşunarea."
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Un martor ocular la execuţie, un militar, descrie, la
trei zile, pe trei pagini, momentul. Este redat următorul
pasaj : „La orele 6, Mareşalul, urmat de Mihai Antonescu,
păşeşte cu capul sus şi în pas militar, într-o ţinută de
măreţie de nedescris, spre locul de execuţie, care era
Valea Piersicilor. Mareşalul purta un mare tricolor pe
piept. În momentul când se comandă foc, Mareşalul Ion
Antonescu îşi scoate pălăria şi îşi ridică mâna, în semn de
salut, strigând: Trăiască România!"
E un act de demnitate care-l continuă pe cel al lui
Constantin Brâncoveanu, din 1 5 august 1 7 14. E un act de
demnitate pe care trebuie să-l cunoaştem în tot adevărul şi
să-l respectăm pe cel care ne-a dat această lecţie.
Petre Ţurlea, în calitatea sa de deputat în Parlamentul
României, la 30 mai 1 99 1 , a propus un moment de
reculegere în memoria lui Antonescu. Foştii comunişti
populau, în proporţie de două treimi, parlamentul. Au fost
surprinşi de propunere şi, până să realizeze despre ce e
vorba, au marcat momentul, ridicându-se în picioare.
În 1 994, Petre Ţurlea cere să se iniţieze recurs în
anulare Îl! procesul Mareşalului Ion Antonescu. Şi nu s-a
aprobat. In acelaşi an, se aprobă Legea veteranilor de
război. Luptătorii din 1 94 1 - 1 945 sunt consideraţi eroi.
Un act meritoriu, un act de dreptate. Comandantul
lor, Mareşalul Antonescu, s-a dovedit a fi o capacitate
militară deosebită, un mare patriot, putând deci să-l
socotim în fruntea celor care şi-au făcut din plin datoria
pentru patrie, pe câmpul de luptă. E legea firescului ! Dar
suntem în România unde, la nivel înalt, funcţionează, când
te aştepţi mai puţin, legea absurdului! Da, ostaşii sunt
eroi ! Comandantul lor e, însă, criminal!
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Cât au funcţionat momente de normalitate statală, s
au ridicat busturi în memoria Mareşalului Antonescu.
În 2006, intervine absurdul sub formă de lege:
dărâmaţi ce-aţi ridicat! Şi îndată a şi apărut o macara cu
un ştreang imens, întins spre gâtul Mareşalului Antonescu
- statuie. Dacă în 1 946 a fost ucis cu gloanţe, hai acum să
i şi spânzurăm! Măcar bustul, dacă pe el nu mai avem
cum! (C.M.)
S-au dărâmat monumentele ridicate pentru Mareşal,
numele lui s-a şters de pe tăbliţele cu nume de străzi, de
instituţii . . .
Numele lui nu s-a putut însă şterge din inima
românilor. De aceea, Petre Ţurlea şi-a intitulat cartea,
dedicată Mareşalului Ion Antonescu, În inima poporului
român .
„Există o statuie a Mareşalului rămasă în picioare,
spune Petre Ţurlea,. Se află în curtea profesorului de
istorie Loică Manole, din Tătărăşeni, judeţul Botoşani. A
ridicat-o pe bani proprii, pe domeniul lui. N-are nimeni ce
să-i facă. Au încercat unii „ .
Trebuie să avem permanent curajul de a respecta
cum se cuvine marile noastre valori patriotice. Să le dăm
ca exemplu şi să le cinstim memoria ori de câte ori avem
prilejul s-o facem."
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BASARABIA ŞI BUCOVINA
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C. Manolache

După răpirea din 1 8 1 2 a părţii româneşti de peste
Prut, Rusia a făcut tot ceea ce nu se cădea să facă, în
calitate de ocrotitoare a creştinismului, pentru
deznaţionalizarea şi asuprirea populaţiei româneşti din
teritoriul acaparat, răpindu-i nu numai învaţământul în
limba maternă, dar şi oficierea slujbei religioase în această
limbă. În acelaşi timp, a izolat acest spaţiu de restul lumii
civilizate, ridicând, cu o consecvenţă diabolică, un
adevărat zid, în calea contactelor cu România şi cu
celelalte state occidentale. Cu toate acestea, graţie unor
intelectuali din stânga şi din dreapta Prutului, dar şi din
alte spaţii, cum ar fi cel germanic, au ajuns până la noi
informaţii relevante pentru acest timp de ev mediu
primitiv, inchiziţional.
Lucrarea de la care am pornit în realizarea acestui
material şi pe care dorim şi în felul acesta s-o readucem în
atenţia cercetătorilor este Neamul Românesc în Basarabia,
un grupaj de reportaje realizat la faţa locului de Nicolae
Iorga, în primăvara anului 1 905, apărut în presa
românească din dreapta Prutului şi apoi în volum, în
acelaşi an.
Dezvăluirile din lumea românească de dincolo de
Prut i-au adus autorului expulzarea din teritoriile
imperiului rus. După 1 944, cartea la care ne referim
continua să supere atât de tare pe urmaşii ţarismului, încât
a fost scoasă din biblioteci şi dată la topit. Nici măcar titlul
ei n-aveai voie să-l consemnezi pe undeva - într-un
catalog, o bibliografie sau în altă lucrare, chiar dacă era de
circulaţie extrem de redusă.
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Călătoriile întreprinse de N. Iorga, la începutul
veacului XX, prin spaţiile etnice româneşti, şi cărţile
publicate în urma acestor călătorii, ne apar acum, la
distanţă de peste un secol, ca un exerciţiu cu valenţe
magice pentru unirea ce avea să urmeze peste câţiva ani.
După ce străbătuse în anii precedenţi părţile
transilvane, primăvara lui 1 905 îl află în Bucovina, de
unde, ascultându-şi în continuare chemarea sufletului,
trece graniţa habsburgo-ţaristă, prin punctul vamal Noua
Suliţă: „Prea mult mă cheamă într-acolo un dor vechi,
motivează călătorul, o neapărată nevoie de a cunoaşte şi
de a spune şi altora despre satele şi oamenii ce se află
dincolo de gardul de spini, dincolo de poarta de aramă, în
tainiţa balaurului cu gheare de oţel".
Motivaţia călătoriei este şi una morală: în spaţiul de
peste Prut, se află „acea parte din Neamul Românesc care
se poate vedea cu mai puţină înlesnire şi care a rămas mai
uitată până azi", mai apăsată şi mai năpădită de relele
aruncate asupră-i de asuprirea ţaristă, „această imensă
Împărăţie a Nedreptăţii".
Luându-şi atente măsuri de precauţie, pentru a nu
trezi bănuieli în rândul paznicilor văzuţi şi nevăzuţi ai
acestui teritoriu-închisoare, N. Iorga reuşeşte să străbată
mai multe aşezări din ţinuturile Hotin, Bălţi, Soroca,
Chişinău şi Bugeac. Însemnările făcute cu acest prilej au o
valoare documentară de nepreţuit pentru cel ce vrea să
pătrundă în realitatea acelui timp, căci ele înfăţişează, cu
un remarcabil dar al comunicării şi cu un spirit de
observaţie de-a dreptul uimitor, descrieri de locuri şi
evocări ale trecutului, întâmplări şi chipuri de oamem,
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stări emoţionale şi sociale, toate selectate cu precizia şi
priceperea unui înzestrat etnolog şi om de mare cultură.
Am ales din lucrare câteva pasaje referitoare la presa
care se difuza în Basarabia anului 1 905. Nu putea fi vorba
de publicaţii în limba română. Stăpânul moscovit alungase
limba băştinaşilor din toate locurile în care putea să-i
ajungă mâna pustiitoare. Doar din inima oamenilor nu
putuse. Abia peste un an, în 1 906, se va putea vorbi de
prima gazetă românească, graţie curajului şi dăruirii unor
intelectuali basarabeni de marcă. Pe unii dintre ei, N. Iorga
deja îi cunoştea la acea dată: „Aveam o cunoştinţă aici, pe
avocatul G. (Gavriliţă, n.n.), care a fost şi prin Bucureşti
pentru a-şi găsi spiţa neamului. De la el aşteptam
îndreptări şi sfaturi. Se întâmplă însă că e plecat fără
soroc. Mă gândisem iarăşi la arhivarul Halipa, care a
tipărit două volume groase de acte, unele româneşti, cu
privire la trecutul Basarabiei, dar nimeni nu-i poate da de
capăt".
În anul 1 905, în Basarabia era încă în prim plan/oa ia
Besarabeţul, fireşte, în grai rusesc, prin care puterea
ţaristă îşi propaga ideile de învrăjbire şi crimă. Redactarea
ei era atribuită unui Cruşevan, ştiut a fi moldovean, dar în
fapt şi prin fapte, „rus, gazetar rus". El rămâne un personaj
tipic pentru individul ticăloşit şi servil, inoculat cu
caracterul pervers al stăpânului pe care îl slujeşte.
Sămânţa lui Cruşevan rodeşte şi astăzi în autori de
dicţionare stupide, teorii lingvistice şi istorii aberante,
minciuna fiind singurul domeniu pe care urmaşii lui îl pot
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accesa şi explora, cu un profesionalism agresiv, lamentabil
şi deprimant.
Să revenim, însă, la anul 1 905 şi să cunoaştem în
direct relatările lui Nicolae Iorga despre subiectul selectat.
„Cine e Cruşevan, ştie să-ţi spuie orice om din
Basarabia. E cunoscut şi „ . în Anglia, mi-a spus
proprietarul din trenul spre Bălţi; cum de nu-l ştii d-ta?
Domnul Cruşevan, cum i se spune, merită să fie cunoscut,
căci el e redactorul vestitei foi Besarabeţ, care a înteţit
vărsările de sânge din Chişinău. Tot poporul cetia
Besarabeţul, adică poporul de lucrători din târguri, care
ştie ruseşte fiindcă a trecut prin şcoli; l-am văzut şi în
mâna unui marinar din vaporul rusesc pe Dunăre, care n-a
vrut cu nici-un preţ să-mi vândă foaia. Cruşevan e
moldovean, şi el a şi scris un articol Doina, în care plânge
asupra morţii poporului nostru. Dar, altfel, el e rus, gazetar
rus. Menirea lui e să predice lupta împotriva evreimii,
aceasta însă în aşa fel încât să fie împăcată şi censura.
Dacă-l întrebi, mi se spune, el răspunde că n-are nimic cu
evreii, că el iubeşte pe evrei. Şi, acelaşi adaugă : El e cam
nebun; ştii.
Cum am ajuns la Chişinău, m-am gândit să ieau
Besarabeţul. Tocmai se vând pe Alexandrovscaia
gazetele, de nişte hamali greoi, cu şăpci, ruşi cari ştiu şi
ceva moldoveneşte. Au ziare din Chiev, din Odesa, din
această Jujno-Rossiia, Rusie de-jos, în care intră şi
gubernia Basarabiei. Besarabeţul, pare că-l văd la unul,
dar, când îl cer, mi se oferă altă foaie, Drugu. N-o
primesc, între altele şi pentru că mi s-a spus că a cere alt
ceva decât Besarabeţul, şi mai ales a refuza Besarabeţul
face pe cineva bănuit că ar fi evreu. Eu, cum vezi, am tip
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evreiesc, îmi spunea un domn, de neam polon, şi, odată,
trecând prin Chişinău, un vânzător imi întinde
Besarabeţul, pe care n-am vrut să-l cumpăr. Ei bine, o
doamnă, la spatele mele, a strigat vânzătorului: Cum îţi
vine să vinzi Besarabeţul la jidani; e doar o foaie pentru
creştini. Deci, pentru aceste motive, eu nu vreau altă
gazetă decât Besarabeţul. Dar vânzătorul se ţine după
mine şi îmi spune stăruitor că Besarabeţul nu mai este
acum al lui Cruşevan, ci a rămas în mâinile altuia, că
Drugu e acum foaia cea bună. Mă încredinţez, deci, şi o
cumpăr.
E o gazetă mare, tipărită pe o hârtie lucioasă şi
moale. Începe cu anunciuri şi are foaia din urmă plină de
anunciuri. Foarte multe telegrame, poate de împrumut.
Ştiri despre hotare, despre războiu. Pe pagina a doua, un
lung articol tipărit cu slove mari: acela va fi cuprinzând
propaganda antisemită. Pe pagina a treia, ştiri mărunte,
serbarea aniversării Împărătesei la Chişinău şi altele.
Noutăţi basarabene, după scrisori: la Hotin, de pildă, un
teatru de amatori a dat două piese ruseşti, pentru
funcţionari şi ofiţeri, cu succesul cel mai mare.
Cruşevan a fost silit, se pare, a-şi schimba titlul
gazetei, după tulburările pe care ea le-a stârnit. I s-a
îngăduit să scoată altă foaie cu acelaşi scop."

Lucrarea Neamul Românesc în Basarabia este, în
fapt, o grupare de reportaje, întocmite la faţa locului, în
cel mai reuşit stil gazetăresc. Cele mai multe dintre ele au
apărut încă din vara anului 1 905, în presa românească şi,
integral, în acelaşi an, în volum. Împreună, ele alcătuiesc o
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imagine dintre cele mai sugestive, palpitând de viaţă şi de
adevăr, despre ţinutul românesc dintre Prut, Bug şi Nistru.
În anul călătoriei lui N. Iorga, dincolo de Prut, ziarul
Cronica publica mai multe articole, sub titlul Basarabia şi
trecutul ei (apărute apoi şi în broşură), semnate de
Dumitru C. Moruzi.
Autorul era român de dincolo de Prut şi cunoscuse
direct viaţa din această parte a Moldovei ocupată de ruşi.
Materialele respective s-au bucurat de aprecierea lui
Nicolae Iorga, care le-a onorat cu articolul Un autor
român contemporan, inclus şi în ultima parte a cărţii sale
despre Basarabia, articol pe care îl redăm aproape integral,
având în vedere importanţa datelor cuprinse în el, precum
şi faptul că, astăzi, cititorului, chiar şi cercetătorului i se
oferă puţine şanse de a ajunge la el:
"Ţeranul - se pare celui mai nou povestitor despre
Basarabia - neschimbat în moldovenia lui mândră. Nimic
nu-l poate clinti, aşa cum sunt încă împrejurările în Rusia.
Boierul, dacă e rus sau rusificat, nu poate face alta decât
să-şi trântească lui curţi albe, cu tinichea albastră şi verde
în cap, şi să prefacă muscăleşte, cu turnuri ca cepele,
vechea biserică moldovenească. Încolo, un hotar nevăzut
trece între el şi săteni. Preotul, dacă nu ştie româneşte, e
un străin: îi calcă în biserică numai femeile şi copiii, cari
şi ei n-au a face decât cu icoanele, şi nu cu slujba. Şi mai
străin e dascălul de la şcoală, care se încredinţează răpede
că moldovenii sînt proşti, îşi iea leafa şi lasă o muncă
zădarnică; firile mai nobile prind interes pentru aceşti
proşti şi se trezesc într-o dimineaţă că aduc gramatici
româneşti de la Iaşi, ca să vadă ce zace în limba şi sufletul
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proştilor. Funcţiile nu-i atrag. Rareori săteanul se lasă a fi
ales pentru zemstvo, consiliul judeţean permanent, care
hotărăşte despre drumuri, şcoli, biserici şi ajutorarea în tot
felul a locuitorilor.
De viaţa politică n-au nici-o idee. Se ştiu oameni din
satul, din ţinutul lor, de lângă apa ce trece supt ochii lor:
hotineni, orheieni, soroceni, codreni, bugeceni, lăpuşneni,
pruteni, ca şi acum câteva sute de ani. Cred în Dumnezeu
şi în Împăratul, care e mare şi puternic şi stă undeva. Fac
oaste de la 1 877, până şi în strălucitele regimente ale
gardei, dar se întorc acasă aceiaşi buni moldoveni cari
plecaseră. Cu soldaţii de pe la graniţa aşa de straşnic
păzită, cu obieşnicii, nu-şi mărită fetele: mai bine le-ar da
Prutului. Pe cei ce vin în mijlocul lor, lucrători, colonişti,
nu-i ţin în samă deocamdată, ci-i aşteaptă să vie la limba,
la datina moldovenească, fără de care nu se poate frăţie şi
încuscrire.
Despre România, spune d. Moruzi, că ei ar avea
păreri stricate şi rele ce li s-ar fi pus înnadins în cap.
Românii ar fi pentru ei un neam de moldoveni amestecaţi
cu unguri şi bulgari; regele, craiul lor, un străin, un neamţ
de altă lege, fost gheneral împărătesc la Plevna; de aceea
nu s-ar fi uitând peste apa închisă acum a Prutului. Altfel,
ar fi cei mai buni găzduitori ai oricărui drumeţ ce vine cu
grai românesc pe buze.
Scurta mea experienţă nu mi-a arătat aceste rătăciri
la ţerani. Ei cred numai într-un mare neam moldovenesc,
ce se întinde în sus, în jos, în dreapta, în stânga, peste
Nistru şi peste Prut, până unde încep liftele. Unii au
stăpânire muscălească, alţii altfel de stăpânire, pe care n-ai
de unde s-o ştii bine. Mâne, dacă s-ar deschide Prutul,
122
https://biblioteca-digitala.ro

această strălucită minune ar fi pentru dânşii un fapt
obişnuit, ca şi cum lucrurile, după o mică zăbavă, şi-ar fi
luat iarăşi înfăţişarea firească, lăsată de la Dumnezeu.
( „ . ) Boierimea e bine cunoscută d-lui Moruzi. Din
cea mai înnaltă boierime, el însuşi a cunoscut, încă de prin
anii 1 850, mai toate familiile nobililor români ai
Basarabiei: pe un Iorgu Balş, care şi-a lăsat pentru un
orfelinat curţile din Chişinău; pe un Iordachi Catargiu,
care a primit la el, în 1 877, pe Împăratul care mergea la
război; pe atâţia alţii cari, dintr-o generaţie acum
dispărută, se fă/iau de a fi boieri moldoveni, vorbind între
ei româneşte, trăind româneşte în casele lor şi apărând
numele bun al neamului, ca Petrachi Cheşcu, tatăl reginei
Natalia. Aceşti boieri, cari apucaseră vremea turcească în
Basarabia, samănă bine cu generaţia contemporană cu ei,
foarte puţin austriacită, a boierilor români din Bucovina.
Ni se arată apoi cum fiii acestor boieri au trebuit să
urmeze universităţi ruseşti, să îmbrace uniforma de cadeţi
în regimentele ţarului, numai ca să rămâie nobili şi să se
bucure de multele drepturi care au rămas pănă astăzi în
mânile acestei clase. Acum se tăcură şi unele căsătorii cu
familii de conţi sau de colonei, de generali. Dar iubirea de
pământ n-a dispărut odată cu iubirea de neam: tinerii
funcţionari, învăţaţi prin pensioanele pentru nobilime sau
trecuţi prin Universităţi, au cerut să fie alipiţi pe lângă
guvernul basarabean, îndată ce au avut titlul ieften de
asesori de colegiu. Astfel, s-a format o a doua generaţie de
boieri români basarabeni. („ . ) Nu se uită nici acei
generoşi nemulţămiţi, a căror viaţă risipită rară nici-o
îndreptare, se Î1U1eacă în filantropia dulceagă sau în
nihilismul sălbatec. Cei din urmă gustară plăcutele
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casemate ale fortăreţei Petropavlovsc sau mănoasele
câmpii ale Siberiei, - găsindu-se cu toţii în seara vieţii
ca autorul - pe pământul României libere, cu ceva ilusiuni
perdute, dar cu acelaşi foc în inimi şi acelaşi dor de
propăşire pentru neam.
( ) D. Moruzi aminteşte păstrarea datinei în
mâncare, în serbătorirea zilelor mari, păstrarea iubirii
pentru duioasa noastră doină, pe care patrioţii ruşi cu idei
panslaviste o ascultau cu ochii plini de lacrimi.
Clasa cea mare, puternică şi muncitoare a ţerănimii,
a rămas însă neatinsă. La porţile Chişinăului, în jurul
oraşelor de provincie, ca şi în sătuleţele cele mai
depărtate, pretutindeni unde a fost sau unde s-a înfiinţat
din nou vre-un sat românesc, românesc rămâne pentru
vecie, ca port, limbă şi obiceiuri.
-

. . .

Şi străinii?
Despre dânşii se vorbeşte numai în treacăt, de la
negustorul caţap (casap, de fapt; negustor de vite şi de oi),
care veni îndată după 1 8 1 2 de peste graniţă, până la
funcţionarii muscali, leşi, nemţi, armeni şi haholi (ruteni).
Tot aşa de puţin se spune despre acţiunea guvernului,
slabă şi netrainică. De la 1812 la 1877 nu s-au făcut în
toată Basarabia de cât 715 stânjeni de şosea, pe o
mlaştină de lângă Chişinău, şi aceasta pentru că se
înnămolise în acea mlaştină trăsura Împăratului
Alexandru 1-iu. Ne aducem aminte cum acelaşi Alexandru
1-iu a adus împrovisarea grădinii publice de la Chişinău.
Străinii au dat Basarabiei numai o spoială de posomorâre,
aşa de duşmană firii noastre, în strade, case şi obiceiuri."
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În biblioteca de la Paşcani - Ilfov, a domnitorului
Dimitrie Ghica, N. Iorga descoperă broşura Bessarabien,
Bemerkungen und Gedanken, bei Gelegenheit eins
mehrjăhrigen Aufenthaltes in diesem Lande (Basarabia,
observaţii şi cugetări, cu prilejul unei şederi de mai mulţi
ani în această ţară), scrisă de dr. l.H. Zucker, în 1 83 1 , şi
tipărită la Frankfurt pe Main, în 1 934. Lucrarea însumează
86 pagini, exemplarul aflat fiind dedicat de autor
menţionatului domnitor român.
N. Iorga apreciază că această lucrare nu este
cunoscută în spaţiul românesc şi îi face o succintă
prezentare în articolul D-rul Zucker, pe care îl include, de
asemenea, în ultimul capitol al Neamului Românesc în
Basarabia.
Bun observator, cu spirit cumpănit şi drept - cum îl
califică N. Iorga, Zucker vorbeşte despre împărţirea
politică a Basarabiei, deosebitele naţii ce locuiesc în
Basarabia (doar câteva rânduri), despre moldoveni (nouă
pagini), despre poştă, agricultură, „limba moldovenească
şi valahă"; despre ciuma de la 1 829 şi holera de la 1 830
(mai mult de jumătate din carte). N. Iorga selectează
câteva pasaje interesante despre firea românului
moldovean, între care şi cel următor:
Ţeranul moldovean e cu totul lipsit de învăţătură,
dar nu prost. Cei mai mulţi dintre dânşii vorbesc cu o
limpeziciune şi hotărâre, care se întâmpină numai rare ori
la ţeranul german. Pe când judecătorul german, după
multe întrebări către părţile ce se judecă, abia poate să
capete o oarecare pricepere a afacerii, cu ţeranul
moldovean trebuie să bagi bine de samă, adesea, ca să nu
fii înşelat de dânsul printr-o înşirare limpede, dar
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acoperită a lucrului, aşa încât să iasă el cu dreptatea.
Povestirea e bine legată, de multe ori în adevăr elocventă,
şi cu atât mai plăcută, cu cât aici nu e nici-un jargon şi
feranul vorbeşte tot aşa de curat ca şi boierul. În lucruri
care privesc o obşte întreagă, se sfotuiesc feranii între ei
ce să se spuie şi aleg ca să vorbească pe acela dintre ei
care e ştiut ca bun cuvântător . . .
Femeia e mai harnică decât bărbatul. Ea fine aşa de
curat căsufa ei săracă, încât cele mai multe ţerance
germane s-ar ruşina văzând-o.

Între trăsăturile specifice locuitorului băştinaş din
Basarabia, dr. Zucker remarcă nepăsarea lui în faţa morţii,
pe care o ilustrează cu situaţii cunoscute direct:
Neînfricoşare, chiar un fel de nepăsare faţă de
moarte, se găseşte des între români şi, felul cum vorbesc
ei despre dânsa bolnavilor lor ni s-ar părea nouă
asprime. Ei li spun ceasul morţiiforă încunjur, vorbesc cu
dânşii în privinţa îngropăciunii şi praznicului şi, de
obiceiu, bolnavul răspunde cu resemnare şi linişte la
aceasta.
Cum treceam printr-un loc, un ţeran bătrân m-a
rugat să văd pe fratele său, cu care trăia bine şi pe care
tocmai îl lovise damblaua. Domnule, mi-a spus el scurt,
frate-mieu o să moară: asta-i moartea lui, parc-ar fi
vorbit de un guturaiu. Eh, răspunse bolnavul zâmbind, ce
ştiefrate-mieu? Nu mor eu încă!
Odată intrăi în odaia unei neveste tinere, în clipa
când îşi simţia ceasul mor/ii. Ca şi cum s-ar fi gândit să se
înfăţişeze cuviincios înnaintea lui Dumnezeu, ea se uită la
mânile ei şi ceru să i se taie unghiile, apoi mai ceru să i se
-
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dea un tulpan nou. O bătrână, dintre rude, care ţinea la
dânsa şi-i avea grija, spuse: Acum nu, maică, întâiu o să
mori; pe urmă te-om spăla şi Ji-om pune pe cap şi
tulpanul cel frumos. Bolnava ascultă liniştit şi răspunse:
Nu, mai bine acum. După câteva clipe, ea dori să sărute
mânile celor de faţă, li ceru iertare şi zise: Eu mă duc
acum. Îndată după aceasta, muri.

Însemnări de călătorie prin Moldova de peste Prut
cuprinde şi lucrarea cunoscutului om de ştiinţă german,
l.G. Kohl, lucrare care s-a bucurat de bune aprecieri, de
vreme ce, în 1 84 7, apărea într-o nouă ediţie, la Dresda şi
Lipsea. Şi această lucrare este semnalată şi rezumată de N.
Iorga în Neamul Românesc în Basarabia.
În 1 83 8, după vizitarea Crimeii şi Odesei, Kohl
urmează traseul : Cetatea Albă, Bender, Varniţa, Chişinău,
Orhei, Bălţi, ajungând la Noua Suliţă, graniţa a trei
împărăţii.
În Chişinău, află o pătură de mari boieri români: un
Balş, cel mai bogat proprietar basarabean, un Sturdza, o
Catinca Ghica, pe care Kohl o socoate a fi sora Domnului
muntean de atunci, Alexandru Vodă. Ei primesc gazete din
laşi, pe care le cetesc slobod, ca unele ce n-aveau nici o
regulă de politică în ele.
În însemnările lui, Kohl dovedeşte reale calităţi de
etnograf. Printre altele, el remarcă preferinţele românilor
pentru folosirea porumbului în hrana de zi cu zi şi a
lemnului în construcţia caselor şi prăvăliilor; preţuieşte
covoarele moldoveneşti pe care le apreciază ca fiind
superioare celor malo-ruse, se minunează de întinsa
întrebuinţare a împletiturilor de nuiele şi de frumuseţea
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cântecelor noastre populare, precum cele cântate de
nevasta căpitanului de poştă de la Soratena, reţinându-le
începutul cu frunză verde liliac şi frunză verde de mătasă
şi conţinutul aflat prin intermediul soţului interpretei.
Kohl
observă,
de
asemenea,
sentimentele
neprietenoase ale moldovenilor faţă de stăpânirea cea
nouă, constatând, totodată, mai multă simpatie pentru
vechea cârmuire turcească, fapt explicat de un bătrân din
Hotin în felul următor: Turcii erau oameni buni, care
stăteau liniştiţi în cetate, lăsau pe fiecare în voia lui şi nu
căutau să schimbe lucrurile cu de-a sila.
Sentimentele basarabenilor faţă de puzderia
străinilor, cei mai mulţi fără căpătâi, trimişi peste ei de
puterea ţaristă, sunt explicate de Kohl în mod realist:
Ţeranul moldovean nu putea să vadă cu plăcere
străini, ori că erau oameni harnici, strângători şi cinstiţi,
ori că fă.ceau parte din tagma vagabonzilor, cărora li se
deschisese intrarea în Basarabia, ispitindu-i cu tot felul de
privilegii. Ei se simţeau încunjuraţi, concuraţi şi
ameninţaţi.
Lucrările despre Basarabia, la care ne-am referit în
acest material, semnate de N. Iorga, l . G. Kohl, Zucker şi
Moruzi, una publicată demult, celelalte de loc în limba
română, considerăm că merită să fie puse cât mai curând
la îndemâna cititorilor de pe ambele maluri ale Prutului,
contribuind şi în acest fel la o mai bună cunoaştere a
noastră ca popor, condiţie importantă în rezolvarea multor
probleme actuale şi de perspectivă.
În cadrul unei sesiuni de comunicări ştiinţifice, pe
tema Basarabia la începutul secolului XX, organizată de
Forumul European pentru Istorie şi Cultură la Chişinău,
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istoricul Ion Varta a vorbit despre Începuturile presei
româneşti în Basarabia. O sinteză a comunicării sale a
fost publicată de Centrul Judeţean de Cultură Prahova în
volumul Presa scrie istoria, Editura Libertas, Ploieşti,
2008.
În continuare, oferim cititorilor posibilitatea de a
parcurge acest material deosebit de util cunoaşterii acestui
aspect.

Dr. Ion Varta

La începutul secolului XX, ca urmare a înfrângerii
Imperiului rus în războiul cu Japonia şi a cedărilor smulse
ţarismului de revoluţia de la 1 905, după aproape o sută de
ani de ocupaţie străină şi rusificare forţată a populaţiei, în
Basarabia are loc o înviorare a spiritului naţional
românesc. În pofida tuturor restricţiilor şi persecutărilor,
în decursul unui singur deceniu, apare aici un număr
impunător de publicaţii periodice de limbă română:
Basarabia ( 1 906- 1 907); Viaţa Basarabiei ( 1 907);
Basarabia reînnoită ( 1 907); Moldovanu/ ( 1 907- 1 908);
Luminătorul ( 1 908- 1 9 1 7); Lira Basarabiei ( 1 9 1 2); Făclia
Ţării ( 1 9 1 2) ; Glasul Basarabiei ( 1 9 1 3- 1 9 1 4); revista
Cuvânt Moldovenesc ( 1 9 1 3 - 1 9 1 4 ); ziarul Cuvânt
Moldovenesc ( 1 9 1 4- 1 9 1 7); Şcoala moldovenească ( 1 9 1 7);
Soldatul moldovean ( 1 9 1 7); Pământ şi voie ( 1 9 1 7); Sfatul
Ţării ( 1 9 1 7). S-a produs un adevărat miracol, această
provmc1e românească fiind considerată de unu
129
https://biblioteca-digitala.ro

contemporani ai evenimentelor ireversibil pierdută pentru
naţiune.
În absenţa unor organizaţii politice proprii,
activitatea publicistică devine principala formă de
manifestare a mişcam naţionale. Prin intermediul
publicaţiilor naţionale, a fost elaborat cadrul pentru
cristalizarea strategiei mişcării de renaştere din Basarabia
începutului de secol. La acea etapă, se completau reciproc
preocupările iluministe de culturalizare cu cele de a aduce
în scena politică factorul determinant, poporul. Scopul
major al fruntaşilor basarabeni de orientare radicală era
antrenarea în mişcare a mai multor categorii sociale, în
primul rând a ţărănimii, creându-se astfel o largă bază
socială, care să asigure pe viitor izbânda în lupta începută.
Cu toate că erau marcate de diferite orientări politice,
publicaţiile româneşti, în eforturile lor, converg într-un
acord unic: redeşteptarea conştiinţei naţionale a
românilor basarabeni, chiar dacă metodele de realizare
difereau de la o publicaţie la alta. Ziarul Basarabia, spre
exemplu, pleda pentru repunerea limbii române în
drepturile-i fireşti de până la 1812: să fie utilizată în
dregătorii, şcoală, biserică, justiţie, iar rusa urma să
rămână doar ca obiect de studiu în şcoli. Astfel de drepturi
puteau fi garantate doar în condiţiile unei reale autonomii
a Basarabiei. Pentru realizarea lor în practică, era nevoie,
în opinia ziarului, de constituirea unui partid naţional
democratic al moldovenilor din stânga Prutului. Alte ziare,
ca Viaţa Basarabiei, Moldovanu/, Glasul Basarabiei
înaintau revendicări mai puţin radicale, limitându-se la
cele de ordin naţional-cultural - cu toate acestea erau
tratate de oficialităţi la fel de dur ca şi Basarabia.
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Autorităţile ţariste sesizau perfect de bine
consecinţele activităţii publicisticii naţionale din
Basarabia. Marele pericol pentru ţarism consta în iminenta
activizare a conştiinţei naţionale a românilor
basarabeni ca apartenenţă la neamul românesc. Cele
mai mici manifestări cu caracter unionist în paginile
publicaţiilor naţionale stârneau alarma şi îngrijorarea
oficialităţilor.
Realmente, toate publicaţiile româneşti din stânga
Prutului, cu excepţia poate a Luminătorului, au activat
perioade relativ scurte, fiind suprimate, de regulă, de
administraţia ţaristă, în baza învinuirii de a pleda pentru
unirea Basarabiei cu România.
Astfel, primul ziar românesc Basarabia a existat
timp de nouă luni şi era mereu acuzat de jandarmerie de
tendinţe unioniste, cerându-i-se insistent guvernatorului
interzicerea publicaţiei. Locotenent-colonelul Vasiliev,
vicedirector al jandarmeriei guberniale, considera că
Basarabia, „care era difuzată în special la sate şi avea o
influenţă negativă asupra dispoziţiei ţăranilor"2, „face
propagandă împotriva guvernului şi administraţiei locale
şi în favoarea autonomiei Basarabiei şi unirii ei cu
România"3 Aceste acuzaţii aduse ziarului au fost
comunicate de către guvernatorul Haruzin personal
Preşedintelui Consiliului de Miniştri, P. Stolâpin, şi au
constituit cauza principală a suprimării lui.
La fel s-a procedat şi cu ziarul Viaţa Basarabiei
prima publicaţie tipărită cu caractere latine din stânga
-

Arhiva Na/ionată a Republicii Moldova (ANRM), F. 297, inv. I , d. 49, f.
788.
3 ANRM, F. 297, inv. I , d. 49, f. 794.

2
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Prutului - care a reuşit să apară doar de şase ori, timp
suficient însă pentru autorităţi ca să sesizeze pericolul ce- 1
prezenta pentru imperiu. Şeful secţiei ohrancei ţariste din
Odesa, colonelul Sokolov, a învinuit noua publicaţie de
promovarea ideii separării Basarabiei de Rusia4.
Învinuiri similare au fost aduse şi ziarului Basarabia
reînnoită5 , ce apărea la Iaşi, sub redacţia basarabeanului
Leonida Stamati şi care urma a fi răspândit în Basarabia6•
Din primele patru numere ale acestui nou organ de presă,
trei au fost confiscate de autorităţi chiar la trecerea
frontierei, pentru ca, în cele din urmă, difuzarea lui în
stânga Prutului să fie definitiv interzisă.
Un destin aproape similar l -a avut o altă publicaţie
românească din Basarabia, Făclia Ţării, al cărei prim
număr a fost confiscat la tipografie şi nimicit doar pentru
faptul că a avut o atitudine diferită de cea a autorităţilor
ruseşti faţă de sărbătorile pompoase, legate de împlinirea a
o sută de ani de la anexarea Basarabiei. Guvernatorul
Ghilhen considera că Făclia Ţării avea „o orientare
extrem de condamnabilă şi urmărea un scop evident - de a
inocula populaţiei moldoveneşti neîncrederea faţă de
guvern şi de a zdruncina devotamentul supuşilor
moldoveni faţă de tron şi Patrie"7. Redactorilor C.
Costinovici şi Gh. Todorov li se reproşau sentimente de
românofilie şi întreţinere a unor relaţii cu persoane din

4 ANRM, F. 297, inv. I , d. 49 , f. 1 34 - 1 3 5
5 Ibidem.
6 Şt. Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă,
Chişinău, 1 992, p. 23 1 -232.
7 ANRM, F. 297, inv. I , d. 1 96, f. I
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România8, ceea ce era suficient pentru a pune capăt
„activităţii criminale" a numitei publicaţii.
În pofida tuturor obstacolelor ridicate de autorităţile
ţariste, presa românească din Basarabia a ştiut să le
înfrunte cu o dârzenie demnă de invidiat. Colaboratorii
ziarelor au !acut maximum posibil în acele condiţii
complicate, abordând în paginile publicaţiilor naţionale
multe din durerile neamului, punându-şi adeseori viaţa în
pericol. Cu toate persecuţiile la care erau supuşi, aceşti
curajoşi patrioţi români au luptat consecvent pentru
idealurile naţionale. Cel mai caracteristic exemplu în acest
sens poate fi considerată activitatea ziarului Basarabia.
Caracterul extrem de combativ al publicaţiei se datora
spiritului intransigent al majorităţii colaboratorilor săi.
Printre aceştia, figurau viitorii fruntaşi ai mişcării
naţionale a românilor de la est de Prut, cei care vor
înîaptui la 1 9 1 8 Unirea Basarabiei cu Ţara. Îi vom numi
pe Ion Pelivan, Ion Inculeţ şi Pan Halippa, care publicau,
mai des decât ceilalţi, articole consacrate unor teme
arzătoare pentru populaţia românească. La Basarabia mai
colabora Vasile Oatu, Constantin Inculeţ (tatăl lui Ion
Inculeţ), Theodor Inculeţ (fratele mai mic al acestuia),
Mihail Vântu, Alecu Nour, Tudose Roman, A. Mateevici,
Nicolae Popovschi, Sergiu Cujbă, Gr. D. Constantinescu,
Gh. Stârcea, ş.a. Conform mărturiilor lui Gr. D.
Constantinescu, colectivul redacţional număra circa 40 de
persoane, în fruntea publicaţiei se afla bătrânul avocat
Emanuil Gavriliţă.
Marele merit în apariţia ziarului aparţine lui C. Stere,
care a reuşit să adune, în cadrul colectivului de
8 ANRM, F. 297, inv. I , d. 1 96, f. 23, 28.
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colaboratori, reprezentanţi ai curentului de orientare
socialist-revoluţionară şi naţională, pentru ca toţi
împreună să servească unei cauze comune, cea a
emancipării românilor moldoveni din stânga Prutului.
Acest fapt a şi contribuit la abordarea unei arii largi
de probleme de ordin politic, economic, social şi naţional
- trăsătură caracteristică doar pentru această publicaţie.
Din revendicările cu caracter economic, se
evidenţiau cele care prevedeau: lichidarea marilor
latifundii şi împroprietărirea ţăranilor basarabeni cu
pământ; instituirea unor asociaţii benevole ţărăneşti, care
să faciliteze procurarea uneltelor de muncă, seminţelor,
îngrăşămintelor
minerale;
suprimarea
proprietăţii
mănăstirilor închinate asupra domeniilor din Basarabia şi
constituirea, în baza acestor suprafeţe, a unui fond naţional
al Basarabiei, care urma a fi pus în serviciul culturii şi
şcolii româneşti din ţinut.
Revendicările de ordin politic includeau următoarele
puncte: obţinerea libertăţilor politice (vot general, egal,
direct, secret, libertatea cuvântului, presei, întrunirilor şi
asociaţiilor); libertăţilor cetăţeneşti (inviolabilitatea
persoanei, domiciliului, dreptul la liberul schimb al locului
de trai).
Totuşi revendicările cu caracter naţional prevalau în
programul de activitate al ziarului. Ele prevedeau şi o
orientare spirituală a românilor basarabeni spre fraţii lor
din dreapta Prutului, făcându-se în acest sens o veritabilă
propagandă prounionistă, ceea ce mărturisesc titlurile
tipăriturilor inserate în majoritatea numerelor. Au fost
publicate Cântarea României de A. Russo (pe atunci,
autor era considerat N. Bălcescu - n.n.) (nr. 1 9, 20, 2 1 ),
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Doina de M. Eminescu (nr. 9), Deşteaptă-te, române de
A. Mureşanu (nr. 78), Cuvânt introductiv la cursul de
istorie naţională de M. Kogălniceanu (nr. 1 3 , 1 4),
Deşteptarea României (nr. 4) şi Pohod na Sibir (nr. 43) de
V. Alecsandri ş.a.
În favoarea aceleiaşi idei prounioniste, pledau rubrici
permanente, cu titluri semnificative. Astfel, rubrica
Oamenii noştri iluştri prezenta biografii ale unor
personalităţi marcante ale neamului românesc, precum N.
Bălcescu (nr. 2 - 1 ); V. Alecsandri (nr. 9); A.D. Xenopol
(nr. 44); A. Mureşanu (nr. 43); Al.I. Cuza (nr. 6); Carol I
(nr. 2, 6 ); C.A. Rosetti (nr. 2). Sau rubrica Din trecutul
nostru, care includea materiale cu caracter istoric, de la
Epoca lui Decebal până la Unirea Principatelor Române
de la 1 8 59. Propagandă prounionistă se tăcea şi în cadrul
rubricilor: De la fraţi, Cronica românească, Cronica de
afară, care inserau frecvent informaţii cu caracter variat,
ce scoteau în relief succesele obţinute de românii din
Regat în domeniile economic, politic, cultural. Exemplul
românilor din Ţară urma să stimuleze dorinţa celor din
Basarabia de a scutura jugul apăsător străin şi a-şi recăpăta
libertatea deplină.
Din cele menţionate, constatăm că învinuirile
ohrancei ţariste şi ale guvernatorului Haruzin aduse
ziarului, privind promovarea ideii separării Basarabiei de
Rusia şi a unirii ei cu România, nu par deloc exagerate.
Bineînţeles, se tăcea o propagandă prounionistă indirectă,
efectele căreia însă nu erau mai puţin importante şi
eficiente.
Se impune evidenţierea unei axiome de veridicitatea
căreia cititorul se va convinge din articolele care urmează
135
https://biblioteca-digitala.ro

ceva mai JOS: precursorii noştri niciodată nu şi-au
permis să contrapună cele două · noţiuni, atât de des
vehiculate în prezent în Republica Moldova - cele de
moldovean şi român, utilizându-le de regulă în calitate
de sinonime. În plus, întrebuinţarea de către unii autori a
glotonimului „limba moldovenească" şi a etnonimului
„popor moldovenesc" era dictată în majoritatea cazurilor
de considerente de tactică, astfel adormind vigilenţa
cenzurii ţariste, care veghea asupra activităţii publicaţiei
româneşti. Tactica era îndreptăţită mai ales după
declanşarea în presa reacţionară locală a campaniei
defăimătoare împotriva ziarului Basarabia, căruia i se
reproşa propagarea tendinţelor separatiste şi de unire a
provinciei cu România.

Istoricii Gheorghe Negru şi Ion Constantin, de la
Chişinău, propunându-şi să dezvolte acest subiect,
recunosc că „asupra lui planează multe falsificări şi că
sunt multe aspecte încă necercetate. E un subiect de
actualitate. E necesar să fie cercetat şi dezbătut mai
frecvent. Cetăţenii Basarabiei trebuie să cunoască istoria
reală a Basarabiei, în toate momentele ei majore, pentru a
putea avea o înţelegere şi o raportare justă la realităţile de
astăzi, pentru a conştientiza cine suntem, ce îndatoriri ne
revin, care trebuie să fie jaloanele dezvoltării noastre
fireşti în viitor. În acelaşi timp, ei trebuie să înţeleagă rolul
negativ pe care l-au jucat şi îl joacă în continuare cei ce le
au frânt dezvoltarea ca popor, amăgindu-i sau
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împingându-i brutal pe calea pieirii. Subiectul nu e uşor de
abordat în toată configuraţia lui. Multe documente,
referitoare la mişcarea naţională din Basarabia, sunt la
Petersburg, la Moscova sau în arhivele speciale ale
poliţiei".
Gheorghe Negru prezintă câteva documente,
nepublicate, din arhivele poliţiei. Ele se referă, cu
deosebire, la societăţile culturale din Basarabia, la
manifestările culturale ale românilor din acel timp. Rămâi
uimit, cercetându-le, de ce ele au fost tăinuite atâta timp.
Un singur răspuns se profilează a fi logic. Dacă nu le
reuşise cotropitorilor distrugerea şi împrăştierea totală a
băştinaşilor, distrugerea şi ascunderea dovezilor despre
existenţa lor era mult mai uşor de făcut.
În mod firesc, mişcarea naţională din Basarabia are
particularităţile ei. Pentru a o înţelege, trebuie să pornim
de la răpirea Basarabiei, din 1 8 1 2, şi s-o urmărim atent, pe
întregul ei parcurs.
Reacţia basarabenilor la măsurile administrative
ruseşti, îndreptate spre micşorarea şi chiar anularea, în
mare parte, a drepturilor românilor, a fost vizibilă şi s-a
derulat cu promptitudine. Ruşii urmăreau atent această
evoluţie, punând-o permanent în alăturare cu cea din
Moldova şi Ţara Românească. După Unirea din 1 8 59,
regimul ţarist a văzut în acest act un mare pericol pentru
rămânerea lor în Basarabia. Apăruse, ceea ce ei numeau,
„pericolul românesc", manifestat prin „atractivitatea
românismului", îmbrăţişată cu entuziasm şi speranţă de
românii aflaţi sub talpa rusească. Drept urmare, ruşii şi-au
sporit apăsarea tălpii. S-a intensificat până la saturaţie
politica de rusificare. Intelectualii români din Basarabia au
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strâns rândurile şi legăturile cu cei de peste Prut. Au căutat
să-şi unească eforturile şi să-şi atingă împreună
obiectivele, menţinându-se, pe cât posibil, în specificul
cultural româno-european.
Viaţa socială din Basarabia era siluită prin
impunerea unor modalităţi, unor tipare total nepotrivite
firii şi civilizaţiei românului. „Regulamentul privind
apărarea securităţii statului şi a ordinii publice" ( 1 4 august
1 8 8 1 ) şi „Regulamentul privind localităţile declarate în
stare de război" ( 1 882) au acordat autorităţilor publice şi
funcţionarilor atribuţii nelimitate. Drepturile şi libertăţile
cetăţenilor au fost restrânse dramatic. Practic, se instituise
o dictatură militară.
S-a trecut la sechestrarea de instituţii, la destituiri din
funcţii, arestări, deportări. S-au înfiinţat curţile marţiale
care au contribuit la uciderea a mii de cetăţeni nevinovaţi.
S-au interzis adunările publice. S-a creat o psihoză
generală, îndreptată, până în 1 9 1 6, împotriva României,
mergându-se până acolo, încât, s-a ordonat primarilor să
fie pregătiţi, în orice moment, cu casele de bani şi alte
valori, pentru a trece Nistrul. Românii din Regat erau
prezentaţi ca un potenţial pericol. Puteau trece oricând
Prutul pentru a-şi relua pământul ce le aparţine, mai cu
seamă că, pe acest pământ, mai rămăseseră destui români,
ţarismul nereuşind decât parţial să rezolve uciderea ori
deportarea lor. Privirile sumbre ale stăpânirii ruseşti erau
tot mai mult aţintite spre românii basarabeni, asupra lor
aruncându-se tot felul de învinuiri. Este redat cazul Elenei
Alistar. Scria şi publica în România, cânta cântece
româneşti în Basarabia, inclusiv „Deşteaptă-te, române! '',
considera că destinul Basarabiei este, în mod firesc, legat
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de cel al României, de care a fost desprinsă prin
înşelăciune şi furt. Elena Alistar era medic. Consultând un
ofiţer rus, ea a constatat că acesta are o boală incurabilă.
Ea îi comunică această constatare şi soţiei ofiţerului.
Aflând, ofiţerul o denunţă că face propagandă
proromânească printre rezerviştii din Basarabia. E arestată
timp de câteva luni. E salvată prin intervenţia unor oameni
influenţi din România şi din Basarabia.
Sunt trecute în revistă şi alte cazuri de acest fel.
Astfel, Mihail şi Daniel Ciuhureanu au avut de suferit
pentru simplul motiv că-şi declarau identitatea reală, aceea
de români (nu cea inventată, de moldoveni) şi-şi declarau,
făţiş, ori de câte ori erau solicitaţi s-o facă, această
identitate.
Mişcarea naţională a românilor din Basarabia avea
două centre: cel de la Chişinău, grupat în jurul ziarului
„Cuvânt moldovenesc" şi cel din România, grupat,
îndeosebi, în jurul revistei „Viaţa Românească" (Iaşi), cu
o extindere şi în jurul ziarului „Basarabia", editat, în anii
1 9 1 5 şi 1 9 1 6, iniţial la Craiova, apoi la Bucureşti şi Iaşi.
Tot la Iaşi, a funcţionat Liga pentru eliberarea
Basarabiei.
În 1 905, mişcarea naţională din Basarabia a solicitat
autonomia Basarabiei, �roblemă susţinută din ce în ce mai
mult în anii următori. In 1 9 1 5, militează tranşant pentru
unirea cu ţara mamă, angajându-se să lupte pas cu pas
pentru această împlinire.
Liga culturală din România, condusă de Nicolae
Iorga, a avut o activitate intensă şi în Basarabia, cu
influenţe majore, îndeosebi, în rândul învăţătorilor de la
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sate. Culturalizarea făcută de aceştia, în mare parte în
clandestinitate, a dat roade, îndeosebi, în anii 1 9 1 5- 1 9 1 8 .
În Basarabia, au fost două tipuri de naţionalism
cultural: cel de tip boieresc, manifestat cu predilecţie în
veacul 1 9, şi cel de tip democrat-revoluţionar, apărut în
deceniul din urmă al veacului amintit şi dezvoltat pe
parcursul deceniilor veacului următor. Acesta a influenţat
cel mai mult soarta Basarabiei. Intelectualii, cu deosebire
învăţătorii şi preoţii, desfăşoară o amplă activitate în
rândul cetăţenilor. Ţin conferinţe, înfiinţează cenacluri,
coruri, formaţii instrumentale şi de dansuri populare,
realizează legături puternice şi stabile cu toţi locuitorii şi
intelectualii din Moldova şi, pe cât le-a stat în putere, cu
cei din România.
Izbucnirea primului război mondial a favorizat
dezvoltarea unui cadru propice pentru spiritul de unitate
naţională şi a dinamizat mişcarea naţională din toate
provinciile româneşti.
La 2 1 noiembrie 1 9 1 7, s-a constituit Sfatul Ţării,
organism cu rol esenţial în realizarea unirii cu România. A
reprezentat toate categoriile sociale şi profesionale
proeminente ale timpului: învăţători, profesori, preoţi,
ţărani, funcţionari, comercianţi, muncitori. De asemenea,
minorităţile naţionale.
Ziua de 24 ianuarie 1 9 1 8 devine un moment
definitoriu pentru Basarabia: îşi declară independenţa
naţională! O independenţă reală, dorită de atâta amarnică
vreme şi declarată într-o zi de uriaşă rezonanţă în sufletul
tuturor românilor. Alegerea acestei zile a fost făcută, la
unison, de mari patrioţi ai timpului, din Basarabia,
Transilvania şi Bucovina. Conferenţiarul îl nominalizează
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pe Onisifor Ghibu, enumerând câteva din marile lui fapte,
împlinite pe altarul Unirii Basarabiei cu România: cursul
făcut cu peste 400 de învăţători basarabeni, revista
Ardealul, revista 24 Ianuarie (devenită Lumea nouă),
spnJtmrea activităţii voluntarilor transilvăneni din
Basarabia etc.
Următorul eveniment mare, produs în spaţiul
basarabean, a fost actul de la 27 martie 1918: Sfatul Ţării
votează unirea cu România! Din cei 125 de membri, 86 îşi
dau votul pentru unire, 36 se abţin, 3 sunt împotrivă şi 3 ,
absenţi.
La realizarea unirii Basarabiei cu Ţara au contribuit
români din toate provinciile româneşti. Ei s-au alăturat cu
entuziasm voinţei basarabene, între aceşti susţinători
numărându-se numeroşi transilvăneni şi bucovineni.
Regatul se afla atunci într-o situaţie dificilă,
rămăsese în cinci judeţe, cu guvernul refugiat la Iaşi, cu
resursele economice reduse la minim. Dar au existat
oameni politici deosebit de inteligenţi, activi şi patrioţi,
care au ştiut să iasă din acest impas şi să readucă mersul
evenimentelor pe făgaşul împlinirii visurilor de veacuri ale
acestui popor, mult încercat de năvălirile barbare mai
vechi şi mai noi, din afunduri de Asie, ori din sălbăticii
mai apropiate.
La 28 noiembrie 1918, la Cernăuţi, are loc Unirea
Bucovinei cu România, proclamată de Congresul General
al Bucovinei.
La câteva zile după acest eveniment, la 1 decembrie,
Marea Adunare de la Alba Iulia, proclamă Unirea
Transilvaniei cu România .
141
https://biblioteca-digitala.ro

La aceste două evenimente de proporţii, participă şi
delegaţia Basarabiei, alcătuită din Pantelimon Halippa,
Ioan Pelivan şi Grigore Cazacliu.
Realizarea marii uniri s-a făcut cu implicarea masivă
a românilor din provinciile româneşti, subjugate celor
două imperii - cel ţarist şi cel habsburgic - dar şi cu
contribuţia remarcabilă a multor personalităţi intelectuale
de vârf, atât din vechiul regat, cât şi din provinciile care s
au unit. Colaborarea lor, intensă şi fecundă, alături de
asumarea unor responsabilităţi deosebite, a constituit un
factor de coagulare de mare forţă şi eficienţă.
La fel de evident a fost şi rolul personalităţilor
politice de înaltă valoare morală şi patriotică. Sunt
pomeniţi Ioan Pelivan („cel mai militant şi pregnant
naţionalist basarabean"), Pantelimon Halippa („care a avut
un rol important în întemeierea Partidului Ţărănesc din
Basarabia"), Ion Inculeţ („care a fost primul preşedinte al
Sfatului Ţării"), Onisifor Ghibu („marele intelectual
român din Transilvania, dăruit românismului de
pretutindeni şi frate bun, de sânge şi de suflet, cu
basarabeanul"), Gherman Pântea („care, în noaptea de
revelion, 1 9 1 7- 1 9 1 8, a întreprins un act de eroism,
capturând unul din cei mai periculoşi agenţi bolşevici,
programat să instige, să bolşevizeze populaţia şi armata"),
Anton Crihan („personalitate cu rol esenţial în constituirea
cohortelor basarabene din 1 9 1 7"). Şi lista poate continua.
Sunt mulţi aceşti mari oameni ai timpului, adevăraţi
patrioţi, adevărate modele, demne de urmat. Fiecare dintre
ei merită câte o monografie de popularizare care să ajungă
la tot românul, aşa cum ar fi făcut Nicolae Iorga, dacă,
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astăzi, ar fi printre noi, în carne ş1 oase, cum spune
românul.
Istoricul Gheorghe Negru prezintă, drept încheiere a
discursului său, un fragment din textul scrisorii pe care
Ioan Pelivan i-a trimis-o lui Nicolae Iorga, în 22 iunie
1 93 6 :
„Când am avut fericirea nespusă s ă trec Prutul
blestemat şi să asist la cursurile Dv. de vară de la Vălenii
de Munte, unde am putut cunoaşte mai mulţi iredentişti
din Ardeal şi din Bucovina - iredentismul se clocotea în
mine şi până atunci - s-a aprins şi mai puternic. Eram în
stare să îndur orice chin, să merg chiar la spânzurătoare,
pentru religia mea românească. Câtă vreme a durat, în
Basarabia, stăpânirea străină, eu numai la Ţara
Românească liberă mă gândeam, unde petreceam în
fiecare vară câte două-trei săptămâni, în calda şi frăţeasca
atmosferă de la Vălenii de Munte, căpătând curaj şi noi
forţe de luptă şi de răbdare. Numai acolo mă găseam, într
adevăr, acasă, numai acolo respiram liber, numai acolo
simţeam adevărata dragoste de mamă şi adevărata
mângâiere de frate, de care noi, basarabenii, am fost lipsiţi
mai bine de un veac. Vălenii de Munte au fost o adevărată
citadelă iredentistă, care a dominat şi îndrumat, direct şi
indirect, aspiraţiile şi energiile atâtor generaţii de
iredentişti din toate provinciile româneşti subjugate.
Dumnezeu să ajute ca această citadelă naţională să domine
şi să îndrume şi pe viitor energiile şi aspiraţiunile tuturor
bunilor români, spre consolidarea şi apărarea celor
dobândite în trecut."
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Nu ne rămâne, nouă, ca istorici, decât să urmăm
îndemnul lui Pantelimon Halippa: Să menţinem focul viu
în mişcarea naţională românească!

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu se referă succint la
situaţia Basarabiei şi Bucovinei, aceste teritorii româneşti,
căzute victime ale înţelegerilor stalinişto-hitleriste.
În pactul secret încheiat la 23 august 1 939, între cele
două dictaturi, era trecută anexarea Basarabiei. Pretenţia
rusească asupra Bucovinei apare după căderea Franţei, în
iunie 1 940, când Molotov îl anunţă pe Ribbentrop că
Stalin e decis să aplice înţelegerea din 23 august 1 939,
menţionând că vrea să anexeze şi Bucovina. Răspunsul lui
Hitler este afirmativ doar în legătură cu Basarabia. În ceea
ce priveşte Bucovina, constată că aceasta este o problemă
nouă, neaşteptată, şi nu ştie de ce a apărut. Bucovina n-a
făcut niciodată parte din imperiul rus. Are loc un schimb
de telegrame. În cele din urmă, Molotov îşi limitează
pretenţiile la nordul Bucovinei.
La sfârşitul lui iunie 1 940, sovieticii năvălesc în
aceste teritorii. Un an mai târziu, România le recuperează,
prin lupte. Hitler îi spune lui Antonescu că recunoaşterea
revenirii la graniţele iniţiale se va face după terminarea
războiului. Se vedea învingător. Sovieticii n-au făcut nicio
ofertă cu privire la revenirea Basarabiei şi Bucovinei în
hotarele vechi. Ca urmare, România nu se putea retrage
dintr-un război în care obţinu-se teritoriile cotropite, dar
fără semnarea unui document.
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După înfrângerea de la Stalingrad, Antonescu i-a
spus lui Ilie Şteflea, şeful Marelui Stat Major: Germania a
pierdut războiul, trebuie să avem grijă să nu-l pierdem şi
noi pe al nostru.
Din acel moment, a lăsat mână liberă lui Mihai
Antonescu pentru a desfăşura acţiuni diplomatice în
direcţia ieşirii României din război. Mihai Antonescu
deţinea portofoliul Ministerului de Externe, precum şi
preşedinţia Consiliului de Miniştri, pe timpul cât Ion
Antonescu era pe front
Regele Mihai era cu totul dezinteresat de problemele
politice. Constantin Sănătescu, mareşalul Palatului Regal,
a insistat pe lângă regina mamă ca să-l determine să
citească măcar buletinul informativ, pentru a cunoaşte
situaţia de pe front şi evoluţia evenimentelor
internaţionale.
Regele era prins în marea sa atracţie pentru
automobile. Destul de târziu şi de nehotărât s-a implicat în
mişcarea politică de atunci.
Cele două partide politice istorice şi cercurile
Palatului au mizat pe o dispută între sovietici şi aliaţii
occidentali (americanii şi englezii). Au urmărit să trateze
numai cu americanii şi englezii. Numai că aceştia s-au
angajat să nu negocieze cu Germania şi aliaţii ei decât în
comun, plecând de la ideea capitulării necondiţionate. Ca
urmare, negocierile de la Ankara, Berna, Cairo, Istanbul s
au dovedit pierdere de timp. Referindu-se la aceste
negocieri, Ion Scurtu subliniază modul incorect în care au
procedat englezii şi americanii cu românii. Au stat de
vorbă cu emisarii noştri, făcându-se că negociază, lăsând
să apară în presă confirmări în sensul că există perspectiva
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deschiderii unui front în Balcani. Dar, după 6 iunie 1 944,
când s-a reuşit debarcarea în Normandia, emisarii
americani, englezi şi sovietici nu-i mai cunoşteau pe
români.
Mareşalul Antonescu a venit cu formula negocierii
directe cu sovieticii. La Stockholm, s-au făcut nişte paşi în
acest sens, mai promiţători decât ce fusese la Cairo. Dar s
a tergiversat şi a intervenit momentul 23 august 1 944.
Războiul ajunsese pe teritoriul României. Ieşirea
României din război a fost necesară. Nu însă şi maniera în
care s-a rezolvat (arestarea conducătorului statului,
preluarea lui de sovietici, procesul mimat, execuţia) şi s-a
acţionat mai departe.
La 20 iunie 1 944, se constituise Blocul Naţional
Democrat (P.N.Ţ., P. S.D., P.N.L., P.C.). S-a adoptat o
platformă, dar nu s-a ajuns la o soluţie de guvernare.
Solicitat, Iuliu Maniu n-a vrut să constituie un guvern
căruia, în mod cert, i s-ar fi cerut să-şi asume pierderea
Basarabiei şi Bucovinei. Atunci, regele l-a numit pe
Constantin Sănătescu, şeful militar al Casei Regale, în
funcţia de preşedinte al Consiliului de Miniştri. Acesta a
întocmit cabinetul în fugă, apelând la persoane din rândul
ofiţerilor, aflaţi, în acel moment, în Bucureşti.
Când s-a pus problema şefului Marelui Stat Major, a
fost o întâmplare că, în acel moment din după amiaza zilei
de 23 august 1 944, trecea prin faţa Casei Regale, un bărbat
înalt, în uniformă albastră: generalul Mihail. Constantin
Sănătescu îl vede, îl cheamă şi-l numeşte la comanda
Marelui Stat Major, de fapt, la comanda Armatei Române.
Proclamaţia citită de regele Mihai, la 23 august
1 944, nu a fost scrisă de el. Într-un interviu din 2 1 august
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1 945, Lucreţiu Pătrăşcanu afirmă că el a conceput textul şi
l-a supus aprobării liderilor Blocului Naţional Democrat.
În această proclamaţie, se spunea „că România a acceptat
armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi
Statele Unite ale Americii". În realitate, nu există niciun
acord.
În timp ce armata Română se desprindea din frontul
comun cu Germania, Armata Sovietică considera că se
află în continuare în război cu România. Ca urmare, a luat,
între 23 august şi 1 2 septembrie 1 944, un număr de
prizonieri egal cu cel înregistrat în trei ani de război.
Abia la 12 septembrie 1 944, se semnează Convenţia
de armistiţiu (încetarea stării de război cu armatele
naţiunilor unite; până atunci am fost socotiţi inamici!).
Naţiunile Unite ne-au garantat independenţa şi
neamestecul în treburile interne. Ceea ce a urmat s-a văzut
cu prisosinţă! Amnezie totală!
Până în februarie 1 948, n-a existat graniţă între
România şi Uniunea Sovietică. Până la Ploieşti, s-a făcut
cale ferată lată, ca trenurile ruseşti să poată lua şi duce
petrolul, sarea, grânele etc., fără niciun fel de evidenţă.
Aliaţii nu numai că au confirmat, prin tăcerea lor,
Pactul Ribbentrop Molotov. Au confirmat, prin aceeaşi
tăcere, şi anexarea nordului Bucovinei. L-au depăşit pe
Hitler în ceea ce priveşte atitudinea faţă de integritatea
teritorială a României.
În Tratatul de pace încheiat, graniţele cu Uniunea
Sovietică se consideră a fi trasate ca şi când între
guvernele celor două state s-ar fi semnat cedarea acelor
teritorii (Basarabia şi Bucovina de Nord). Nici vorbă de
aşa ceva!
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Marile puteri îşi urmăresc întotdeauna interesele lor.
Nu e de presupus că Marea Britanie şi S.U.A. nu ştiau
despre ce e vorba, că au uitat de declaraţia prin care se
obligau să nu accepte nicio modificare teritorială faţă de
ce-a fost până la 1 septembrie 1 939. Au trebuit să satisfacă
lăcomia neastâmpărată a aliatului sovietic, închizând ochii
la angajările anterioare.

Bătălia istoriografică sovieto-română (mijlocul
anilor 60-80 ai sec. XX), aşa s-a chemat prelegerea pe care
doamna Elena Negru, de la Chişinău, a susţinut-o la
Cursurile de vară 20 14. La propunerea noastră, domnia sa
a dezvoltat această temă, ulterior, rezultând materialul de
faţă, pe care îl publicăm în continuare.
Una din ţintele principale ale războiului
propagandistic al PCUS şi PCM împotriva „cursului
separat" al României, iniţiat în 1 965 de către conducerea
PCR, a constituit-o şi istoriografia. Documentele din
arhivele de la Chişinău relevă atitudinea extrem de
negativă a Moscovei faţă de cursul separat al
Bucureştiului în domeniul politicii externe, dar reflectă şi
disputa celor două părţi cu privire la tratarea unor
probleme ale istoriei României. Liderii U.R.S.S. insistau
ca oficialităţile din RSR să abandoneze cursul politic
„revizionist", să renunţe la linia „naţionalistă" de tratare a
istoriei" şi să accepte în mod univoc punctul de vedere
sovietic.
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În nota secretă din 1 8 martie 1 966, Secretarul C.C. al
P.C.M„ Ivan Bodiul, informa conducerea de la Moscova
că, „în ultimul timp, s-a intensificat considerabil
propaganda antisovietică dirijată împotriva R.S.S.
Moldoveneşti", mai ales „în urma declaraţiei lui Mao
Zedong cu privire la Basarabia". Această propagandă relata liderul de partid din RSSM - „neagă tot mai des
legalitatea existenţei R.S.S. Moldoveneşti, a naţiunii şi
culturii moldoveneşti, afirmă că teritoriul dintre Prut şi
Nistru este parte a statului român, că Sovietele îi mută pe
băştinaşi în regiunile de răsărit şi populează Basarabia cu
ruşi, răspândeşte şi alte născociri de nuanţă naţionalistă
antisovietică". Scopul urmărit era de a „dezorienta opinia
publică, a aţâţa dispoziţiile naţionaliste în interiorul
republicii". 1
Acestui cor antisovietic, semnala oficialul din
R.S.S.M., i se raliase „în ultimii ani" şi istoriografia din
România. „Opinia publică din republică a remarcat faptul
că, în ultimii ani, în presa periodică şi în literatura istorică
din România au apărut materiale care, în opina noastră, se
aseamănă, în oarecare măsură, cu presa burgheză, care
denaturează faptele şi evenimentele istorice, sunt pătrunse
de tendinţe naţionaliste."
I. Bodiul critica autorii Istoriei României, voi. III,
editat în 1 964, pentru „interpretările întemeiate pe
concluzia că, în 1 8 12, Rusia a cucerit o parte a teritoriului
român", dar şi un articol din ziarul „Scânteia", publicat la
1 Elena Negru,
Gheorghe Negru, Cursul deosebit " al României şi
supărarea
Moscovei.
Disputa
sovieto-română
şi
campaniile
propagandistice ale PCM împotriva României (1965-1989). Studii şi
documente, voi. 1, 1965-1975, Centrul Editorial Poligrafic USM, Chişinău,
20 1 3 , p. 1 2 1
„
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1 3 ianuarie 1 966, cu ocazia împlinirii a 1 07 ani de la
Unirea, în 1 859, a .Principatelor Române, ce dădea „o
nouă interpretare evenimentelor şi faptelor istorice care
aveau legătură cu Basarabia şi, în general, cu Rusia"2 •
În nota informativă din 1 iulie 1 966, adresată C.C. al
P.C.U.S., I. Bodiul reitera îngrijorarea în legătură cu
amplificarea în România a tendinţelor „de revizuire a celor
mai importante teze referitoare la trecutul istoric şi la
prezentul poporului moldovenesc", propunând adoptarea
unor măsuri pentru „preîntâmpinarea fenomenelor
negative în Moldova". Istoricii români erau criticaţi pentru
că „ignorau misiunea eliberatoare a Rusiei în Balcani,
rolul ei decisiv în eliberarea Principatelor Dunărene".
Afirmaţiile potrivit cărora „Rusia, la fel ca şi alte mari
monarhii, urmărea acelaşi scop - de ocupare a unor
teritorii străine şi aservirea altor popoare" - constituiau, în
opinia demnitarului de la Chişinău, „acuzaţii grave"3 .
L a fe l de „gravă" era ş i tentativa „de a justifica
intrarea României burgheze în război de partea Germaniei
fasciste şi de a pune la îndoială aservirea oamenilor
muncii din Basarabia de către imperialiştii români".
Dezaprobarea de către N. Ceauşescu, într-un discurs din 6
mai 1 966, a rezoluţiilor Congreselor III, IV şi V ale
P.C.d.R., pentru că „erau profund greşite şi chemau la
dezmembrarea teritorială a României4, era un alt motiv de
supărare a conducerii sovietice. După cum aprecia G.
Ciorănescu, în 1 967, discursul lui N. Ceauşescu avea
2

Ibidem, p. 1 2 1 - 1 22
Elena Negru, Gheorghe Negru, „ Cursul deosebit " al României„ ., p. 1 3 81 39
4 Ibidem, p. 1 40
3
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scopul „să traseze liniile mari ale unei viitoare istorii a
P .C.R., de către istoricii români" şi de a elimina „teza
sovietică potrivit căreia moldovenii din Basarabia ar
constitui o nationalitate diferită de români si că Basarabia
ar fi parte integrantă din Rusia"5."
În opinia conducerii de la Chişinău, asemenea
tendinţe „de discreditare a gloriei Rusiei în rândul
popoarelor balcanice" şi de „reevaluare"a unor fapte care
„lezau interesele radicale naţionale şi sociale ale poporului
moldovenesc" trebuiau stăvilite, pentru a nu „slăbi
sentimentul de recunoştinţă şi legăturile de prietenie faţă
de pop orul rus din partea altor popoare din Balcani"6.
In referatul „Cu privire la pregătirea către cea de-a
50-a aniversare a Marii Revoluţii Socialiste din
Octombrie", prezentat la Plenara a V-a a C.C. al P.C.M.,
din 13 februarie 1 967, I. Bodiul a criticat istoricii din
România şi Occident pentru că, în lucrările lor, „exagerau
agresivitatea ţarismului rus", considerându-l „principalul
obstacol în calea unificării principatelor dunărene într-un
stat unitar", subliniind că „Basarabia, ocupată de ruşi, este
locuită de români, că toţi moldovenii sunt români, iar
patria tuturor moldovenilor este România".
Primul secretar al P.C.M. a subliniat necesitatea
anihilării „influenţei româneşti" şi propagării „adevăratei
istorii a poporului moldovenesc". În acest scop, propunea
ca, în activităţile de contrapropagandă, să fie implicaţi
savanţii, oamenii de cultură, oficialităţile de partid, mass,

,

5 George Ciorănescu, Basarabia pământ românesc. Ediţie îngrijită de
Crisula Ştefănescu şi Matei Cazacu, Editura Fundaţiei Culturale Române,
Bucureşti, 20 1 2, p. 74
6 Elena Negru, Gheorghe Negru, Cursul deosebit " al României . , p. 1 39
„

.
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media. În faţa istoricilor, a fost pusă sarcina „elaborării
urgente a problemei constituirii şi dezvoltării naţiunii
moldoveneşti, reflectării moştenirii culturale şi istorice a
poporului moldovenesc, rolului războaielor ruso-turce în
eliberarea popoarelor balcanice, însemnătăţii progresiste a
alipirii Basarabiei la Rusia"7•
Luând cuvântul în cadrul aceleiaşi plenare, A.
Semionov-Blaz, membru al P.C.U.S. din 1 9 1 7, a criticat
istoricii din România şi Occident pentru că „răscoleau
trecutul". Veteranul P.C.U.S. i-a numit pe respectivii
istorici „semidocţi", îndemnând oficialităţile din R.S.S.M.
să le dea „lecţii de bună cuviinţă".
„De ce acum, când în România nu mai este puterea
moşierească - se revolta acesta -, când acolo există ţară
socialistă prietenă nouă, se găsesc unii, care nu pot fi
numiţi tovarăşi, şi care caută anumite documente că
Basarabia a aparţinut României. Asemenea documente nu
există . . . Eu aş zice astfel: celor care caută documente şi
doresc să demonstreze că poporul moldovenesc este popor
român, cântăreţilor şi slugoilor lor, trebuie să li se dea
peste gură (În lb. rusă „dati po zubam"- n.n.), în caz
contrar vom avea ceea ce am avut cu fostul nostru prieten,
Mao Zedong. "8
La 1 5 septembrie 1 966, C.C. al P.C.U.S. a adoptat
hotărârea „Cu privire la studierea şi interpretarea pe viitor
a problemelor referitoare la istoria relaţiilor româno
sovietice", iar la 1 8 martie 1 967, conform scenariului
prestabilit, şi conducerea de partid din R.S.S.M. a aprobat
7

Arhiva Organizaţiilor Social - Politice a
(A.O.S.P.R.M.), fond 5 1 , inv. 28, dosar 1 , fila 46
8 Ibidem, fila 9 1
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hotărârea „Cu privire la măsurile C.C. al P.C.M. despre
studierea şi interpretarea pe viitor a problemelor
referitoare la istoria R.S.S. Moldoveneşti şi a relaţiilor
româno-sovietice". Înaltele foruri de partid de la Moscova
şi Chişinău solicitau cercetătorilor din sistemul academic
şi universitar să scrie, de pe poziţiile U.R. S.S., peste 30 de
lucrări referitoare la istoria Basarabiei şi a relaţiilor
româno-sovietice, pentru a riposta istoricilor români
„naţionalişti". De asemenea, filialei din Chişinău a
Societăţii de Prietenie şi Relaţii Culturale cu Ţările Străine
i se cerea să difuzeze sistematic „materiale privind
realizările poporului moldovenesc în industrie, gospodăria
sătească, ştiinţă şi cultură în anii puterii sovietice" în
judeţele din R.S.R., învecinate cu R.S.S.M. În afară de
aceasta, pe lângă Prezidiul A.Ş. a R.S.S.M., urma să fie
organizat un grup special de referenţi, în scopul „studierii
literaturii străine despre Moldova" şi informării periodice
a C.C. al P.C.M.9.
În nota informativă „Cu privire la falsificarea
realităţii istorice în Atlasul istoric, editat în R.S.R.", din 25
ianuarie 1 973, semnată de lu. Melkov, secretar II al C.C.
al P.C.M., erau vizaţi acei istorici care utilizau termenul
„român" cu referire la populaţia din întreg spaţiul carpato
dunărean, inclusiv şi la cea de pe „teritoriul actual al RSS
Moldoveneşti, al regiunilor Odesa, Cernăuţi şi din alte
regiuni al RSS Ucrainene". Conducerea din R.S.S.M. era
revoltată şi de hărţile plasate în ,,Atlasul Istoric", deoarece
ele reflectau unitatea poporului român în secolele X-XIII,
războaiele ruso-turce din secolele XVII-XVIII şi
9

Gheorghe Negru, Politica etnolingvistică în RSS Moldovenească,
Chişinău, Prut Internaţional, 2000, p. 7 1 -72
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„tendinţele generale ale istoriografiei româneşti de a
diminua sau ignora rolul progresist al Rusiei în istoria
Principatelor Moldova şi Valahia", falsificau evenimentele
din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. În opinia
demnitarului, scopul editării Atlasului Istoric era „de a
renaşte, dezvolta şi consolida concepţiile naţionaliste şi
şoviniste în rândurile populaţiei R.S.R., mai ales în mediul
intelectualităţii şi tineretului"10.
La fel şi în nota informativă „Cu privire la unele
neajunsuri şi omisiuni în Micul Dicţionar Enciclopedic,
editat, în anul 1 972, de Editura Enciclopedică, în limba
română", semnată de Petru Lucinschi, secretar pentru
ideologie al C .C. al P.CM. Autorii erau criticaţi deoarece
„susţineau, în mod eronat, concepţia unităţii şi
continuităţii poporului român din cele mai vechi timpuri"
şi utilizau termenul de „moldovean", „moldoveni" nu în
sens etnic, ci geografic. De asemenea, ei „ignorau
existenţă poporului moldovenesc independent şi a limbii
lui", ceea ce i-a determinat să conteste şi existenţa
„culturii moldoveneşti". P. Lucinschi considera că în
dicţionar termenii „moldoveneşte'', „moldovenism" erau
explicaţi eronat, deoarece „nu se vorbea de limba
moldovenească, ci de grai moldovenesc". Drept mărturie a
negării de către istoricii români a „culturii moldoveneşti",
stăteau articolele consacrate lui I. Neculce (considerat
„cronicar român"), V. Alecsandri, I. Creangă, M.
Eminescu, A. Donici, A. Russo, B .P. Hasdeu, despre care
se menţiona că sunt „doar scriitori sau poeţi români", nu şi
moldoveni 1 1 •
1 0 A.O.S.P.R.M., fond 5 1 , inv. 34, dosar 1 1 1 , fila 3 1
1 1 Ibidem, dosar 1 1 9, fila 34
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Comentând articolul România, în care se sublinia că
„elementul principal în procesul de etnogeneză a
poporului român a fost cel daco-roman", şi nicidecum cel
slav, P. Lucinschi a semnalat că, până la începutul
anilor'60, asemenea aprecieri nu erau întâlnite în
istoriografia românească. Lipsa articolelor consacrate
volohilor, pe care istoriografia românească îi identifica cu
românii, „alianţei politico-militare ruso-moldoveneşti de
la sfârşitul sec. XV - începutul sec. XVI şi importanţei
sale pentru Moldova", „relaţiilor politice, economice şi
culturale benefice ale Rusiei şi Ucrainei cu Principatele
Dunărene", constituiau alte lacune. Autorii dicţionarului
nu spuneau nimic despre „încheierea Tratatului de la Luţk
între Rusia şi Moldova, semnat de Petru I şi Dimitrie
Cantemir ( 1 7 1 1 ) , privind trecerea Moldovei în supuşenia
Rusiei". În articolele despre Varlaam şi Dosoftei, „lipseau
cu desăvârşire datele despre relaţiile lor politice şi
culturale cu Moscova şi Kiev". Era, aşadar, un indiciu al
neglijării de către istoricii din R.S.R. a mitului, atribuit de
către autorităţile din R. S.S.M. lui Dosoftei, potrivit căruia
„lumina venea de la Moscova" 12 •
Capitolul „Războaiele ruso-turce" consemna „doar
scopurile hrăpăreţe, subiective ale ţarismului rus şi nu
menţiona importanţa progresistă a acestor războaie de
eliberare a popoarelor din Peninsula Balcanică, de sub
jugul turcesc"1 3 •
Tendenţios, în opinia C . C . al P.C.M., era reflectată în
dicţionar şi unirea Basarabiei cu România, în anul 1 9 1 8,
1 2 Elena Negru, Gheorghe Negru, „Cursul deosebit " al României... , p. 5 8 1 5 82
1 3 Ibidem, p. 582
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subliniindu-se că „la 9 aprilie 1 9 1 8, Basarabia a intrat în
componenţa României'', iar „hotărârea „Sfatului Ţării"
despre Unirea Basarabiei cu România era prezentată ca
manifestare a voinţei românilor basarabeni" 14•
Referitor la Basarabia şi Bucovina de Nord, care în
iunie 1 940 fuseseră ocupate de către U.R.S.S., în „Micul
dicţionar enciclopedic" se spunea: „la 26 iunie 1 940,
Basarabia şi partea de nord a Bucovinei au intrat în
componenţa U.R. S. S.". Aceste aprecieri, considera P.
Lucinschi, nu erau noi, ele confirmând „concepţiile
istoricilor români de la mijlocul anilor'60" 1 5 .
Şi articolele c e abordau politica externă a României
în perioada postbelică iritau conducerea de partid din
R.S.S.M., deoarece erau „expuse în spiritul declaraţiilor
deja cunoscute ale liderilor R.S.R., care scoteau în relief
cuvintele
independenţă,
suveranitate
naţională,
neamestecul în afacerile interne", fiind omis „ajutorul
acordat României de către U.R.S.S. în construcţia
socialismului" 16.
În anul 1 974, apare, la Chişinău, lucrarea
Moldavskaia sovetskaia gosudarstvennosti i bessarabskii
vopros (Organizarea statului sovietic moldovenesc şi
problema basarabeană), semnată de Artiom Lazarev.
După cum apreciau istoricii români, scopul acestui volum
era de a justifica ocupaţia sovietică a Basarabiei în 1 940 şi
de a „demonstra" că moldovenii şi românii vorbeau limbi
diferite şi formau naţiuni diferite. 1 7 Chiar dacă a „călcat
14 Ibidem, p. 583
1 5 Ibidem
1 6 Ibidem, p. 5 84
1 7 George Ciorănescu, Basarabia pământ. . , p. 1 5 ; Petre Moldovan, A . M.
Lazarev: Unfaux-monnayeur d 'histoire, Milan, Editions Nagard, 1 976, p. 7
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sârguincios în picioare" adevărul istoric, prezentând
„tendenţios şi deformant evenimentele" istorice, A.
Lazarev a dorit să facă paradă de „erudiţia" istoricilor
sovietici care, chipurile, aveau „argumente convingătoare"
privind aparteneţa Basarabiei la U.R.S.S. 18•
În anul 1 975, Constantin C. Giurescu publică
lucrarea de sinteză Formarea statului naţional unitaT
român în care, spre deosebire de ediţia din 1 97 1 , au fost
efectuate
modificări.
Astfel,
capitolul
„Unirea
Transilvaniei cu România" purta titlul „Desăvârşirea
statului naţional unitar român" şi era completat cu un
subcapitol intitulat „Unirea Basarabiei cu România".
Textul acestui subcapitol conţinea aprecieri referitoare la
actul unirii din 1 decembrie 1 9 1 8, subliniindu-se că
desăvârşirea unităţii naţionale s-a produs, din punct de
vedere cronologic, „în trei etape: 1 ) unirea Basarabiei, 2)
unirea Bucovinei, 3) unirea Transilvaniei, Banatului şi
Maramureşului". De asemenea, în acelaşi subcapitol, se
menţiona: „Pe temeiul principiului proclamat de Marea
Revoluţie rusă, ca fiecare popor să hotărască singur asupra
sorţii lui, moldovenii, adică românii dintre Prut şi Nistru,
constituiseră la 24 ianuarie 1 9 1 8 „o republică democratică
moldovenească slobodă, de sine stătătoare şi neatârnată,
având ea singură dreptul de a-şi hotărî soarta în viitor".
Apoi, la 27 martie/9 aprilie 1 9 1 8, Sfatul Ţării, adică
adunarea deputaţilor acestei republici, proclamă alipirea ei
pentru totdeauna la România", fiind reprodus şi textul
declaraţiei de unire a Sfatului Ţării de la Chişinău. Pentru
a înlătura confuziile în legătură cu teritoriul dintre Nistru
şi Prut, în nota de subsol se preciza că „la 26 iunie 1 940,
18

George Ciorănescu, Basarabia pământ . , p. 2 1
.

.
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când, în urma prăbuşirii aliaţilor ei, Franţa şi Polonia,
România se afla izolată şi, în urma unui ultimatum al
Moscovei, Basarabia, jumătatea de Nord a Bucovinei şi
partea de nord - vest a judeţului Dorohoi au fost
încorporate de U.R.S .S." 1 9. După treizeci de ani de
interdictie de a face vreo referire la unirea Basarabiei cu
România, aceste aprecieri ale lui Constantin C. Giurescu
reprezentau o noutate în istoriografia românească.
În memoriul prim-secretarului C.C. al P.C.M., I .
Bodiul, către C . C . al P.C.U.S., „Despre faptele de
falsificare în Republica Socialistă România a
evenimentelor istorice şi despre măsurile de prevenire a
efectelor lor negative în Moldova", din 27 iunie 1 975,
erau criticate o serie de lucrări care „reflectau clar şi fără
echivoc concepţiile istoricilor din România burghezo
moşierească despre provenienţa etnografică a popoarelor
dunărene şi continuitatea dezvoltării naţiunii române din
cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre". Era vorba
de Istoria României ( 1 970)20, Istoria poporului român
( 1 970)2 1 , Marea conjlagraJie a sec. XX: Al Doilea Război
Mondial ( 1 97 1 )22, Atlas istoric ( 1 97 1 ), Formarea
naJiunii române şi a statului român unitar ( 1 97 4 )23 etc.
'

1 9 Ion Zainea, Istoriografia română şi cenzura comunistă (1966-1977),
Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 20 I O, p. 84; 242-243
20
M. Constantinescu, C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Istoria României.
Compendiu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1 97 1
2 1 Istoria poporului român, sub redacţia acad. Andrei Oţetea, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1 970
22
Gheorghe N. Căzan şi al., Marea conflagrafie a sec. XX: Al Doilea
Război Mondial, Editura Politică, Bucureşti, 1 97 1
23 Vasile Curticăpeanu, Formarea nafiunii române şi a statului nafiona/
unitar român, Editura Politică, Bucureşti, 1 974
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În opmia demnitarului din R.S.S.M., concepţiile
istoriografiei române din anii ' 70, comparativ cu anii 5060, ignorau poziţia de clasă în analiza „alipirii în 1 8 1 2 a
Basarabiei la Rusia", „anexării în 1 9 1 8 de către România a
Basarabiei", „soluţionarea paşnică a problemei Basarabiei
la 26-28 iunie 1 940", participarea României la cel de-al
doilea război mondial etc.24
I. Bodiul condamna „noul imbold spre falsificarea
continuă a ştiinţei istorice în R.S.R. şi tensionarea situaţiei
politice în jurul aşa numitului curs independent", dat de N.
Ceauşescu în discursul din 28 martie 1 975, ţinut cu ocazia
împlinirii a 30 de ani de la întemeierea Academiei de
Studii Social-Politice „Ştefan Gheorghiu". N. Ceauşescu
declarase că „în prezent, în lume, se formează tot felul de
interpretări denaturate, potrivit cărora dezmembrarea unor
state, separarea unor popoare sunt prezentate ca o
manifestare legitimă a necesităţii istorice, iar rezultatele
unor atare situaţii, create artificial, se teoretizează şi se
interpretează ca un proces firesc al formării unei naţiuni
separate"25• La 28 mai 1 975, prezent la Alba Iulia cu
ocazia inaugurării Muzeului Unirii, N. Ceauşescu s-a
referit iarăşi la „unii istorici străini" care „denaturau
istoria poporului român şi a PCR"26• Deşi nu l-a
nominalizat, liderul P.C.R. la vizat pe A. Lazarev şi cartea
acestuia, publicată în anul 1 974.
Discursul lui N. Ceauşescu de la Academia „Ştefan
Gheorghiu", semnala Ivan Bodiul, determinase demararea
24 Elena Negru, Gheorghe Negru, PCM şi naţionalismu/ (1 965- 1989).
Documente, Destin românesc. Ediţie specială, 20 I O, nr. 5-6, p. 56
2 5 Ibidem, p. 58
2 6 Ibidem, p. 65
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în presa, radioul şi televiziunea din România a „unei noi
campanii de denaturare a istoriei apariţiei naţiunii, statului
român şi popoarelor învecinate cu el, de falsificare a
evenimentelor adevărate ale celui de-al Doilea Război
Mondial şi, mai ales, a evenimentelor legate de intrarea
Basarabiei în componenţa URSS. Pe deasupra, în toate
publicaţiile se conturează un singur scop, cel de a
demonstra ilegalitatea existenţei naţiunii şi statalităţii
moldoveneşti"27 •
În opinia C.C. al P.C.M., abordările istoricilor din
R.S.R. deveniseră atât de periculoase pentru populaţia
românească din R.S.S.M., încât nu mai puteau fi tolerate.
De aceea, în memoriul adresat C.C. al P.C.U.S., Ivan
Bodiul sublinia „că, în relaţiile cu România, noi trebuie să
obţinem recunoaşterea de către aceasta din urmă a R.S.S.
Moldoveneşti. Ignorarea naţiunii moldoveneşti ofensează
poporul nostru, atentează la fundamentele existenţei şi la
principiile morale, care s-au format şi se dezvoltă în
spiritul leninist al fraternităţii şi unităţii popoarelor
sovietice. Principalul e că pe aceste greşeli, România îşi
construieşte relaţiile cu partidul şi cu ţara noastră, îşi
defineşte politica internă şi externă. Lipsa unei reacţii din
partea noastră la o astfel de situaţie nefirească este
percepută de România ca o slăbiciune, ca o lipsă a
posibilităţii poporului moldovenesc de a-şi apăra dreptul
la existenţă. Neprimind riposta cuvenită, românii îşi
înmulţesc pretenţiile, recurg la tot felul de forme şi metode
de denaturare a adevărului şi de difuzare a unor concepţii
false în scopul dezinformării opiniei publice mondiale,
compromiterii politicii naţionale a P.C.U.S., care asigură
27

Elena Negru, Gheorghe Negru, „ Cursul deosebit al României " , p. 596
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prosperarea naţiunii socialiste moldoveneşti ş1 a
organizării de stat"28.
După adoptarea, la 15 octombrie 1 975, a hotărârii
C.C. al P.C.U.S. „Cu privire la măsurile suplimentare în
domeniul muncii ideologice în legătură cu intensificarea
propagandei naţionaliste române ce lezează interesele
U.R.S.S.", urmează, la 1 2 ianuarie 1 976, hotărârea C.C. al
P.C.M. „Cu privire la măsurile suplimentare în domeniul
muncii ideologice în legătură cu intensificarea
propagandei naţionaliste române care lezează interesele
U.R.S.S.". Documentele obligau savanţii de la Academia
de Ştiinţe a R.S.S.M., de la Institutul de Istorie a
Partidului de pe lângă C.C. al P.C.M. „să publice un şir de
monografii, culegeri, articole şi documente privind
chestiuni legate de istoria Moldovei şi României, de
relaţiile ruso-române, sovieto-române şi moldo-române".
Ministerul Învăţământului Public al R.S.S.M. şi alte
instituţii erau somate „să revadă conţinutul programei, să
reediteze manuale de istorie şi geografie a Moldovei
pentru toate nivelurile de învăţământ, în care să fie tratate
în mod pregnant şi convingător chestiunile legate de
formarea şi dezvoltarea naţiunii moldoveneşti, de
statalitate, rolul popoarelor rus şi ucrainean în destinele
poporului moldovenesc, să critice concepţiile burghezo
naţionaliste în aceste chestiuni". Cadrele didactice din
instituţiile de învăţământ superior şi cele din învăţământul
mediu de specialitate trebuiau să-şi focalizeze cursurile de
ştiinţe sociale pe „critica argumentată ştiinţific a
denaturărilor, falsificărilor şi revizuirilor admise de
oamenii politici şi de istoricii din R.S.R. a problemelor
28

Ibidem, p. 602
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legate de relaţiile ruso - române şi sovieto-române, de
mişcarea comunistă în Balcani,
de
hotărârile
Comintemului"29.
Hotărârea C.C. al P.C.M. din 1 2 ianuarie 1 976
conţinea trei anexe: 1) Activităţile CC al P.C.M. privind
executarea Hotărârii CC al PCUS „Cu privire la măsurile
suplimentare în domeniul muncii ideologice în legătură cu
intensificarea propagandei naţionaliste române care
lezează interesele URSS"; 2) Tematica aproximativă a
intervenţiilor în presă, la radio şi televiziunea republicii
orientate spre neutralizarea propagandei naţionaliste
române care lezează interesele URSS; 3 ) Lista lucrărilor
privind problemele legate de istoria formării şi dezvoltării
naţiunii şi statalităţii moldoveneşti, relaţiile ruso-române,
sovieto-române şi moldo-române care urmează a fi
pregătite şi publicate în 1 976- 1 98030•
Activitatea propagandistică în mass-media din
R.S.S.M. şi U.R.S.S. trebuia astfel planificată încât să
combată tezele istoriografiei din R.S.R. care „aduceau
atingere imaginii Rusiei ţariste sau U.R.S.S.". O astfel de
abordare era obligatorie atunci când erau analizate
evenimentele cruciale ale relaţiilor ruso- şi sovieto
române: anexarea Basarabiei în 1 8 1 2 de către Imperiul
Rus, războiul ruso-turc din 1 877- 1 878, hotărârea Sfatului
Ţării din 27 martie 1 9 1 8 privind Unirea Basarabiei cu
România, ocuparea Basarabiei de către U.R.S.S. în vara
anului 1 940 şi dezmembrarea teritorială a României,

29
30

Elena Negru, Gheorghe Negru, PCM şi naţionalismul. .. , p. 7 1 -72
Ibidem, p. 75-85
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participarea României la cel de-al doilea război mondial
etc.31
Activiştii din domeniul ideologic şi propagandistic
din R.S.S.M. aveau sarcina de a combate abordările
autorilor români, referitoare la „educaţia patriotică din
R.S.R. care ducea la ştergerea graniţelor dintre patriotism
şi naţionalism", securitatea europeană şi eludarea
„principiului fundamental al acestei securităţi, precum
statornicia graniţelor europene existente şi renunţarea la
pretenţiile
teritoriale",
construcţia
„socialismului
naţional", „rolul şi importanţa ţărilor mici şi mijlocii în
evenimentele mondiale". De asemenea, trebuia combătută
„atitudinea negativă a conducătorilor români faţă de ideea
convocării unei conferinţe şi consfătuiri regionale sau
internaţionale ale partidelor comuniste şi muncitoreşti",
cât şi „trecerea sub tăcere desăvârşită a ajutorului U.R. S.S.
acordat României în formarea şi dezvoltarea economiei
sale"32.
La rândul lor, istoricii de la Academia de Ştiinţe şi
de la catedrele universitare din R.S.S.M. aveau sarcina să
editeze şi să reediteze, în anii 1 976- 1 980, peste 40 de
lucrări care să combată istoriografia din România33•
31

Ibidem, p. 78-8 1
Ibidem, p.8 1 -83
33 Elena Negru,
Gheorghe Negru, PCM şi naţionalismul . ,p. 83-85;
Trebuiau să fie elaborate şi publicate următoarele lucrări: Istoria RSS
Moldoveneşti în istoriografia străină contemporană (schiţe critice), în două
volume, Formarea naţiunii burgheze moldoveneşti; RSS Moldovenească în
anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei (culegere de documente şi
materiale); Etnogeneza poporului moldovenesc şi slavii; Moldovenii;
Succesele Moldovei Sovietice şi miturile anticomunismului. De asemenea,
se preconiza să fie reeditate lucrările: A. M. Lazarev, Organizarea de stat
moldovenească şi chestiunea basarabeană, D. I. Antoniul<, S. Ia. Afteniul<,
32

. .
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În nota informativă „Despre faptele de noi falsificări
ale relaţiilor ruso - române şi sovieto-române în
publicaţiile Republicii Socialiste România", din 26 mai
1 976, expediată către C.C. al P.C.U.S., Ivan Bodiul relata,
indignat, că, spre deosebire de anii precedenţi, aprecierile
istoricilor din R.S.R. erau preluate şi de lucrătorii şi
publicaţiile de partid din ţara vecină. Astfel, „dacă înainte,
născocirile falsificatorilor români figurau doar în lucrările
savanţilor, actualmente ele pot fi găsite în discursurile
scrise şi orale ale lucrătorilor de partid şi de stat, ale
conducătorilor organizaţiilor obşteşti, ale oamenilor de
litere şi de artă, se tipăresc în paginile publicaţiilor de
partid, de stat şi obşteşti - ziarele Scânteia şi România
liberq, revistele Era socialistă, Anale de istorie etc. De o
activitate deosebită, în acest sens, dau dovadă Gh. Ioniţă,
adjunctul Secţiei agitaţie şi propagandă a C.C. al P.C.R.,
Popescu-Puţuri şi Voicu, membri ai C.C. al P.C .R., Pascu,
membru supleant al C.C. al P.C .R. etc.34"
De data aceasta, era vorba, în opinia prim-secretarului
C.C. al P.C.M., de pretenţii teritoriale deschise faţă de
U.R. S.S. Drept dovadă a acestor pretenţii, era monografia
lui M. Muşat şi I. Ardeleanu Via/a politică în România.
1918-1921, publicată la începutul anului 1 976, articolul lui
Ştefan Pascu, Momente de luptă a poporului român
pentru formarea statului unitar român (Magazin istoric
Rolul trădător al „ Sfatului Ţării ", I . Anţupov, A. Babii, V . Jukov, I .
Ivanov, Anul 1812 în destinele poporului moldovenesc, A. Grecul,
Înflorirea naţiunii sovietice moldoveneşti, S. Brâseakin, M. Sâtnic, Triumful
adevărului istoric, Gh. Fiodorov, Regimul represiunilor sângeroase; Pentru
puterea Sovietelor. Cronica evenimente/or revoluţionare în Moldova
(martie 191 7-ianuarie 1918) etc.
34 Elena Negru, Gheorghe Negru, PCM şi naţionalismu/„ . , p. 93
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nr. 2, 1 976), articolul lui M. Muşat şi Gh. Ioniţă, Probleme
fundamentale ale istoriei poporului nostru (Anale de
istorie nr. 1 , 1 976), articolul lui Popescu-Puţuri, Din
trecutul de luptă a poporului român pentru apărarea
suveranităJii şi independenţei patriei (nu sunt indicate
datele bibliografice )35•
Analizând, în monografia Via/a politică în România.
1918-1921, avântul mişcării naţionale după revoluţia
burghezo-democratică din februarie 1 9 1 7 din Rusia, M.
Muşat şi I. Ardeleanu subliniau că „această mişcare cu
caracter burghezo-democratic a cuprins şi masele din
teritoriul aflat între Nistru şi Prut, desprins din Moldova în
1 8 12 şi anexat la Rusia ţaristă sub denumirea de
Basarabia". În continuare, într-o notă de subsol, autorii
menţionaţi au arătat contextul politic al anexării Basarabiei.
Ei au apelat la citate din K. Marx, relevând că actul de la
1 8 1 2 a fost ilegal, deoarece Imperiul Otoman nu avea
dreptul să cedeze Rusiei ţariste ceea ce nu-i aparţinea36.
Citându-l pe Lenin, autorii au subliniat că unirea Basarabiei
cu România, la 27 martie 1 9 1 8, a fost un act legitim, în
consens
cu principiul
dreptului
popoarelor
la
autodeterminare, proclamat de revoluţia bolşevică. În final,
în capitolul consacrat „desăvârşirii unităţii naţionale",
aceştia menţionau că „unirea din 1 9 1 8 a constituit
în:făptuirea firească a năzuinţelor seculare ale poporului
nostru, a visului pentru care au luptat şi s-au jertfit
nenumăratele generaţii de înaintaşi, împlinirea unei

35

Ibidem
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa politică în România. 1918-192 1 . Ed.
II completată, Editura politică, Bucureşti, 1 976, p. 1 1 - 1 2

36
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necesităţi a dezvoltării istorice"37• Referindu-se la aspectele
menţionate mai sus, G, Ciorănescu, în contextul anilor' 80,
a apreciat că M. Muşat şi I. Ardeleanu au abordat „în chip
obiectiv şi detaliat, două momente capitale din istoria
Basarabiei"- evenimentele din anii 1 8 1 2 şi 1 9 1 838.
În anii 1 977- 1 978, în contextul sărbătoririi
centenarului independenţei şi a 60 de ani de la marea Unire,
în România au fost publicate mai multe articole consacrate
acestor evenimente. Dincolo de patriotismul afişat, autorii
pun în lumină documente inedite privind lupta pentru
independenţa naţională a României în anii 1 877- 1 878,
disensiunile politico-militare dintre România şi Imperiul
Rus în anii războiului ruso-turc din 1 877- 1 878, atitudinea
inamicală a Rusiei în timpul Congresului de pace de la
Berlin, unde delegaţia română nu a fost acceptată, refuzul
acesteia de a recunoaşte independenţa dejure a României39,
precum şi colaborarea militară româno-rusă în primul
război mondial40.
În aceeaşi perioadă, instituţiile academice de la
Moscova şi Chişinău au elaborat lucrări consacrate, pe de o
parte, „formării poporului moldovenesc" şi „dezvoltării
naţiunii moldoveneşti"4 1 (apogeul acestei dezvoltări fiind

Ibidem, p. 26
38 Ciorănescu, George, Basarabia pământ p. 98-99
39 Vezi: Vasile Maciu, România şi Congresul de la Berlin, Anale de Istorie,
nr. 4, 1 978
40 Vezi: Ion Popescu-Puţuri, Pentru o cauză dreaptă. Intrarea României în
primul război mondial în august 1 916, Anale de Istorie, nr. 6, 1 977; nr. 2,
1 978; Viorica Moisuc, Din arhivele istorice ale României, Anale de Istorie,
nr. 2, 1 978
4 1 Formirovanie moldavskoi burjuaznoi naţii (Formarea naţiunii
moldoveneşti burgheze), Ştiinţa, Chişinău, 1 978; N.A. Mohov, Ocerki
37
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atins, bineînţeles, doar după „biruinţa puterii sovietice în
Basarabia"42), iar pe de alta, ,,regimului de teroare, crimelor
şi jafului săvârşite de ocupanţii români", în anii 1 9 1 81 94043.
După Plenara C.C. al P.C.R. din 1 -2 iunie 1 982, în
cadrul căreia a fost discutată şi chestiunea privind locul şi
rolul istoriei poporului român, autorităţile de la Chişinău
şi Moscova au căpătat un motiv în plus pentru o nouă
intensificare a războiului istoriografic şi propagandistic
împotriva politicienilor şi istoricilor din R.S.R.
În baza raportului prezentat de liderul P.C.R. la
Plenara din 1 -2 iunie 1 982, P. Comendant, ministrul
afacerilor externe din R.S.S.M., a elaborat un amplu
document intitulat „Despre modul de a trata de către N.
Ceauşescu unele probleme teoretice, istorice şi ideologice
la etapa contemporană a construcţiei socialismului în
R.S.R", pe care la expediat, la 23 iunie 1 982, către C.C. al
P.C.M. :
,,În raportul prezentat de N. Ceauşescu - relata P.
Comendant - s-a acordat o atenţie deosebită istoriei
poporului român - de la statul centralizat al dacilor sub
conducerea lui Burebista până la etapa contemporană a
construcţiei socialiste". A fost „subliniată necesitatea
istorii formirovania moldavskogo naroda (Studii privind istoria formării
poporului moldovenesc), Cartea Moldovenească, Chişinău, 1 978
42
Pobeda sovetskoi vlasti v Moldavii (Victoria puterii sovietice în
Moldova), Nauka, Moscova, 1 978
43 A.F. Esaulenko, So/ialisticeskaia revoliu/ia v Moldavii i crah
burjuaznogo na/ionalizma (Revolu/ia socialistă în moldava şi crahul politic
al na/ionalismului burghez), Ştiinţa, Chişinău, 1 977; N.I. Lebedev, Crah
faşizma v Rumânii (Crahulfascismului în România), Nauka, Mosova, 1 977;
S.K. Brâseakin, Culitura Bessarabii 1918-1940 (Cultura Basarabiei 19181 940), Ştiinţa, Chişinău, 1 978
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intensificării activităţii privind elaborarea istoriei
poporului român în spiritul concepţiei materialismului
istoric şi dialectic", „trecerii la editarea unor lucrări
generalizatoare de istorie, cu un tiraj mare, atât în limba
română cât şi în limbile de circulaţie intemaţională"44•
Drept răspuns la deciziile Plenarei C.C. al P.C .R. din
1 -2 iunie 1 9 82, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a U.R. S.S.
a adoptat, la 24 martie 1 983, dispoziţia nr. 068 „Cu privire
la măsurile ştiinţifice în legătură cu noua concepţie
istorică în R.S.R.".
În contrapondere cu proiectul instituţiilor de
cercetare din R.S.R. de a elabora o istorie a poporului
român în mai multe volume, A.Ş. a R.S .S.M. preconiza să
editeze, în anii 1 985- 1 988, „Istoria R.S.S. Moldoveneşti
din cele mai vechi timpuri până în prezent", în şase
volume, cât şi o serie de lucrări referitoare la alte aspecte
ale „statalităţii moldoveneşti"45• De asemenea, urmau să
44

Elena Negru, Gheorghe Negru, Gheorghe, PCM şi naţionalismul. . , p.
1 39, 1 4 1
45 Elena Negru, Gheorghe Negru, PCM şi naţionalismul„ . , p . 1 55- 1 58; Este
vorba despre următoarele lucrări: Studii despre istoria politicii externe a
statului moldovenesc până la începutul sec. XIX. Monografie colectivă, 3 5
coli de autor (Institutul d e Istorie a l A.Ş. a R.S.S.M., 1 986); Importanţa
·
istorică a alipirii la Rusia a Basarabiei şi a malului stâng al Nistrului.
Monografie colectivă, 25 coli de autor. (Institutul de Istorie al A.Ş. a
R.S.S.M., 1 986); Rusia progresistă şi mişcarea social-politică din Moldova
în prima jumătate a sec. XIX Monografie colectivă, 1 6 coli de autor
(Institutul de Istorie al A.Ş. a R.S.S.M., 1 984) ; Moldova în perioada
feudalismului timpuriu (premisele formării poporului şi statului).
Monografie, 1 6 coli de autor (Institutul de Istorie al A.Ş. a R.S.S.M„ 1 984);
A devărul despre „ Sfatul Ţării". Broşură de popularizare a ştiinţei, 4 coli de
autor (Institutul de Istorie al A.Ş. a R.S.S.M., 1 984); Lupta guvernului
sovietic pentru soluţionarea paşnică a „prnb/emei Basarabiei ". Broşură de
popularizare a ştiinţei, 5 coli de autor (Institutul de Istorie al A.Ş. a
R.S.S.M„ 1 985)
.
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fie reeditate o serie de lucrări „fundamentale" ale „istoriei
poporului moldovenesc" 46•
Savanţii A.Ş. a R.S.S.M. aveau misiunea să
„pregătească un şir de articole şi recenzii privind
compartimentele-cheie din lucrările autorilor români
pentru revistele ştiinţifice centrale şi presa republicană",
să „analizeze materialele publicate în paginile presei
periodice româneşti, care se referă la problemele istoriei
Moldovei; rolul progresist al Rusiei în Balcani; relaţiile
ruso-române şi sovieto-române, limba, literatura şi
folclorul moldovenesc; unele probleme teoretice ale
ştiinţei marxist-leniniste"47•
Apogeul războiului propagandistic al U.R.S.S.
împotriva istoriografiei din RSR din anii ' 80 a fost atins
odată cu adoptarea, la 7 iunie 1 984, de către Prezidiul
Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., a hotărârii „Despre
contracararea
falsificărilor
sociologilor
români",
document care decreta constituirea unui front comun al
instituţiilor academice din U.R.S.S., R.S.S. Ucraineană şi
R.S.S.
Moldovenească
împotriva
„falsificărilor"
sociologilor din R.S.R.

Ibidem, p. 1 58; În anii 1 983-1 985 urmau să fie reeditate lucrările:
Formarea naţiunii burgheze moldoveneşti. Monografie colectivă (în „limba
46

moldovenească") (Secţia etnografie şi studiul artelor a A.Ş. a R.S.S.M.,
_
1 983- 1 984); Moldovenii. Monografie colectivă (în „limba moldovenească")
(Secţia etnografie şi studiul artelor a A.Ş. a R.S.S.M. şi alte instituţii
ştiinţifice ale Secţiei ştiinţe sociale a A.Ş. a R.S.S.M., 1 985); Formarea
poporului moldovenesc. Monografie (în „limba moldovenească"), 7 coli de

autor (Secţia etnografie şi studiul artelor a A.Ş. a R.S.S.M., 1 983)
47

Ibidem, p. 1 5 8
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„În ultima vreme - se menţiona în hotărârea
Prezidiul Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. - în presa
română, în deosebi în revistele cu profil istoric, se publică
tot mai multe articole care tolerează abaterea de la unele
principii de bază ale comunismului ştiinţific, au loc
interpretări în spirit naţionalist, denaturări într-un şir de
probleme-cheie legate de istoria României, de relaţiile
ruso- române şi sovieto-române, de falsificarea aşa-zisei
chestiuni basarabene, de istoria eliberării României de
către Armata sovietică etc. "48•
Dat fiind acest fapt, cel mai înalt for ştiinţific din
U.R.S.S. a obligat „Institutele de Istorie a U.R. S . S „ de
Istorie Militară, de Slavistică şi Balcanistică, de
Literatură Universală, de Istorie Generală, de
Lingvistică, de Filosofie, de Economie a Sistemului
Socialist Mondial, de Etnografie ale Academiei de
Ştiinţe a U.R. S . S., în strâns contact cu instituţiile
ştiinţifice corespunzătoare ale A.Ş. din Ucraina şi R. S . S .
M€>ldovenească,
s ă întreprindă
măsuri
privind
intensificarea contracarării falsificărilor din lucrările
sociologilor români (editare de cărţi, broşuri, articole de
contrapropagandă)"49.
Decizia Prezidiul Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S.,
din 7 iunie 1 984, a fost adoptată după trei zile de la
întrevederea de la Kremlin dintre K. Cernenko şi N.
Ceauşescu (din 4 iunie 1 984 ), în cadrul căreia cei doi
lideri „au ajuns la concluzii comune privind ridicarea la
un nivel înalt a colaborării româno-sovietice pe plan

48 Elena Negru, Gheorghe Negru, PCM şi naţionalismul. . , p. 1 65- 1 66
4 9 !bidem, p. 1 67- 1 68
.

170
https://biblioteca-digitala.ro

economic, politic, tehnico-ştiinţific, cultural ş1 în alte
domenii "50.
Conform scenariului prestabilit în U.R.S.S.,
Prezidiul Academiei de Ştiinţe a R.S . S . Moldoveneşti
adoptă, la 1 3 noiembrie 1 984, hotărârea 1 78/02 „Despre
contracararea falsificărilor sociologilor români", care „lua
drept linie de conduită şi îndeplinire" decizia similară a
Prezidiului A.Ş. al U.R.S.S. din 7 iunie 1 984. Secţia
ştiinţe sociale a Prezidiului A.Ş. a R.S.S.M. era obligată să
„sporească exigenţa faţă de calitatea producţiei ştiinţifice;
să nu admită apariţia publicaţiilor cu interpretări eronate
ale chestiunilor legate de istoria României, de relaţiile
ruso-române şi sovieto-române, să ridice nivelul
recenzării"5 1 •
Î n anii 1 985- 1 987, aşa cum au stabilit forurile
conducătoare ale Academiilor din U.R.S.S. şi R.S.S.M.,
subiectele predilecte pentru istoriografia sovietică au
rămas în continuare cele referitoare la „politica colonială a
ocupanţilor români" în Basarabia, „lupta oamenilor
muncii din Basarabia pentru reunirea cu patria sovietică",
„misiunea eliberatoare a armatei sovietice în România"
etc. Astfel, în anul 1 985, A. Liseţki şi M. Sâtnik au
publicat lucrarea Chişinău/ în marele război pentru
apărarea patriei, iar A. Lazarev
Anul 1 940
continuarea revoluţiei socialiste în Basarabia. În 1 987,
cu prilejul împlinirii a 1 75 de ani „de la alipirea"
Basarabiei la Rusia, la Chişinău, sunt publicate volumele
Cu Rusia împreună şi Importanţa istorică a alipirii
-

so

A.N.l.C., fond C.C. al P.C.R„ Secţia Relaţii Externe-Vizite Externe,
dosar 6/ 1 984, fila 40
51 Ibidem, p. 1 66
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-

Basarabiei şi malului stâng al Nistrului la Rusia . În
prima jumătate a anului 1 9 87, la editura Cartea
Moldovenească din Chişinău, a apărut, într-un tiraj de
5 .000 de exemplare, primul volum (din cele 6 volume
preconizate) al Istoriei R.S.S. Moldoveneşti. Volumul a
fost realizat în cadrul Institutului de Istorie al A.Ş. a
R.S . S .M., avându-l drept coordonator pe V.I. Ţaranov.
În a doua jumătate a anului 1 987, sub auspiciile
Institutului de Slavistică şi Balcanistică a A . Ş . a
U.R.S.S., la editura „Nauka" din Moscova, a văzut
lumina tiparului lucrarea Scurtă istorie a României.
În R.S.R., în anii ' 80, istoriografia a continuat
distanţarea de abordările de sorginte sovietică, de până la
începutul anilor' 60, în reflectarea istoriei relaţiilor
româno-ruse şi româno-sovietice şi, în particular, a
„problemei basarabene".

Domnul Vasile Buga, directorul Centrului „Florin
Constantiniu", prezintă disputele româno-sovietice pe
problema Basarabiei, după Al Doilea Război Mondial.
Această problemă se ia în discuţie, pentru prima oară, în
1 964, în timpul unei întâlniri dintre delegaţia română,
condusă de Ion Gheorghe Maurer, şi delegaţia sovietică
avându-l în frunte pe Nikita Hruşciov. Cel care
declanşează discuţia este Hruşciov. El reproşează
României că are revendicări teritoriale şi se referă explicit
la Basarabia. Partea română n-a reacţionat atunci. Nici
după revenirea în ţară. Aceasta s-a petrecut în iunie,
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acelaşi an, la Moscova. Din delegaţia română, condusă tot
de Ion Gheorghe Maurer, mai făceau parte Alexandru
Bârlădeanu, Emil Botnăraş, Leonte Răutu. S-au cerut
explicaţii părţii sovietice pentru afirmaţia că România
revendică Basarabia. Discuţia a devenit aprinsă.
Tot în iunie 1 964, au loc convorbiri între Hruşciov şi
Tito. Hruşciov ridică aceeaşi problemă a revendicărilor
teritoriale, referindu-se nu numai la România, ci şi la alte
state socialiste. Dar, în mod expres, la România. Dacă se
pune problema unui plebiscit - afirmă Hruşciov populaţia Moldovei va vota pentru rămânerea în
componenţa Uniunii Sovietice.
Problema revine în 1 976, pe 2 iunie, când Ceauşescu
declară public că România nu se pronunţă asupra niciunei
revendicări teritoriale cu Uniunea Sovietică şi ceilalţi
vecini. La o primă întrevedere, Ceauşescu îl întreabă pe
Brejnev: de ce există un gard de fier între România şi
R. S.S. Moldovenească? Ne e teamă că nu se vor înţelege
oamenii între ei? Doar vorbesc aceeaşi limbă!
După august 1 976, asistăm la detensionarea relaţiilor
dintre România şi Uniunea Sovietică. Dar, pentru puţin
timp. Sovieticii continuă să publice o serie de materiale
care denaturau adevărul istoric. Erau referiri la 1 8 1 2, 1 9 1 8
şi 1 940. A fost nevoie de o nouă întâlnire între delegaţiile
de partid ale celor două state (octombrie 1 978). Andrei
Gromîko, ministrul de externe al Uniunii Sovietice,
conducătorul delegaţiei, a cerut ca, în România, să nu se
mai publice documente şi studii referitoare la trecutul
istoric al relaţiilor româno-ruse, ele fiind percepute ca
revendicări teritoriale. (O seamă de documente legate de
această întâlnire au fost găsite în arhive şi publicate la
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Chişinău de Gh. Cojocaru, Elena Negru şi Gheorghe
Negru).
Ultima referire legată de Basarabia, în perioada de
până la decembrie 1 989, o aflăm într-o şedinţă a
Comitetului Executiv al P.C.R„ din noiembrie acelaşi an,
în care Ceauşescu consideră că se impune discutarea
problemei Basarabiei, având în vedere mişcările care
începuseră deja aici, pentru desprinderea de sovietici. Cu
acest prilej, aduce în discuţie şi Pactul Ribbentrop
Molotov.

Lanţul cel mare al românilor din afara graniţelor se
află în preajma României, în teritoriile etnice româneşti
rămase în alte structuri administrative decât cele
româneşti. Tocmai aceşti români sunt supuşi unui proces
continuu şi brutal de asimilare. Despre situaţia lor au
vorbit, aducând numeroase dovezi, Vasile Tărâţeanu
(Cernăuţi), Valentin Mic (Banatul sârbesc), !viţa Glisici
(Valea Timocului), Ioan Scurtu şi Petre Ţurlea (România).
Faptul că nu se mai predă în universităţi cursul
despre românii din afara ţării este o reflectare a politicii de
neglijare a interesului naţional, manifestată, în mod
deosebit, în ultimul deceniu.
Petre Ţurlea apreciază că lucrurile au intrat în
derapaj în timpul mandatului lui Emil Constantinescu,
„preşedintele nevrednic al ţării". În 1 997, acesta a semnat
un tratat cu Ucraina, cu totul neavenit, nedemn şi contrar
intereselor ţării. Prin el, „ilustrul" preşedinte („de două
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parale şi o ţigaretă"), accepta, în 1 997, graniţele impuse
României de dictaturile comunisto-fasciste ale Rusiei şi
Germaniei, prin aşa numitul Pact Ribbentrop-Molotov, din
23 august 1 939.
Ne întrebăm: dacă am condamnat, pe drept cuvânt,
cu atâta vehemenţă, această înţelegere banditească, de ce
nu facem acelaşi lucru (şi cât mai curând!) faţă de
Neomolotov-ribbentropul Emil Constantinescu? Să-l dăm
în judecată pentru actul de mare trădare naţională comis în
1 997 ! Să obţinem anularea mârşăviei făcute şi
condamnarea lui la exil într-una din localităţile româneşti
din Bucovina de Nord, Ţinutul Herţei ori Ismail ! (C.
Manolache)
Istoricul Petre Ţurlea, în 1 997, îi cere, în parlament,
lui Adrian Severin, ministru de externe, să definească
necesitatea semnării unui asemenea act. A răspuns, cu o
impertinenţă mitocănească: „Noi, românii, trebuie să
asigurăm statalitatea Ucrainei! " Uluitor! Un răspuns demn
de „Cel mai mare din parcare", ori de fratele acestuia,
„Buricul Pământului !" (C.M.)
Petre Ţurlea ne relatează, în continuare: „La o lună
de zile de la întâmplarea din Parlament, Adrian Severin e
invitat, în calitatea pe care o avea, de ministru de externe,
la cursurile de vară de la Văleni. A avut impertinenţa să
vină şi, de la această tribună, să vorbească de originea lui
basarabeană, de drepturile pe care le au românii asupra
Bucovinei, de suferinţele pe care le-au îndurat şi le îndură
ei şi acum, acolo!
L-am ascultat şi eu şi nu-mi venea să cred cât de
altul e faţă de tupeistul susţinător al semnării actului cu
Ucraina. I-am văzut, apărându-i, chiar lacrimi în ochi,
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lacrimi care, negăsind obraz să se prelingă, plonjau grăbite
pe bombeul pantofilor cu bot ascuţit, impertinent - Ce
model reuşit de biped meschin! aud o voce lângă mine.
Era, la absolvirea Academiei „Ştefan Gheorghiu", un gol
rezonabil, din care ieşeau limbi de lemn, ca ţepii de arici.
Priviţi acum - mi se adresă vocea - e o adevărată
capodoperă!
Un veritabil simbol
al perioadei
postdecembriste!
M-am uitat. N-am reuşit decât câteva secunde. Am
icnit, m-am abţinut şi am ieşit din sală. (C . Manolache)
Revenim la cursurile din 20 14. Vorbitorii continuă
să facă referiri la situaţia românilor din Ucraina.
Ioan Scurtu constată că Ucraina de acum e mai
naţionalistă decât cea de acum câţiva ani. Politica de
asimilare forţată, de impunere a limbii şi culturii
ucrainene, a manierelor de acţiune şi de comportament
specifice lor se desfăşoară cu o şi mai mare intensitate.
Prima măsură luată de guvernul constituit pe maidan
a fost interzicerea altei limbi pe teritoriul ţării decât limba
ucraineană. Şi, cu chiu, cu vai, au promis că s-ar putea să
mai modifice, ici şi acolo, câte ceva.

C. Manolache

Teritoriile româneşti aflate în Ucraina de astăzi n-au
nici cea mai mică justificare să se afle în componenţa ei.
Stăpânirea sudului Basarabiei e chiar strigătoare la cer. O
limbă de teritoriu românesc înconjurată de teritorii
româneşti, administrată de un alt stat care n-are ce căuta
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aici. Totul s-a petrecut şi se petrece în continuare ca într
un joc stupid de copii retardaţi.
Oficialii noştri se fac că nu văd, că nu ştiu. (Dar
poate chiar nu văd. Păi, cum să vadă? Au ei croială de
ochi pentru Ismail? Nuuu! E o j ignire, fiţi mai atenţi la ce
vorbiţi! Pentru Paris, mai treacă meargă, încape în
cuprinderea retinei lor! Iar Bruxelles-ul, e şi mai şi ! E tare
de tot! E capitală de multe capitale! E capitală de multe
ţări! Şi voi îmi veniţi cu Ismailul! Mai terminaţi odată cu
aşa jigniri! )
Oficialităţile noastre luptă pentru integrarea
Ucrainei. (Ce vi se pare nefiresc? Doar aţi văzut cu cât
eroism, cu câtă detaşare de sine şi . . . de eroism au rezolvat
integritatea României, integrând-o parţial - deocamdată! ! !
- Ucrainei !)
Cum Statele Unite au interesele lor, aşa trebuie să
avem şi noi interesele noastre. Dacă nu suntem în stare să
ne obţinem teritoriile care ne aparţin, măcar să asigurăm
românilor ce le locuiesc o existenţă demnă, normală, să
luptăm pentru respectarea, în practică, a drepturilor
internaţionale ale omului: conservarea identităţii naţionale,
a limbii, a culturii, a credinţei, a tradiţiilor. Zi de zi aceste
drepturi sunt încălcate. Zi de zi, la Bucureşti, se aşterne
perdeaua tăcerii peste acest subiect. Concluzia, văzută din
elicopter: totul e în ordine! În acest timp, românii din
Ucraina sunt chemaţi sub arme, să lupte în estul Ucrainei !
Pentru apărarea cui? A statului care le-a luat glia, le ia
limba, le calcă istoria şi demnitatea în picioare?
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Din acest punct de vedere - spune Ioan Scurtu am
o apreciere pentru Ungaria care ştie să-şi protejeze
interesul naţional oriunde.
Deşi Ucraina nu stăpâneşte teritorii maghiare, statul
maghiar apără drepturile persoanelor de etnie maghiară
din Ucraina, le apără limba, credinţa şi învăţământul în
limba maghiară, plătindu-le chiar şi profesorii de limba
maghiară.
Deşi Ucraina stăpâneşte întinse teritorii româneşti,
cu sute de mii de români în cuprinsul lor, statul român
devine impenetrabil la doleanţele românilor de acolo
României, confundându-se cu vestiţii făcători de nimic, N
aude, N-a vede, din poveştile noastre cu personaje hâde,
precum şi al celor mai greţoase servicii de slugărnicie.
Reprezentanţii lui mai de pe urmă au câştigat deja cu
brio campionatul european al abandonării şi subminării
interesului naţional.
În istoria noastră au existat destule momente dificile,
dar au existat şi adevăraţi oameni politici, care s-au ridicat
cu competenţă şi demnitate la înălţimea evenimentelor,
situaţiilor, sluj ind exemplar ţara, poporul. Profesorul Ioan
Scurtu îl dă ca exemplu pe Ion C. Brătianu, care a ştiut cu
inteligenţă, competenţă şi bărbăţie să rezolve problemele
ţării în situaţia extrem de grea pe care a avut-o la
Conferinţa de Pace de la Paris, din 1 9 1 9 . Brătianu a apărat
cu îndârj ire poziţia României şi a impus-o în faţa marilor
puteri.
Când a fost criticat pentru atitudinea prea semeaţă pe
care a adoptat-o la Conferinţa de la Paris, a răspuns
parlamentarilor români cu aceste cuvinte:
-
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„Să fim oricât de modeşti ca oameni, dar nu când e
vorba de România."
Dacă ai valoare ca om şi eşti legat prin toate fibrele
fiinţei de poporul tău, numai aşa te poţi ridica la înălţimea
cerută de statutul de politician. Altfel de este, Ţara devine
precum acum la noi.

179
https://biblioteca-digitala.ro

4.

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
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Prof. univ. Ion Bulei face o prezentare a României
la începutul secolului XX, oprindu-se asupra momentelor
semnificative, legate de dezvoltarea economică şi
culturală. Sunt subliniate şi marile neîmpliniri, în primul
rând cele legate de situaţia ţărănimii şi de corupţia din
sânul clasei politice. „În perioada neutralităţii - afirmă
domnia sa - a fost o corupţie cum n-a mai fost până atunci
în ţara noastră. Cu siguranţă, însă, depăşită enorm în zilele
noastre. Corupţia de atunci este cauza esenţială a lipsei de
dotare corespunzătoare a armatei în război. Corupţia de
astăzi este cauza esenţială a degradării tuturor sectoarelor
societăţii, implicit a scăderii drastice a nivelului de trai.
Între România din 1 989 şi cea de acum, s-a aşezat un
coborâş, în cele mai multe sectoare ale vieţii, greu de
recuperat."
Constantin Stere: ,,În 1 989, am cunoscut un avocat
evreu care solicita plecarea din ţară. L-am întrebat de ce
pleacă. S-a codit să spună. Eu, crezând că pleacă din cauza
lui Ceauşescu, i-am zis: Mai aveţi răbdare, c-o să se
termine şi cu Ceauşescu. Mi-a răspuns: Greşiţi profund. În
ultimele decenii, poporul român a dat două personalităţi
politice mari: pe Ion Antonescu şi pe Nicolae Ceauşescu.
Răspunsul lui m-a lovit ca o măciucă. Involuntar, am
exclamat: Nu se poate! La fel de stăpân pe sine, avocatul a
continuat:
- Peste 20 de ani, în Parcul Central din Tg. Mureş,
veţi vedea, într-un capăt al lui, pe Ion Antonescu, în
celălalt, pe Ceauşescu.
În 1 99 1 , unul din cele două busturi îşi făcuse
apariţia: era al mareşalului Ion Antonescu."
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Sergiu Iosipescu, de la Institutul de Istorie Militară
din Bucureşti, observă că problemele legate de începutul,
desfăşurarea şi consecinţele Primului Război Mondial
încep să fie mistificate prin proliferarea unor aşa zise
lucrări de demitizare a istoriei poporului român.
Dă ca exemplu lucrările Germanofilii şi Primul
Război Mondial, semnate de Lucian Boia. Strădania
autorului e îndreptată spre demonstrarea ideii că o bună
parte a elitei politice româneşti era, de fapt, germanofilă,
că România ar fi trebuit să rămână neutră. Vorbitorul
decupează un exemplu de germanofil din cartea lui Boia:
Celebrul scriitor din perioada interbelică, Jan Bart (Eugen
P. Botez), autorul cărţii Europolis, este inclus în această
categorie, pe un singur argument, probabil căutat cu
lumânarea, şi anume, că scrisese, între 1 9 1 4- 1 9 1 6, câteva
articole cu oarecare plecare spre Puterile Centrale, în care
afirma că nu suntem pregătiţi pentru intrarea în război. A
fost de ajuns atât pentru domnul Boia ca să-i aplice
ştampila de germanofil. N-a mai contat că Eugen P. Botez
a fost comandant al portului Sulina şi al Deltei Dunării şi a
luptat împotriva nemţilor în toată perioada 1 9 1 6- 1 9 1 8,
săvârşind adevărate fapte de patriotism. În acei ani, Delta
Dunării şi Portul Sulina rămăseseră în stăpânirea
Guvernului Român de la Iaşi.
C. Manolache : La prima vedere, mi s-a părut
ştampilarea cu termenul de germanofil, în cazul lui Jan
Bart, ca şi cum ar fi făcut-o, în goana calului, un călăreţ
fără cap. Greşeam, fireşte. La o a doua privire, am văzut
că el, călăreţul, avea cap! Numai că era capul altuia!
Nicolae Tanaşoca aşază lucrările lui Lucian Boia în
categoria celor prin care se manifestă tendinţa de a
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deprecia valorile noastre naţionale şi religioase, ca să
facem pedagogia naţiei în alt spirit, în spiritul şi în folosul
altora.
Sergiu Iosipescu pledează pentru realizarea de
adevărate lucrări istorice, considerând, în această
categorie, pe cele în care autorii se folosesc de surse
primare de documentare, adică de ceea ce îţi permite să
cunoşti cu adevărat ceea ce a fost.
Apelând la surse de mâna a doua nu facem altceva
decât să ne îndepărtăm de adevăr, să preluăm drept adevăr
mentalitatea autorului sursei secundare, ceea ce înseamnă
să parcurgem încă un pas spre interpretări eronate.
În ciuda multor greutăţi, România făcuse, până la
Primul Război Mondial, paşi importanţi spre modernizare.
Acest adevăr iese în evidenţă şi cu prilejul participării ei la
Al Doilea Război Balcanic. Premergător participării, au
fost lungi negocieri cu puterile occidentale. Din partea lui
Carol I, exista o îndreptăţită temere: ce se va întâmpla,
chemând sub arme ţăranii? Trecuseră doar 6 ani de la
răscoala lor. Cum vor reacţiona cu arma în mână?
Temerile nu s-au confirmat. S-a înregistrat un entuziasm
general şi o dorinţă de afirmare evidentă. Erau semnele
marilor energii pozitive ce sălăşluiesc în adâncurile naţiei.
Aşa cum au mai fost dovedite în decursul istoriei de câte
ori acest popor a avut conducători adevăraţi. Nu mai
departe de vremea unirii din 1 859, de exemplu, sau a
Războiului pentru Independenţă, din urmă cu 3 5 de ani.
Capacitatea ţării, prin valoarea oamenilor din popor, era
mult peste ceea ce se vedea de la Bucureşti.
Regele Carol I venea în contact direct şi masiv cu
poporul. Era entuziasmat. Sub această impresie, menţinută
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pe tot parcursul campaniei, a comandat decoraţia pe care a
numit-o Avântul Ţării.
George Boisnard face cursanţilor o surpriză
anunţând că le oferă un film documentar care surprinde o
serie de aspecte relevante despre România din anii
premergători Primului Război Mondial. O Românie
demnă, care merită aprecierile şi iubirea noastră.
După vizionarea filmului, se continuă dezbaterile
despre Primul Război Mondial.
Nicolae Tanaşoca se referă la discursul pe care
Ionel Brătianu l-a susţinut la prima întrunire a Adunării
constituante a României întregite ( 1 9 1 9). A fost un
moment extraordinar, prezidat de Nicolae Iorga, în
calitatea sa de preşedinte al Camerei Deputaţilor.
Discursul lui Brătianu este numit de Tanaşoca
„marele discurs". Pe întreaga lui derulare, izbucnesc
aplauze fulminante, îndeosebi din partea liberalilor. Dar şi
reproşuri, între care cel despre intrarea ţării, nepregătite, în
război. Generalul Rosetti a demonstrat, cu cifre, că nici un
ministru de război, în perioada 1 877- 1 9 1 4, n-a făcut atât
de mult ca Brătianu pentru a înzestra armata.
În opoziţia manifestată atunci, erau şi câţiva deputaţi
din Ardeal şi din Basarabia. La un moment dat, întrebat de
aceştia de ce a băgat ţara în război, Ionel Brătianu le
răspunde sec: Pentru ca Dumneavoastră să fiţi acum
prezenţi fn această sală, ca deputaţi ai României întregite!
Începuse politica! Evident, o politică mult elevată
faţă de ceea ce se face astăzi.
Şi istoricul continuă:
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,,Am reeditat teza de doctorat a mult hulitului Gh.
Tătărăscu, susţinută în 1 9 1 2, la Paris, lucrare salutată de
Nicolae Iorga, apreciindu-l pe autor ca pe un mare român.
Era despre reforma parlamentară şi reformele agrare şi
sociale în România. Era o pledoarie pentru votul universal
şi pentru punerea în acord a muncii cu capitalul prin
desfiinţarea regimului pe care el îl denumea oligarhic, pe
drept cuvânt, care stăpânea România de atunci. O
boierime, mare posesoare de pământ, care-şi petrecea
timpul prin occident, lăsându-şi moşiile pe seama
arendaşilor. Ionel Brătianu s-a situat în fruntea acestor
mişcări de realizare a reformelor.
Reformele, inclusiv cea agrară, erau pregătite deja.
Ele au fost întrerupte din cauza intrării României în
război. Venit de la Paris, Gh. Tătărăscu s-a înscris în
partidul liberal."
N. Tanaşoca consideră lucrarea lui

l .L .

Caragiale,

1907 din primăvară până în toamnă, foarte realistă.

Concluzia lui Caragiale este că regele trebuie să ia în
mâinile lui toată puterea, să facă o monarhie autoritară, în
stilul lui Cuza. Numai aşa se puteau împlini, la acel timp,
marile reforme de care poporul avea nevoie, aprecia
scriitorul.
Este adusă în discuţie o altă personalitate marcantă a
vremii: ploieşteanul Take Ionescu. În memoriile sale,
acesta creionează personaje şi întâmplări din România de
până la Primul Război Mondial. Evocă întâlnirile sale cu
diplomaţii occidentali, prestigiul de care se bucura Carol I
în lumea occidentală. Acest prestigiu era atât de mare,
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încât, puterile europene trimiteau, la noi, persoane care
tăceau parte din primul cerc al elitei lor diplomatice. Carol
I era văzut ca un artizan influent al păcii. El este cel care îl
îndeamnă pe Wilhelm II, împăratul Germaniei, să nu facă
război.
Este relatată discuţia dintre Carol I şi Take Ionescu,
care a avut loc la Peleş, în timpul unui dejun. Era în ajunul
Consiliului de Coroană din 1 9 1 4, care va hotărî
neutralitatea României.
Take Ionescu, una din marile inteligenţe diplomatice
de la noi, îi spune lui Carol I, cu acel prilej, că războiul
care urmează nu e un război cum au fost celelalte. Va avea
următoarele consecinţe:
- vor dispărea imperiile, deci tronurile se vor prăbuşi;
- clasa muncitoare va deveni un vector politic prin
partidele social democrate şi socialiste;
- conflictele interetnice, naţionaliste vor cunoaşte o
exacerbare nemaiîntâlnită în istoria omenirii;
- va grăbi cu 50 de ani ascensiunea SUA la cârma
rasei albe.

Iosif Friedmann-Nicolescu

Domnul dr. jurist ne propune să facem o incursiune
prin Bucureştiul anilor 1 9 1 6- 1 9 1 8, când capitala României
se afla sub ocupaţia armatelor germane, conduse de
generalul August von Manchester. Ocuparea Bucureştiului
s-a tăcut la 6 decembrie, ziua de naştere a lui Manchester.
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Ne sunt fumizate câteva date despre general: fiu de
moşier, voluntar în trupele de husari, student şi absolvent
de facultate, revine în armată şi se dedică activităţii
militare. Ajunge aghiotant al împăratului, general ( 1 9 1 4)
şi mareşal ( 1 9 1 5), conduce trupele care ocupă Lembergul,
Belgradul şi Bucureştiul.
Bucureştiul, la 1 9 1 6, era un oraş-grădină, nu
întâmplător numit Micul Paris. Era una din puţinele
capitale europene iluminate electric, avea tramvai electric
şi o cotă de 60 KW pe zi, de familie
În timpul ocupaţiei germane, se interzice circulaţia
pe timp de noapte. Tramvaiele electrice sunt stocate în
depouri şi revigorată circulaţia celor cu cai.
Conducerea poliţiei militare germane a întocmit un
document important privind situaţia locuitorilor şi a
clădirilor din Bucureşti.
A fost organizat biroul de evidenţă a populaţiei şi s-a
început eliberarea de acte de identitate.
Justiţia a fost organizată în aşa fel încât actele de
justiţie să se desfăşoare în bune condiţii, fără să perturbe
celelalte activităţi ale vieţii sociale.
La Curtea de Apel din Bucureşti, funcţionau, în
timpul ocupaţiei, patru secţii civile, două comerciale, una
corecţională, una de notariat şi un tribunal pentru cetăţenii
germani, veniţi odată cu armata.
Secţia de notariat era condusă de Andrei Rădulescu,
din Chiojdeanca-Prahova, viitor academician şi preşedinte
de Academie. Judecătorul Gheorghe Alexianu va deveni,
după război, guvernator al Transnistriei.
Mulţi dintre cei peste 1 50 de avocaţi, care funcţionau
în Bucureştiul ocupat de armata germană, se vor afirma
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după război, în diverse domenii artistice. Este menţionat
D.I. Suchianu, critic cinematografic, deosebit de cult. Era
cumnat cu Mihai Ralea şi unchiul Catincăi Ralea,
căsătorită cu actorul Emanoil Petruţ.
Cinematografia românească interbelică a cunoscut o
dezvoltare puternică şi de calitate. Se realizau 20-24 filme
pe an, cu actori şi regizori de real talent. E amintit filmul
documentar Eminescu, Veronica şi Creangă, realizat, în
parteneriat cu revista Cele trei Crişuri, de Casa de filme
Bucureşti (Regizor şi scenarist, avocatul Octav Minar, iar
cameraman, Victor Debon). Filmările s-au făcut în vara
anului 1 9 1 4, la Mânăstirile Agapia, Neamţ, Văratic, la
Ipoteşti, Humuieşti, Dumbrăveni, Târgu-Neamţ, Cernăuţi,
Iaşi, Bucureşti etc.
Premiera oficială are loc la 3 1 ianuarie 1 9 1 5, la
Ateneul Român din Bucureşti. Iau parte: Barbu Ştefănescu
Delavrancea, Victor Eftimiu, Maria Ventura, George
Enescu. La solicitarea lui Nicolae Iorga, acest film a rulat
şi la cursurile de vară de la Vălenii de Munte, după
reîntregire.
Bucureştiul a avut o viaţă culturală puternică şi
înainte de primul război mondial. Marile evenimente
culturale ale Parisului aveau o rezonanţă deosebită în
capitala Regatului Român, multe dintre ele ajungând,
destul de repede, şi în Micul Paris. Astfel, primul film
proiectat la Paris, la 29 decembrie 1 892, de fraţii Lumiere,
este, după cinci luni, proiectat şi în Bucureşti (în redacţia
ziarului L 'lndependence Roumaine, Calea Victoriei,
lângă Hotelul Capşa).
Ajungând la acest punct, Iosif Friedmann Nicolescu
trece în revistă clădirile de patrimoniu de pe Calea
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Victoriei şi evenimentele culturale mari legate de această
stradă, supusă astăzi unui proces odios de distrugere . . .

C. Manolache

Participarea României la Primul Război Mondial
este legată de reîntregirea ţării. S-au scris mii de pagini
despre acest eveniment de proporţii, semănat cu suferinţe
şi sacrificii enorme, dar şi cu împlinirea acelui act firesc,
de normalitate pentru o lume evoluată: să fim împreună, la
noi acasă!
Între aceste lucrări ştiinţifice, se detaşează, prin
personalitatea ei puternică, Istoria Războiului pentru
întregirea României. 1916-1919, de Constantin
Kiriţescu . O lucrare de proporţii, extrem de bine
documentată, scrisă cu aleasă competenţă ştiinţifică şi
didactică, cu patriotism, dăruire şi sinceritate. Iniţiativa
preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea
Cosma, de a o retipări în format complet, reprezintă un act
meritoriu de cultură, care ar trebui, cât de repede, reluat
cel puţin la scară naţională.
Prima ediţie a apărut în decembrie 1 92 1 , în două
volume, iar a doua, exact la patru ani distanţă, decembrie
1 925, în trei volume. Autorul vine cu modificări şi, mai
ales, cu adăugiri numeroase şi importante, creionând
pregnant ceea ce şi-a propus de la bun început: „un tablou
cât mai complet, cât mai sincer al marii noastre epopei
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naţionale". Ambele ediţii s-au bucurat de o primire caldă,
entuziastă, atât din partea specialiştilor, cât, în mod
deosebit, din partea marelui public. Şi pe bună dreptate se
întâmplă acest fapt. Lucrarea este scrisă cu iubire şi
sinceritate, cu respect deosebit faţă de adevărul istoric adevăr, în bună parte, trăit de autor şi întregit, corelat cu o
bogată paletă de surse contemporane autentice. Constantin
Kiriţescu este un istoric şi un pedagog de înaltă
competenţă, cu vocaţie de om dăruit idealurilor neamului
din care face parte, pe care l-a slujit cu credinţă până în
ultimele clipe ale existenţei sale. Menţionăm că, în 1 959,
el avea pregătită o a treia variantă a Istoriei sale. Agreată
de Nicolae Ceauşescu, varianta este publicată în 1 989, la
aproap e trei decenii de la moartea autorului.
In 20 1 3 , întregind proiectele culturale dedicate
aniversării Marii Uniri de la 1 9 1 8, Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, un pasionat şi
competent cercetător al istoriei românilor, ne-a propus
retipărirea acestei lucrări.
A fost aleasă varianta reproducerii ediţiei din
decembrie 1 925 (Editura Casei Şcoalelor, Atelierele
„Cartea Românească", Bucureşti). Sub îngnJirea
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga" din Ploieşti (director:
Mihaela Radu), cartea apare în acest an, 20 1 4, la
Tipografia KartaGraphic Ploieşti (director: Paul Voicu), în
trei volume cartonate. Coperta de titlu înfăţişează efigia
Marii Uniri de la 1 9 1 9 (realizată de M. Cosma şi C.
Manolache în scopul emblemării acţiunilor Prahovei,
dedicate împlinirii unui secol de la Marea Unire). Acest
simbol grafic se impune prin forţa pe care o degajă figurile
în medalion, ale celor trei mari făuritori de unire: Mihai
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Viteazul, Alexandru Ioan Cuza şi Ferdinand I, proiectate
pe conturul hărţii României Mari. Această imagine-simbol
s-a bucurat de o bună primire fiind imprimată pe insigne,
medalii, afişe, cărţi, atât în Prahova cât şi în Basarabia,
Bucovina de Nord, ori în comunităţile româneşti din
Germania şi Serbia.
Scrisă, în mod deosebit, pentru marele public, cartea
lui Constantin Kiriţescu cuprinde o mare bogăţie de fapte
şi informaţii, esenţiale pentru cunoaşterea marii epopei
româneşti, toate acestea fiind redate într-un stil cald,
sincer, de povestitor talentat, cu dragoste faţă de marea lui
familie, neamul românesc. Şi face acest lucru străbătut de
focul dorinţei de a-i fi de folos în mersul ce-l are de făcut
prin vremurile ce vor veni.
În Prefaţa primei ediţii, autorul, referindu-se la
subiectul cărţii sale, afirmă că Războiul de întregire a
României a fost „o dramă plină de peripeţii, în care un
neam întreg şi-a jucat viitorul şi şi-a riscat �xistenţa,
pentru împlinirea unei chemări istorice. Intregirea
neamului s-a plămădit din sângele flăcăilor şi din ruinele
ţării. Nu e palmă de pământ care să nu fie stropită cu
sânge românesc. Nu e român căruia, secera morţii să nu-i
fi luat o fiinţă dragă, ori căruia, să nu-i fi cotropit o parte
mai mare sau mai mică de avut".
Războiul de întregire a fost opera întregului neam
românesc. De aceea, povestirea lui „nu se poate reduce la
o însuşire searbădă de operaţii militare". Ea „trebuie să
exprime tot zbuciumul acestui neam, să ne poarte pe toate
drumurile udate cu sânge şi cu lacrimi, care au dus la
biruinţă. Ea trebuie să se adreseze sufletului românesc", să
facă să-i vibreze cele „mai nobile coarde".
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Constantin Kiriţescu afirmă, pe drept cuvânt, că
istoria sa este „o lucrare de sinceritate". Episoadele
războiului au fost descrise „aşa cum au fost, cum le-am
văzut. . . , cu părţile lor luminoase şi cu umbrele lor. Am
dispreţuit falsificările voite, înfloririle meşteşugite,
frazeologia mincinoasă".
A respectat întotdeauna adevărul, apreciind că, în
orice domeniu, e necesară întotdeauna cunoaşterea exactă.
Numai ea ne conduce spre formarea ideilor juste, „numai
mulţumită ei putem să depărtăm formarea de idei false izvorul cel mai fecund şi cel mai obişnuit al greşelilor".
Patriotismul nu are nimic comun cu „linguşirea amorului
propriu naţional", cu „mistificarea adevărului".
Cartea este scrisă pentru marele public, în special,
pentru tineret, vizând dezvoltarea „energiei naţionale sub
toate formele ei".
„Poporul român trebuie să-şi dea seama că numai
naţiunile viguroase au dreptul să trăiască şi să-şi afirme
drepturile şi pretenţiile lor".
Războiul de întregire a neamului a fost un adevărat şi
greu „examen de energie" pentru poporul român. Autorul
adresează „elementului cult şi conştient al neamului
nostru" îndemnul de a contribui la dezvoltarea străduinţei
obşteşti de mai bine, la trasarea unui drum „mai fericit,
inspirat din gloria trecutului, dar ferit de greşelil"e lui".
În structurarea lucrării, autorul dovedeşte nu numai
logica impecabilă a omului de ştiinţă, ci şi talentul unui
experimentat pedagog, care-şi ridică impunătorul edificiu
al cunoaşterii pornind de la simplu la complex, acordând
fiecărui element constitutiv importanţa şi proporţia
cuvenită în împlinirea întregului.
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Intrarea în universul lucrării se face, cum am văzut,
cu lămurirea de început a autorului şi continuă cu
înfăţişarea, esenţializată, a trecutului Transilvaniei,
Munteniei şi Moldovei - cu cele două componente ale ei,
Basarabia şi Bucovina de Nord. Devenim părtaşi la
existenţa înaintaşilor noştri, bucurându-ne şi suferind
alături de ei, pe drumul anevoios al răzbirii. Ajungem în
perioada neutralităţii şi pregătirii de război ( 1 9 1 4- 1 9 1 6),
intrăm în Campania din 1 9 1 6- 1 9 1 8, cu toate episoadele ei:
luptele de peste Carpaţi şi din Dobrogea, apărarea
Carpaţilor, bătălia trecătorilor carpatine, forţarea Oltului,
marea bătălie de pe Neajlov şi Argeş, retragerea pe Siret;
bătăliile din 1 9 1 7 (Nămoloasa, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz,
Varniţa şi Muncelu, Cireşoaia). Ajungem, astfel, în anul
1 9 1 8, cu marile lui căderi şi ridicări. În timp ce România
rămăsese în cinci judeţe, restul ţării aflându-se sub
ocupaţie germană, românii din Basarabia se scutură de
jugul ţarist, se declară stat independent şi hotărăsc unirea
cu ţara din trupul căreia au fost smulşi, prin fals grosolan
şi cotropire, de ruşi, în mai 1 8 1 2.
Participăm, în continuare, la o succesiune grabnică
de evenimente: reintrarea României în război, prăbuşirea
monarhiei austro-ungare, Unirea Bucovinei cu România,
Unirea Transilvaniei cu România.
Ajungem în anul 1 9 1 9. Însoţim, acum, armatele
române în luptele cu maghiarii: din Munţii Apuseni, de pe
Tisa şi din alte locuri, alungăm pe Bela Kun şi ocupăm
Budapesta, la 4 august.
Constantin Kiriţescu îşi încheie monumentala sa
lucrare cu aceste cuvinte memorabile, al căror îndemn se
193
https://biblioteca-digitala.ro

impune să-l avem permanent în mintea ş1 în sufletul
nostru:
Unirea naţională a Românilor, rod al unei lungi
evoluţii istorice, pregătită cu tot ce a fost mai curat în
sufletul românesc, săvârşită cu jertfa celei mai bune părţi a
acestui neam, este astăzi comoara noastră cea mai de preţ.
Stropită cu sânge, sfinţită cu lacrimi, nicio mână nelegiuită
nu poate fi lăsată să se atingă de ea; un popor de milioane
de români va şti s-o apere şi s-o păstreze.
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5.

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
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Prof. Sorin Maxim Ursu, cercetător la Muzeul,
Marinei Militare din Constanţa, ne onorează, pentru a
doua oară, cu prezenţa sa la Cursurile de vară de la Vălenii
de Munte, în calitate de lector.
La ediţia din 20 1 3 , a evocat personalitatea şi faptele
militare ale contraamiralului Marinei Regale Române,
Horia Macellariu, în timpul celui de Al Doilea Război
Mondial, conducătorul Operaţiunii 60. 000, una din
impresionantele reuşite navale ale acelui timp.
Expunerea sa, însufleţită şi bogat documentată, ne-a
fixat, pentru totdeauna în minte, imaginea acestui
comandant patriot, de o exemplară demnitate şi
competenţă.
La invitaţia noastră, este prezent şi la actuala ediţie
pentru a ne împărtăşi noi fapte ale Marinei Regale
Române, în perioada anilor 1 94 1 - 1 944.
În rândurile ce urmează, rezumăm alocuţiunea sa,
păstrând cele mai importante informaţii.

În perioada premergătoare celui de al-11-lea război
mondial, Marinei Române îi reveneau sarcini deosebite,
atât în apărarea frontierei la mare cât şi la Dunăre. Au fost
create baraje de mine care să protejeze rutele de navigaţie,
a crescut efortul de supraveghere a litoralului pentru
preîntâmpinarea unor atacuri de suprafaţă, submarine sau
aeriene. Toate aceste măsuri ţinteau să compenseze
disproporţia mare dintre flota română şi cea sovietică: la
navele de suprafaţă 111 1 , iar la submarine, 114 7. Pregătirea
navelor, a echipejelor şi a corpului de comandă se
impunea să fie deosebită. Rezultatele acestei pregătiri s-au
văzut în primele zile ale războiului, în „Bătălia
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Constanţei" 26 iunie 1 94 1 . Escadra sovietică, a suferit o
mare înfrângere. Cele două nave lider, Moskva şi Harcov,
au fost scoase din luptă: Harcov grav avariată, iar Moskva,
scufundată, în faţa Agigei. Întreaga escadră sovietică s-a
retras. Multe submarine sovietice au avut soarta navei
Moskva.
Până la sfârşitul anului 1 943, flota noastră a apărat
cu succes coasta română şi a susţinut, pe apă, înaintarea
militară spre est.
Începutul anului 1 944 a adus schimbări majore atât
în desfăşurarea războiului, dar mai ales în misiunile
Marinei Regale Române.
La 1 6 martie 1 944, conducerea sovietică ordonă
Frontului 4 Ucrinean să nimicescă Armata a XVII-a
germano-română (5 divizii germane, 7 româneşti),
nepermiţându-i să evacueze Crimeea. Operaţiunea se
desfăşura atât terestru cât şi naval.
În aceste circumstanţe, Marina Regală Română
trebuia să apere zona de NV a Mării Negre şi să asigure
aprovizionarea cu materiale (armament, muniţii, piese de
schimb, combustibili, alimente, medicamente etc.). De
asemenea, să efectueze schimbul trupelor terestre şi
recuperarea răniţilor. Pierderea trupelor române (7 divizii)
ar fi fost catastrofală pentru ţară, în desfăşurarea ulterioară
a ostilităţilor.
Pentru noi, 7 divizii pierdute sau recuperate însemna
enorm. La sovietici, pierderile umane aproape nu contau.
Pe 26 martie 1 944, Frontul 3 Ucrainean declanşează
operaţiunea „Odessa", iar la 28 martie, ocupă portul
Nicolaev, tăind aprovizionarea terestră a trupelor româno-
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germane. Legătura maritimă devenea vitală, cea aeriană
fiind mai puţin realizabilă.
Singura legătură cu trupele române mai putea fi
asigurată de Marina Regală Română prin porturile din
sudul Crimeei. În acestă situaţie, pentru a evita capturarea
întregii Armate a XVII-a, generalul german Erwin
Jaenecke, comandantul trupelor germano-române, cere
permisiunea de retragere din Crimeea.
Adolf Hitler a ordonat: „Nici un pas să nu fie cedat,
nici un valid sa nu fie îmbarcat". Părea că situaţia de la
Stalingrad se repetă. La 12 aprilie, trupele sovietice ocupă
oraşele Kerci, Simferopol, Eupatoria, iar pe 1 3 aprilie,
Feodosia. Trupele româno-germane erau încercuite şi
blocate în Sevastopol. Singura salvare rămăsese Marina
Regală Română.
Începe, din 14 aprilie, operaţiunea de evacuare,
Operaţiunea 60.000. Această operaţiune a fost
coordonată de Statul Major al Marinei şi executată de
navele din compunerea Forţelor Navele Maritime, militare
şi comerciale, precum şi de navele germane din
subordinea Amiral Schwartzes Meer.
În desfăşurarea operaţiunii, se pot distinge două
etape.
În prima etapă, care a durat pânp la 27 aprilie,
Marina Regală Română a participat cu şase nave mari de
transport: Ardeal, România, Alba Julia, Oituz, Danubius,
Durostorum ; cu trei distrugătoare: Ferdinand, Regina
Maria şi Mărăşeşti; cu trei canoniere: Stihi, Dumitrescu,
Ghiculescu; cu un puitor de mine Amiral Murgescu; cu
trei vedete torpiloare şi trei pontoane armate.
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Neputând beneficia de protecţia aeriană a aviaţiei
române în zona Crimeei, datorită distanţei mari
(aeroporturile române fiind în sudul Moldovei), navele
noastre trebuiau să înfrunte singure toate atacurile
duşmanului.
Totuşi, s-a reuşit evacuarea a 73.058 militari (din
care 20.779 români), 12.000 tone materiale de război,
7 .OOO tone muniţie, carburanţi, alimente pentru trupele
care încercau să menţină poziţiile ca restul forţelor să
poată fi retrase.
În acestă primă etapă, Marina Regală Română nu a
pierdut nici o navă.
Partea sovietică, deşi net superioară numeric în aer şi
pe mare, a pierdut 12 avioane, 2 submarine, o vedetă
torpiloare şi au avut 2 submarine avariate. La 27 aprilie,
Hitler a ordonat suspendarea operaţiei şi continuarea
rezistenţei în Crimeea. Marina Regală Română a escortat
14 convoaie de aprovizionare a trupelor de la Sevastopol,
la întoarcere aducând militari, în special răniţi.
La 8 mai, începe etapa a doua a evacuării ultimilor
50.000 de militari. Acum, situaţa era mult mai grea. Pe 9
mai, sovieticii încep să intre în Sevastopol. Zonele de
evacuare erau lovite direct de artileria sovietică, de aviaţie,
de navele de suprafaţă şi de submarine.
În zilele de 1 0- 1 1 mai, erau pe mare 1 90 de nave
române şi germane. Deşi atacate, ele continuau să
evacueze. Toate operaţiunile se desfăşurau în contact
direct şi continuu cu inamicul.
Navele de transport soseau în portul Constanţa, în şir
continuu, majoritatea avariate, cu mulţi morţi şi răniţi la
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bord. Distrugătoarele şi canonierele române asigurau, pe
cât se putea, zonele de ambarcare, angajându-se cu succes
în dueluri de artilerie cu bateriile de coastă sovietice,
pentru a le împiedica să lovească trupele în curs de
ambarcare.
Distrugătorul „Ferdinand" a lichidat două baterii de
coastă şi a doborât două avioane. În aceste condiţii,
Marina Regală Română pierde trei nave de transport:
România şi Danubius, pe 1 1 mai şi Durostorum, pe 1 2
mai, cu aproape toţi cei de l a bord. Distrugătorul
Ferdinand, canoniera Ghiculescu şi nava de transport
Dacia sunt avariate grav.
Evacuarea s-a sfârşit pe 1 2 mai, când trupele
sovietice au intrat în Sevastopol, până la zonele de
ambarcare. Fuseseră evacuaţi 1 20.853 de oameni, din care
42.200 români (90% din efective) şi 22.548 tone de
armament şi muniţie.
Comparativ cu retragerea de la Dunkergne, a fost o
reuşită notabilă: procentual, mai multe vieţi şi materiale
salvate, cu pierderi mult mai mici, distanţa incomparabil
mai mare, în condiţiile unei evidente superiorităţi navale şi
aeriene.
Operaţiunea 60.000 a fost cea mai mare acţiune
reuşită a Marinei Regale Române în al Doilea Război
Mondial, comandate de contraamiralul Horia Macellariu,
coordonarea generală revenind comandamentului german
„Amiral Marea Neagră"
viceamiralul Helmuth
Brinckman.
În perioada mai-august 1 944, rolul Marinei Regale
Române, pe mare şi la Dunăre, a fost cel de sprijin al
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trupelor terestre ce luptau în zona estică, de înlăturare şi
distrugere a minelor lansate continuu de avioanele şi
submarinele sovietice.
Apropierea liniei frontului a făcut ca portul
Constanţa şi Marina Regală Română să devină o ţintă. Pe
20 august 1 944, peste 1 00 de avioane sovietice au atacat,
în patru valuri, portul şi oraşul Constanţa. Torpilorul
„Năluca" a fost scufundat, distrugătorul Ferdinand
avariat, cargoul Ardealul incendiat. A doua zi, raidurile s
au repetat.
Pe 23 august 1 944, Regele Mihai, prin comunicatul
adresat ţării, anunţă că România iese din alianţa cu
Puterile Axei. Marele Stat Major Român transmite
Marinei Regale misiunile: împiedicarea infiltrărilor
germane şi bulgare în Dobrogea, interzicerea debarcărilor,
siguranţa Dunării maritime şi a sectorului Brăila-Silistra.
Au fost dragate şi distruse 4 1 O mine, la mare şi la Dunăre.
A doua zi, deşi România declarase încetarea
războiului cu Naţiunile Unite, aviaţia sovietică atacă şi
scufundă, pe braţul Chilia, monitoarele Lascăr Catargiu şi
Mihail Kogălniceanu, 2 remorchere şi mai multe şlepuri.
Navele române au fost ţinte sigure, neavând voie să
riposteze.
Tot pe 24 august, contraamiralul român Horia
Macellariu somează şi convinge (conform ordinelor
primite) pe viceamiralul german Helmuth Brinckman să-şi
retragă forţele din Dobrogea. Astfel, bateria Tirpitz cea
mai puternică din Dobrogea, este dezactivată de germani,
navele germane se retrag spre litoralul bulgar, apoi,
datorită vremii,. se autosabordează în zona Vama (circa
200 nave). Trupele germane sunt îndepărtate de trupele
-
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române, în special de unităţile de uscat ale Marinei
Regale.
Datorită deschiderii frontului de către trupele
române, unităţile sovietice ajung la Galaţi, Tulcea, Sulina,
pe 27 august. Pe 29 august, navele militare române
întâmpină şi pilotează, evitând barajul de mine, primele
nave sovietice, spre portul Constanţa, iar pe 30 august,
contraamiralul Azarov şi comandorul Derevenko se
instalează aici. Amiralul sovietic Ocktiabrisky remite
contraamiralului român Horia Macellariu un ultimatum,
prin care cere ca toată flota română de război şi auxiliară
să fie mutată la Sulina şi predată Comandamentului
sovietic, navele germane să fie duse la Sulina şi echipajele
arestate, toate hărţile şi documentele relative la barajele de
mine de pe Marea Neagră şi Dunăre să fie predate.
Răspunsul era aşteptat până pe 29 august, orele 1 2 .
Î n caz de refuz sau de neprimire a răspunsului, flota şi
baza vor fi atacate. Răspunsul contraamiralului Horia
Macellariu a reprezentat o probă de onoare şi demnitate.
Amiralul român se adresează ierarhic, arătând că relaţiile
cu armata sovietică nu sunt clare: „Ultimatumul dat arată
clar că ruşii ne consideră încă inamici, sau ca pe o ţară
care a capitulat fără condiţii ! "
L a Dunăre, contraamiralul sovietic, Garşkov,
contactat de contraamiralul român Stoianovici, n-a vrut să
clarifice situaţia şi a trimis un ordin operativ: „Toate
navele de luptă române, aflate în amonte de Brăila, să fie,
în ziua de 3 1 august 1 944, ora 1 8.00, la Reni. Comadantul
Flotei Fluviale, împreună cu Statul Major şi documentele
necesare stabilirii planului de acţiune, să fie, la 1
septembrie, ora 1 0.00, la Brăila".
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Ei sunt opriţi în unitatea sovietică, sub pretextul
elaborării ordinelor comune de acţiune.
La Constanţa, pe 30 august, Horia Macellariu
primeşte ordin, din partea sovieticilor, să se prezinte în
port. La sosire, contraamiralul sovietic îi cere imperativ
supunere necondiţionată. Horia Macellariu protestează:
„suntem aliaţi, nu subordonaţi".
La ora 9.00, la fiecare navă, se instalează un ofiţer
sovietic controlor. Fără ştirea lui, nu se putea face nici o
mişcare.
Pe 3 1 august, monitorul Basarabia după ce capturase
o grupare germană, este chemat la Reni, la
Comandamentul sovietic. Echipajul e debarcat şi nava
rebotezată „Kerci". E obligată să lucreze sub pavilion
sovietic, până în 1 95 1 .
La 1 septembrie, monitorul I. C. Brătianu e arestat,
iar comandantul, Mihai Chiriţă, şi echipajul, făcuţi
.
.
pnzomen.
Toată această serie de samavolnicii culminează cu
ziua de 5 septembrie 1 944, când trupele sovietice năvălesc
pe navele române, echipajele sunt debarcate şi adunate la
Gara Maritimă, timp în care bunurile lor au fost jefuite de
năvălitori.
Căpitanul comandor Alexandru Dumbravă a preferat
să-şi curme viaţa decât să predea nava.
Pe 1 2 septembrie 1 944, se semnează la Moscova
„Convenţia de armistiţiu între România şi Puterile Aliate
şi Asociate". România era deja ocupată, armata folosită în
linia întâi împotriva Germaniei, flota capturată, un număr
însemnat de marinari nu s-au mai întors din prizonierat.
.
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Navele n-au avut o soartă mai bună. Unele ne-au fost
retrocedate, chipurile, într-un gest prietenesc şi
mărinimos, pentru ca, după câţiva ani, să le dăm la tăiere.
Contraamiralul Horia Macellariu, poate cea mai
importantă personalitate a Marinei Române, cel care a
condus cu succes Operaţiunea 60.000 şi a comandat
Flota Regală Română, nevrând să-o predea sovieticilor, a
fost declarat criminal de război şi a fost întemniţat până în
anul 1 964.
Relatările lui Sorin Maxim Ursu se coagulează în
episoade care se leagă în subiecte de povestiri eroice
despre Marina Regală Română, despre ceea ce înseamnă
patriotism, dăruire, demnitate şi putere de sacrificiu.
Rămân în sufletul nostru imaginile bravilor Horia
Macellariu şi Alexandru Dumbravă, care, cu preţul
libertăţii şi vieţii lor au apărat navele româneşti, în
momente deosebit de grele, spre finalul celui de Al Doilea
Război Mondial.
Fără să vrei, revii în zilele noastre şi constaţi că
Patria Ta, România, se află târâtă într-un spaţiu al
absurdului, al nonvalorilor devenite plagă canceroasă la
structurile de vârf.
În urmă cu 70 de ani, comandorii apărau navele
României cu preţul vieţii şi al libertăţii. În zilele noastre,
au fost prăduite (nu una, nu două, ci sute!) de
„comandorii" politici căţăraţi pe cel mai înalt catarg al
ţării.
Oriunde, într-o lume normală, asemenea piraterie,
din propria ogradă, ar fi fost pedepsită prin atârnare în
ştreang sau prin zăcere îndelungată la răcoare. La noi, în
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ziua de azi? La noi, nici nu se pune problema de aşa ceva.
„Valorilor" de acest gen li se garantează libertate deplină,
în exces de bunăstare şi de drepturi. Li se asigură pază
continuă (e firesc, se ştie de tot omul că valorile trebuie
apărate), precum şi proprietăţi de excepţie, adevărate
colţuri de rai, garnisite cu toate plăcerile lumii !
Până când, Doamne, ne mai suporţi aşa?!

Petre Ţurlea aduce în discuţie problema
holocaustului. Domnia Sa afirmă răspicat că holocaustul
nu s-a produs în România. S-a produs în Transilvania de
Nord-vest, invadată, în 1 940, de hortişti şi nazişti. Aici a
fost promovat de unguri şi de nemţi. Erau în jur de 1 60000
de evrei. Peste 1 30000, au fost duşi în lagăre, circa 1 1 OOO
au fost exterminaţi în detaşamentele de muncă. Ceilalţi s
au salvat trecând în România. Sunt ilustre personalităţi
care au contribuit la salvarea acestor oameni, între care
Raul Şerban. Ungurii erau ca turbaţi când era vorba de
evrei. Un conducător al evreilor din Budapesta scrie către
o organizaţie de evrei din Elveţia, în iunie 1 944, o
scrisoare, din care domnul Petre Turlea redă un fragment:
,,Întreaga evreime din Ungaria este condamnată la
moarte. Nu există excepţie, nu există scăpare, n-ai unde să
te ascunzi, aşteptăm să ni se înfăptuiască destinul. Nu
există nici posibilitatea să ne refugiem într-o ţară vecină.
Singura ţară care poate fi luată în calcul este România, dar
ungurii păzesc cu străşnicie frontiera română, încât
trecerea este aproape imposibilă. Rămân doar două
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posibilităţi: sinuciderea sau aşteptarea neputincioasă a
sfârşitului."
Ungurii erau aşa de porniţi împotriva evreilor că
înşişi germanii erau impacientaţi. Primeau atât de mulţi
evrei din Ungaria încât le depăşeau capacităţile de
exterminare de la Auschwitz. Şi atunci, Aisvang, care
coordona această activitate, i-a trimis o telegramă
ministrului de externe ungur, în care-i cerea să oprească
arestările evreilor.
Iuliu Hossu, un ilustru ierarh român din Transilvania,
emite o pastorală către toată românimea transilvană, în
iunie 1 944, când zona era încă ocupată de hortişti, prin
care îi îndeamnă pe români astfel:
„Ajutaţi-i pe evrei, nu numai cu gândul, dar şi cu
jertfa voastră, din caldă iubire omenească."
Legat de aceste evenimente tragice, în zilele noastre,
s-au ridicat în Transilvania o serie de monumente în
memoria evreilor asasinaţi de unguri şi de germani în
1 944. Dar pe niciunul din aceste monumente nu sunt
trecuţi autorii acestor crime. Vorbitorul dă exemplu
monumentul din piaţa centrală a oraşului Salonta, pe care
scrie doar atât: „Să nu ucizi ! În memoria celor deportaţi. 7
iunie 1 944".
Exemplele continuă. La Oradea, pe monumentul din
incinta marii sinagogi occidentale, scrie aşa: „Adu-ţi
aminte şi nu uita martiriul celor 30000 de evrei bihoreni,
mistuiţi de flăcările holocaustului în urmă cu 50 de ani".
La Gheorghieni, tot pe un asemenea monument:
„Am fost 986, am rămas 92".
La Tg. Mureş, în 2003, a fost singurul loc în care s-a
încercat o inscripţie normală (Din Tg. Mureş şi din
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împrejurimi, în timpul administraţiei hortiste, au fost
deportaţi în Polonia şi omorâţi 5943 de evrei. UDMR-ul
propune inscripţia: „Remember Holocaust", iar Guvernul
României şi Comunitatea evreiască textul:
,,Aminteşte-ţi, pentru sfinţirea numelor lor, de fraţii
noştri evrei din Tg. Mureş şi din împrejurimi, care au fost
deportaţi de guvernul fascist maghiar în primăvara anului
1 944 şi au fost ucişi în lagărele morţii de către duşmanii
nazişti.
Fie-le veşnică amintirea. Dumnezeu să răzbune
sângele lor."
UDMR-ul protestează şi obţine eliminarea ultimei
propoziţii.
La inaugurare, pe 4 mai 2003, maghiarii erau teribil
de nemulţumiţi. Acest monument devenise Monumentul
supărării lor.
În 201 1 , când istoricul revede monumentul,
inscripţia de la inaugurare dispăruse. Faptul n-a trezit
nicio reacţie în rândul comunităţii evreieşti din localitate.
La fel, nici la cea de la Bucureşti. Această situaţie îl face
pe vorbitor să spună, cu năduf: „Dacă o asemenea
inscripţie ar fi dispărut din vina românilor, ar fi ştiut şi
Congresul SUA ! "
Această practică a muşamalizării vinei ş i chiar a
aruncării ei în spatele altuia, Petre Ţurlea a constatat-o şi-n
străinătate.
La Muzeul holocaustului din Ierusalim, holocaustul
din fiecare ţară e reprezentat printr-un obiect. Pentru
România, este un coş de răchită în care sunt aşezate
cosiţele blonde ale unei fetiţe. Urmează povestea. E vorba
de fetiţa Raşela din Tg. Mureş, luată, împreună cu mama
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ei, m 1 944, amândouă ucise la Auschwitz. Înainte de
plecare, mama îi taie cosiţele şi le încredinţează, spre
păstrare, unei vecine românce. Dedesubtul coşului scrie
aşa: „Acesta este exemplul holocaustului din România".
O situaţie care produce indignarea oricărui om care
ştie că, în 1 944, Tg. Mureş se afla în administrarea
ungurilor hortişti. Indignarea istoricului Petre Ţurlea este
sporită şi mai mult de relatarea următoarei situaţii. O
redăm textual:
„Nefericitul de prim-ministru Tăriceanu al României
vizitează, în 2006, acest muzeu din Ierusalim, vede coşul,
vede cosiţele fetiţei, e impresionat şi, când vine în ţară,
apare maiestuos la TV şi spune: M-am convins că în
România a fost holocaust.
Săraca ţară a românilor, pe mâna căror semidocţi a
ajuns ! El habar n-avea că Raşel a şi mama ei fuseseră
trimise la moarte de guvernul maghiar hortist, care luase
cu japca această parte a Ardealului. Aşa se falsifică istoria:
prin rea voinţă, de către unii, prin prostie, de către alţii".
Petre Ţurlea vorbeşte despre singura localitate din
România (administrată de statul român), în care evreii au
fost exterminaţi. Nu de Antonescu, ci tot de unguri. Faptul
s-a petrecut în septembrie 1 944, în satul Sărmaş, de lângă
Cluj .
Î n timpul unei mici contraofensive, ungurii au ocupat
acest sat. Au asasinat 1 26 de evrei. În 1 949, evreii, din
acest sat, rămaşi în viaţă, au ridicat, în memoria celor
ucişi, un monument, după care au plecat în Israel.
Este adus în discuţie un alt fapt care, pe drept, te
revoltă. Un istoric american, Robert D. Kaplan, a scris o
carte intitulată La răsărit, spre Tartaria. Călătorii în
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Balcani. La pagina 20, scrie despre monumentul din
Sărmaş: „Desigur, acest monument nu face nicio referire
la atrocităţile la fel de abominabile sărvârşite asupra
evreilor de către regimul Antonescu." Istoricul român
califică această afirmaţie drept „o grosolană infamie".
Un alt caz. Un copil evreu din Sfântu Gheorghe, pe
nume Leopold Lazăr Sobel, este luat împreună cu cei 1 6
membri ai familiei lărgite din care făcea parte. Au fost
duşi, cu toţii, la Auschwitz. Alţi 1 6 inşi ai acestei „familii"
trăiau în România, la Braşov şi la Piteşti. Din cei 1 6 de la
Auschwitz, doar Leopold scapă. Venind la Sfântu
Gheorghe, n-a mai găsit pe nimeni dintre ai lui. Atunci i-a
căutat pe ceilalţi, la Braşov şi la Piteşti. I-a găsit, pe toţi, în
viaţă. Un fapt grăitor despre atitudinea statului român, în
vremea lui Antonescu, faţă de evrei. Cum se manifestă
recunoştinţa lui Leopold? În 2003 , dă un interviu la
televiziune. Statul român era ucigaşul ! A doua zi,
comunitatea din Bucureşti îl destituie din funcţia de
preşedinte al Comunităţii evreieşti din Piteşti.
Şi încă un caz ne mai relatează Petre Ţurlea: „Din
Sfântu Gheorghe au fost duşi, la Auschwitz, 750 de evrei.
S-au întors 6 1 1 . Între cei care au murit, se numără şi 52 de
copii.
În mai 20 14, se ridică un monument în memoria
celor ucişi. Ce scrie pe placa lui?
Binecuvântata lor amintire
Deci, nimic despre cei care i-au trimis la moarte. O
muşamalizare hidoasă a adevărului, ca să lase impresia
celor ce văd şi nu ştiu istorie, că aceste crime au fost
săvârşite de Antonescu şi nu de Horthy, de români, şi nu
de maghiarii fascişti.
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Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să fii temeinic
pregătit şi cu viziune larg cuprinzătoare, să cunoşti cu
adevărat ce-a fost şi ce se petrece acum în jurul tău, ca să
poţi vedea dincolo de aparenţe, să poţi depista, evita şi
anihila minele şi puitorii de mine în calea dezvoltării
normale a ta şi a comunităţii largi din care faci parte.

Dumitru Codită
'

Războaiele, toate războaiele, dar mai ales cele două
mondiale, cu precădere ultimul, prin pierderile enorme de
vieţi omeneşti şi de distrugeri materiale pe care le-au
produs, au angrenat forţele luminate ale lumii într-un efort
de amploare pentru prevenirea ori limitarea acestor orori.
După al Doilea Război Mondial, s-au impus (şi se
continuă această amplă acţiune) în relaţiile internaţionale
reguli prin respectarea cărora să se evite cât mai mult
distrugerile de vieţi omeneşti şi de bunuri materiale, în
cazul unui conflict militar.
La Ploieşti, în acest an, a apărut o amplă lucrare în
acest domeniu: Dicţionar enciclopedic de drept
internaţional umanitar - de la origini până în prezent.
Voi. I şi II, Editura KartaGraphic.
Această lucrare, unicat în domeniul respectiv, este
rodul unei intense activităţi, timp de trei ani, a celor doi
autori care o semnează: prof. univ. dr. Ionel Cloşcă şi dr.
Dumitru Codiţă.
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https://biblioteca-digitala.ro

Ionel Cloşcă e o personalitate distinctă în acest
domeniu, recunoscută pe plan naţional şi internaţional,
autorul mai multor lucrări de drept internaţional umanitar.
Din 1 990, este preşedintele Asociaţiei Române de Drept
Umanitar. Pentru meritele sale profesionale, a fost decorat
cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de
Cavaler.
Dumitru Codiţă, colonel în rezervă, este
preşedintele Filialei Prahova a Asociaţiei Române de
Drept Umanitar, un asiduu şi proeminent promotor al
acestui domeniu juridic, printr-o gamă vastă şi variată de
modalităţi culturale. Domniei sale îi revine şi rolul de a
face o primă prezentare a acestei cărţi în faţa cursanţilor
de la Vălenii de Munte. Faptul îl onorează în mod deosebit
şi îl emoţionează totodată. Căci, Vălenii de Munte şi
instituţia culturală a Cursurilor de vară, înseamnă în aceste
clipe, enorm: înseamnă inegalabilul savant Nicolae Iorga,
înseamnă ideal naţional, unitate şi dăruire pentru
împlinirea lui.
Nicolae Iorga s-a dăruit cu întreaga sa fiinţă
poporului român, a luptat pentru integritatea şi bunăstarea
lui, pentru convieţuirea în armonie cu toate popoarele
lumii.
Anul 1940 a fost un timp dramatic pentru România.
În mod brutal, de-a dreptul criminal, i-au fost smulse din
trup părti întregi: Basarabia, Bucovina, Ardealul de nord
vest. În �od brutal, de-a dreptul criminal, a fost smuls de
la masa de lucru şi ucis mişeleşte Nicolae Iorga.
De atunci şi până acum, ţara a trecut printr-un calvar
continuu. Şi continuă să treacă . . . Şi continuă să-şi cheme
fiii cei adevăraţi la unire şi la acţiune. La acţiune pe cale
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paşnică, dar hotărâtă, cu legea cea adevărată în mână, cu
respectul ei mai presus de orice şi de oricine. Aşa cum ne
îndeamnă şi autorii acestei cărţi: să evităm violenţa,
distrugerile de vieţi şi de bunuri materiale, să promovăm
dreptul internaţional şi umanitar.
Ca să înţelegem mai clar ce înseamnă acest drept,
domnul Dumitru Codiţă aduce în dizertaţia sa un fragment
din „Istoria războiului pentru întregirea României" a lui
Constantin Kiriţescu, ediţie apărută în acest an cu sprij inul
Consiliului Judeţean Prahova, respectiv al preşedintelui
Mircea Cosma, şi lansată cu prilejul acestor cursuri, aici,
la Vălenii de Munte:
„Din timp în timp, viaţa popoarelor este tulburată de
apariţia flagelului roşu. În mijlocul traiului tihnit, a muncii
încordate pentru crearea şi strângerea de bunuri materiale
ori sufleteşti, se aprinde deodată scânteia, scăpărată de
ciocnirea patimilor, a urilor . . . Şi vântul distrugerii începe
să sufle, purtând pârjolul peste oraşe, sate şi ţarini. Se
prăbuşesc, în ruine, monumentale măreţe ce făceau
mândria omenirii. Câştiguri de ani se irosesc în clipe. Se
sălbăticesc sufletele. Dreptul îngenunche înaintea puterii.
Îşi cască, sperioşii ochi, mizeria. Războiul, sinistrul
arhanghel al morţii, îşi poartă secera ucigătoare prin
omenirea înnebunită, smulgând copiii de la sânul
mamelor, răpind părinţilor sprijinul bătrâneţilor, sleind
vlaga tinerească a popoarelor, grămădind munţi de
cadavre în margini de lacuri de sânge . . .
Retrasă de-o parte, înfăşurată în haina-i verde, stă
sfioasă zeiţa păcii, cu ramura de măslin în mână, aşteptând
răbdătoare s-o ajungă iar rândul. Aduce-va ea, de astădată,
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mai multă dreptate, mai multă milă, mai multă dragoste
între oameni? Fi-va împărăţia ei mai durabilă?"
În ultimii 3 500 de ani, doar 250 au fost de pace, iar
după al Ii-lea război mondial, doar 30 de zile au fost fără
conflict pe Terra. Sunt argumente zdrobitoare aduse de
prezentatorul cărţii în pledoaria sa pentru impunerea
viguroasă în sfera relaţiilor internaţionale a dreptului
umanitar modem. Dreptul internaţional umanitar înseamnă
impunerea regulilor care opresc, evită ori diminuează
violenţele, pierderile de vieţi omeneşti şi de bunuri
materiale care n-au legătură cu conflictul armat. Un citat
din Henry Dunant întăreşte acest rol : „într-o epocă în care
se vorbeşte atât de mult despre progres şi civilizaţie, nu
este oare imperativ să insistăm civilizat, uman şi sincer
pentru prevenirea sau, cel puţin, pentru limitarea ororilor
războiului, atâta timp cât, din nefericire, nu-l putem
abandona?"
Prevederile acestui drept sunt, cele mai multe,
cuprinse în Convenţiile de la Geneva din 1 949 şi
Protocoalele adiţionale din 1977.
La 1 4 mai 20 1 3, România a ratificat Convenţiile de
la Geneva şi, prin Legea nr. 77 din acelaşi an, a declarat
ziua respectivă ca zi naţională a Dreptului Internaţional
Umanitar.
Prima ediţie a Zilei Dreptului Internaţional Umanitar
a avut loc la 1 4 mai 2014. Cu acest prilej, la Ploieşti, în
cadrul manifestărilor ce i-au fost dedicate, a fost
organizată o mare expoziţie, cuprinzând peste 300 de
lucrări de pictură, realizate de elevii din liceele ploieştene,
sub coordonarea profesorului Dorel Oprescu, intitulată
„Luptăm contra războiului, pictând în pace". Cu acest
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prilej, a fost realizat şi publicat un reuşit catalog al
expoziţiei.
Cartea la care ne referim prezintă, printre altele,
istoria fenomenului conflictologic al ultimilor 5 .000 de
ani, urmărind evoluţia regulilor de limitare a violenţelor în
timp de război
Forma de prezentare a materialului este axată pe
folosirea combinată a două genuri publicistice: dicţionarul
şi enciclopedia.
Termenii utilizaţi, definirea şi ordonarea lor
presupun modalităţi specifice dicţionarului, în timp ce
componenta enciclopedică rezidă în investigarea
problemelor tratate pe spaţii ample.
Această investigare este făcută de-a lungul
mileniilor, pe marile magistrale umanitare ale istoriei :
europeană, latino-americană, asiatică, africană etc.
Aceste cercetări au condus la identificarea, - în
civilizaţii mai vechi şi mai noi - a acelor norme şi
principii care, împreună, alcătuiesc patrimoniul umanitar
al omenirii.
În finalul expozeului său, Dumitru Codiţă
concluzionează:
„Prin demersul nostru, Şcoala românească de drept
umanitar contribuie la clarificarea, din perspectivă
conceptuală, a apariţiei, dezvoltării şi afirmării
reglementărilor din domeniul dreptului internaţional
umanitar.
Cei peste 4.000 de termeni conturează imaginea unui
fenomen de proporţii, războiul, - care a frământat, lovit şi
configurat lumea de astăzi.
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Am dorit, prin această lucrare, să contribuim la
conştientizarea lumii asupra a ceea ce înseamnă războiul,
dezastrele pe care le-a adus omenirii de-a lungul timpului,
şi, prin urmare, să milităm pe toate căile, pentru limitarea
şi eliminarea lui de pe Terra.

Colonel (r) Andrei Covrig, preşedintele Asociaţiei
de Drept Umanitar din R. Moldova, prezent pentru prima
dată la Cursurile de vară de la Vălenii de Munte, are
câteva referiri importante cu privire la tema pusă în
discuţie, inclusiv la relaţia lui Nicolae Iorga cu acest
domeniu.

Fiind acasă la marele istoric Nicolae Iorga, supun
atenţiei constatarea acestuia, potrivit căreia „operele mari
şi trainice pot să aibă o eclipsă, o întunecare, ce
corespunde cu o încetineală sau o oprire în mersul
civilizaţiei naţionale, dar lumina lor călăuzitoare tot
învinge la sfârşit". Dreptul umanitar internaţional cuprinde
convenţii, legi şi norme care reduc consecinţele unui
conflict armat, protejând persoanele care nu participă la
ostilităţi şi impunând limite în utilizarea mijloacelor şi
metodelor de război. Într-un conflict armat, răniţii,
naufragiaţii, populaţia civilă, prizonierii, grupe specifice
cum ar fi copiii, personalul medical, ziariştii necesită un
statut special, care să le asigure un grad sporit de protecţie.
Unele din aceste subiecte nu erau străine nici pentru
Nicolae Iorga, istoric şi reporter militar, profesor la
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Academia Militară. Acest patriarh al culturii române a fost
chiar sub arme în Al Doilea Război Balcanic şi permanent
aproape de armata română în Primul Război Mondial. A
publicat mai multe texte şi broşuri dedicate menţinerii
moralului printre soldaţi şi civili: Războiul actual şi
urmările lui în viaţa morală a omenirii; Sfaturi şi
învăţături pentru ostaşii României şi altele.
Prevederile dreptului internaţional umanitar sunt în
diferite acte normative cu caracter internaţional:
Declaraţia de la Petersburg, din 1 868 (primul document
internaţional care stabileşte anumite limite de folosire a
unor tipuri de arme), Convenţiile de la Haga, din 1 899 şi
1 907, de la Geneva, din 1 949, Protocoalele adiţionale, din
1 977 etc.
Necesitatea implementării acestor dispoziţii este
imperioasă. Argumente sunt suficiente. Lumea este
împânzită de multiple conflicte armate. Ucraina, ţara
vecină, care se confruntă cu o agresiune rusească, este un
exemplu concludent. Nerespectarea acestor prevederi are
ca urmare mii de persoane ucise şi rănite din rândurile
populaţiei civile, copiilor, personalului medical, ziariştilor.
Prizonierii de război sunt trataţi inuman, iar numărul
persoanelor dispărute este în creştere. Sunt distruse
obiective de infrastructură care nu reprezintă ameninţări
pentru beligeranţi: şcoli, grădiniţe de copii, spitale, biserici
şi case. Sporeşte numărul mercenarilor, o categorie de
luptători care acţionează în dispreţ total faţă de normele şi
regulile conflictelor armate.
Deşi este o lucrare de specialitate, ea nu se adresează
doar juriştilor, este accesibilă tuturor celor care studiază
dreptul, relaţiile internaţionale, ştiinţele politice, precum şi
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personalului din forţele armate. Fiind militar de carieră,
sunt convins că Dictionarul va sta la baza elaborării
actelor normative, regulamentelor şi regulilor de angajare
şi de comportare în luptă.
Şi o ultimă constatare. Dacă soarta a făcut să
nimeresc la Vălenii de Munte, la această minunată
universitate de vară, un adevărat izvor al spiritualităţii,
doresc să închei această relatare cu o întâmplare
concludentă şi povăţuitoare, mai cu seamă pentru cei
prezenţi aici, din Republica Moldova. Cu ceva ani în
urmă, la o conferinţă în materie de drept umanitar, în
capitala Federaţiei Ruse, o profesoară de limba rusă, de la
Bălţi, adunase în jurul ei o parte din participanţi, cărora le
explica diferenţa dintre moldoveni şi români, făcând
filozofie cu privire la „deosebirea" dintre limba română şi
cea moldovenească. Nu am putut să rămân indiferent şi să
nu reacţionez. În faţa celor prezenţi, am întrebat-o pe
profesoară dacă vorbeşte sau pricepe româna?
- Nu, a fost răspunsul.
- Bine, dar limba moldovenească o pricepeţi, o
vorbiţi?
- Nu.
- Amuzant, Elena - aşa se numea profesoara - cum
poţi să te pronunţi asupra unor lucruri pe care nu le
cunoşti?
Concluzia este clară: acelora care ne doresc răul şi ne
dezbină e necesar să li se dea riposta cuvenită. Denigratori
au fost şi vor mai fi. Nu e cazul să renunţăm fără a
promova adevărul evidenţei. Mai cu seamă când este
vorba de demnitate, verticalitate, spirit naţional şi limba
română.
'
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6.

DESPRE SECUI
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Domnul doctor Ioan Lăcătuşu, de la Centrul
European de Studii Covasna- Harghita, este un eminent
om de cultură, cercetător istoric şi promotor activ al
valorilor spirituale din Transilvania, cu deosebire din
judeţele Covasna şi Harghita, un angajat exemplar în
realizarea unei convieţuiri interetnice armonioase în toate
spaţiile etnice româneşti. În acest sens, a iniţiat valoroase
proiecte legislative, a elaborat peste 1 50 de studii şi a
publicat numeroase articole în reviste româneşti şi străine,
precum şi 20 de cărţi proprii. La acestea se adaugă
participările sale la prestigioase manifestări cultural
ştiinţifice, între care, de mai mulţi ani, şi la Cursurile de
vară de la Vălenii de Munte.
La actuala ediţie, Dr. Ioan Lăcătuşu, prezintă, pe
spaţii largi, o grupare de aspecte, din trecut şi de astăzi,
legate de secuimea din Ardeal.
Autonomia pe care secuii au avut-o în decursul
secolelor a fost de tip administrativ-organizatoric,
nicidecum teritorial şi etnic. Aşa cum nici saşii n-au avut
vreodată în cadrul „pământului săsesc" autonomie
teritorială, ci doar administrativ-organizatorică.
Scaunele secuieşti (menţionate documentar din
perioada medievală) au funcţionat ca forme de organizare
administrativă şi judecătorească locală, ca şi comitatele,
având doar atribuţii de gospodărire şi gestionare a
problemelor economice şi social-culturale. Ele nu
funcţionau ca enclave închise, de separare a secuilor faţă
de românii şi saşii din aceste teritorii, ori din cele
învecinate. În decursul secolelor, comiţii secuilor nu au
fost numiţi din rândul secuilor, ci întotdeauna dintre
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maghiarii, saşii şi românii dinafara scaunelor secuieşti,
deoarece scaunele erau subordonate direct puterii centrale
şi nu unui for de autoconducere politică autonomă.
Între finalul secolelor al XVIII-iea şi al XIX-iea,
scaunele secuieşti au fost de mai multe ori desfiinţate, ca
urmare a reformelor administrative imperiale: în anii
1 780, 1 849 şi, definitiv, în 1 876, după înglobarea forţată a
Transilvaniei în Ungaria, fiind transformate în comitate
subordonate direct puterii centrale; în acest context,
locuitorii secui dar şi români şi de altă etnie din fostele
scaune secuieşti au rămas marginalizaţi (economic şi
social), la periferia Imperiului habsburgic, la periferia
intereselor Budapestei, astfel că secuii găseau rezolvarea
problemelor lor economice peste munţi, în Regatul
României.
Dezideratul autonomiei pe criterii etnice, formulat
astăzi, nu a fost prezent în conştiinţa colectivă a populaţiei
secuieşti; în fapt, singura perioadă în care actualele judeţe
Covasna, Harghita şi Mureş au fost organizate într-o
a
administrativ-teritorială
reprezentat-o
unitate
experimentul de tip stalinist, numit „Regiunea Autonomă
Maghiară".
Statul Român a respectat toate obligaţiile asumate la
Alba Iulia, în 1 9 1 8. De asemeni, pe cele conţinute în
tratatele internaţionale de pace după primul şi al doilea
război mondial şi după Conferinţa de la Helsinki; Marea
Unire de la Alba Iulia a fost consfinţită prin jertfa a
600.000 de militari români. Maghiarii din România se
bucură de absolut . toate drepturile prevăzute în
Proclamaţia istorică de la Alba Iulia.
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Ideea autonomiei secuieşti s-a conturat treptat, în
deceniile 3-4 ale secolului XX, în limitele stabilite de art.
1 1 al Tratatului asupra minorităţilor, din 1 9 1 9, care
prevedea: „România consimte să acorde, sub controlul
statului român, comunităţilor secuilor şi saşilor, în
Transilvania, autonomie locală în ceea ce priveşte
chestiunile religioase şi şcolare."
Dr. Miko Emeric, în teza sa de doctorat A utonomia
culturală a comunită/ii secuieşti, editată şi în limba
română, în anul 1 934, menţiona: „Dacă am concepe
autonomia secuiască într-un sens pur, s-ar produce situaţia
bizară ca românii din judeţele Odorhei, Ciuc şi Treiscaune
ar deveni minoritari, fiind supuşi nemijlocit autonomiei
secuieşti". Cu timpul, pe măsura intensificării mişcării
revizioniste maghiare, asistăm la modificarea înţelesului
unor concepte, prin extinderea lor din sfera culturală,
bisericească şi şcolară, la cea politică şi chiar teritorială.
După Marea Unire de la 1 Decembrie 1 9 1 8, replica
românească la folosirea de către maghiari a termenului de
„Ţinut secuiesc", perceput de ei în mod exclusivist ca un
bloc compact secuiesc (maghiar), a fost introducerea în
spaţiul public românsc a conceptului de „ţinuturi secuizate"
şi elaborarea proiectului referitor la „reromânizarea
secuizaţilor". Această abordare a constituit reacţia firească
a românilor faţă de pierderile de populaţie românească, în
urma intensificării procesului de maghiarizare, în mod
deosebit a românilor din fostele scaune secuieşti, în
ultimele două - trei secole, şi un răspuns polemic ofensiv
dat istoriografiei şi presei maghiare, care continua să
minimalizeze ponderea şi rolul populaţiei româneşti din
părţile secuieşti, pe motive politice, pentru a pretinde
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destrămarea României Mari şi crearea coridorului ungar
spre „Secuime".
Proiectul reromânizării secuizaţilor a fost nu numai
recepţionat negativ de către liderii populaţiei maghiare, ci şi
prezentat denaturat, cu exagerări apocaliptice, ca un demers
ce urmărea românizarea întregii populaţii secuieşti. Acest
tip de raportare trebuie integrat în contextul general al
discursului maghiar „post Trianon", de neacceptare a
configuraţiei statelor europene, rezultată în urma primului
război mondial şi a promovării intereselor geostrategice ale
Ungariei în „Bazinul Carpatic".
Istoria şi-a urmat însă cursul. Consecinţele Dictatului
de la Viena, cele ale instaurării regimului comunist ateu,
mai ales din timpul experimentului stalinist al Regiunii
Autonome Maghiare, demersurile separatiste din perioada
postdecembristă care urmăresc obţinerea autonomiei
teritoriale a aşa-zisului „Ţinut Secuiesc" au constituit şi
constituie tot atâtea lovituri primitive date comunităţilor
româneşti din localităţile rurale, etnic mixte, şi din
majoritatea oraşelor din actualele judeţe Covasna, Harghita
şi, parţial, Mureş.
Ideea Regiunii Autonome Maghiare a fost introdusă
în agenda politică română de către Uniunea Sovietică, în
vara anului 1 95 1 , în acelaşi timp cu începerea lucrărilor
pentru redactarea unei noi constituţii care urma să o
înlocuiască pe cea din 1 948. La solicitarea lui Gheorghe
Gheorghiu Dej, Stalin i-a trimis acestuia un memorandum
intitulat „Notă asupra creării unei regiuni autonome
maghiare în Transilvania", redactat de către consilierii P.
Arkhipov şi D. Tumatov. Memorandumul reprezentanţilor
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Kremlinului propune două variante: una mai restrânsă, cu
capitala la Tg. Mureş, denumită iniţial Regiunea Secuiască
Autonomă, şi alta mai extinsă, cu capitala la Cluj . S-a
optat pentru prima variantă, cu o populaţie de 730.000
locuitori, din care 77 ,3 %, maghiari, 2 1 ,2 % români şi 1 ,5
% alte naţionalităţi.
Înfiinţarea s-a produs odată cu aprobarea noii
Constituţii, în septembrie 1 952 şi a cunoscut o nouă
reorganizare în 1 960 când, în urma schimbării unor
raioane cu regiunile vecine, este adoptată noua denumire
de Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. Odată cu aceste
modificări, proporţia populaţiei maghiare scade de la
77,3% la 62,2%.
Crearea RAM - pentru comunităţile maghiare din
estul Transilvaniei - a fost expresia evidentă a copierii
modelului stalinist de reorganizare teritorială şi
„rezolvare"
a
problemei
naţionale,
în
spirit
internaţionalist.
Aşa cum menţionează istoricul Petre Ţurlea, în
volumul „Români şi unguri. 1 940 -20 1 1 ", RAM va
deveni, imediat după înfiinţare, un teritoriu cu legături mai
mult formale cu Bucureştiul, în care politica de
deznaţionalizare a românilor, mai ales în comunităţile
rurale, a atins cotele cele mai înalte. Prezenţa românilor în
diverse organisme, numite sau alese pe plan local, era atât
de mică, încât nu putea avea nicio influenţă asupra
deciziilor luate.
În timpul Regiunii Autonome Maghiare, pentru
românii rămaşi în zonă, cunoaşterea limbii maghiare a
devenit obligatorie în raport cu noua administraţie. Mulţi
români îşi amintesc de permanenta lor ameninţare, de
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şicanele cărora trebuiau să le facă faţă, de modul cum „li
se închidea gura" (acuzându-i de naţionalism) atunci când
cereau anumite drepturi, de concedierile şi acuzele de
„deviaţionism" la care erau supuşi.
Tuturor acestor noi provocări le-au ta.cut faţă, în
primul rând, romanu trăitori în comunităţile din
Depresiunea Buzăului şi cea a Topliţei. Cu foarte mari
greutăţi, viaţa a revenit la o anumită stare de normalitate şi
în principalele oraşe din zonă, unde au funcţionat
bisericile ortodoxe şi învăţământul primar şi liceal în
limba română.
În teza sa de doctorat, Biserica ortodoxă română din
estul Transilvaniei, după Al Doilea Război Mondial,
prof. Costel-Cristian Lazăr apreciază: „Deşi RAM nu a
fost creată la solicitarea populaţiei maghiare (au existat
opinii în cadrul maghiarilor că ea ar fi fost un mijloc de
divizare a populaţiei maghiare din România), nu poate fi
considerată un succes nici din punct de vedere al
autonomiei, nici al performanţei economice sau culturale."
RAM a fost desfiinţată prin noua organizare
teritorială din februarie 1 968, când Guvernul României a
renunţat la organizarea administrativă de tip sovietic - cu
raioane şi regiuni - şi a reinstalat judeţul ca unitate
administrativă.
Din perspectiva liderilor maghiari, instituţionalizarea
autonomiei teritoriale a aşa zisului „ţinut secuiesc" nu este
motivată de obţinerea unor noi drepturi şi libertăţi, deoarece
acestea există la nivelul standardelor europene şi peste
acestea. Cei 400.000 de români din zonă sunt cei care au
nevoie de asigurarea unui cadrul legislativ şi
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instituţional, pentru păstrarea şi afirmarea identităţii,
într-o zonă multietnică şi pluriconfesională.
Susţinătorii autonomiei teritoriale a „ţinutului
secuiesc" trec sub tăcere marile lovituri aduse dăinuirii
româneşti în aceste vetre, în perioada dualismului austro
ungar
( 1 867- 1 9 1 8),
când
acţiunea
şovină
de
deznaţionalizare era ridicată la rangul de politică de stat, ori
în perioada de teroare a ocupaţiei ungare din anii 1 9401 944 şi în timpul experimentului stalinist, de tristă amintire,
al Regiunii Autonome Maghiare. Cele mai mari şi
dramatice schimbări produse în configuraţia etnică şi
confesională a românilor din zonă au avut loc după Dictatul
de la Viena, din anul 1 940. Prin arestări, maltratări,
terorizări şi expulzări forţate de populaţie, însoţite şi de
măsuri de convertire şi trecere de la religia ortodoxă şi
greco-catolică, la alte confesiuni de expresie maghiară,
numărul românilor a fost atunci drastic diminuat,
producându-se o adevărată „purificare etnică" a „ţinutului
secuiesc". Atunci, au căzut pradă intoleranţei, în primul
rând, bisericile şi şcolile româneşti. Astfel, între anii 1 9401 944, au fost dărâmate, samavolnic, 1 1 biserici şi capele
ortodoxe şi greco-catolice, în judeţul Covasna, şi 1 3 , în
judeţul Harghita.
Istoriografia maghiară trece de asemenea sub tăcere
intensele legături ale secuilor cu românii din toate
provinciile istorice româneşti. Este cunoscut faptul că, încă
de la aşezarea lor în curbura interioară a Carpaţilor, după
sec. XIII, secuii au stabilit şi întreţinut relaţii de bună
vecinătate cu românii din Moldova şi Muntenia. Trecătorile
şi potecile Carpaţilor au fost străbătute mereu de oameni de
dincoace şi de dincolo de munţi. Reţeaua drumurilor,
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potecilor şi plaiurilor din zona Carpaţilor de curbură a avut
o însemnătate deosebită pentru menţinerea legăturilor celor
două versante. Timp de şapte veacuri, după stabilirea lor în
estul Transilvaniei, secuii au avut cele mai intense legături
şi amestecuri etno-lingvistice, cu românii conlocuitori.
Rezultatul acestei convieţuiri a condus la numeroase
interferenţe şi similitudini privind „locuinţa, felul de lucru,
îmbrăcămintea" secuilor şi românilor.
Cercetările istoriografice româneşti, din ultimele două
decenii mai ales, aduc în spaţiul public românesc
argumente importante spre confraternitate şi nu spre
enclavizare etnică, o temă ce predomină în discursul
maghiar, cu afirmarea existenţei „Ţinutului Secuiesc" ca
zonă monoetnică exclusiv maghiară, supusă unm
permanent proces de „românizare", în care românii
„venetici" sunt cauza tuturor răutăţilor. Deşi după
evenimentele din Decembrie 1 989, au apărut numeroase
lucrări ştiinţifice referitoare la istoria, cultura şi civilizaţia
românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş,
discursul istoriografic şi publicistic maghiar nu s-a
schimbat cu nimic faţă de cel de acum 1 00 de ani. Un
argument în acest sens îl reprezintă „manualul" de Istoria
Secuilor, editat de Consiliile judeţene Harghita şi Covasna,
precum şi majoritatea presei postdecembriste maghiare din
România şi din Ungaria.
Conceptul de autonomie culturală nu e definit şi nu
este recunoscut de dreptul internaţional. În anul 1 992,
Comitetul Consultativ a avut o poziţie critică faţă de
autonomie, cu referire la Estonia. Înaltul Comisar pentru
Minorităţi Naţionale al OSCE a considerat că autonomia
de care vorbim duce la separare culturală, nu la integrare.
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Manifestările împotriva Trianonului sunt manifestări
împotriva Statului Român ş1, deci, manifestări
neorevizioniste, în afara legii.
Autonomia teritorială pe criteriu etnic nu este şi nu
va fi acceptată de majoritatea populaţiei româneşti.
„Ţinutul secuiesc", respectiv cele două judeţe cu
majorităţi etnice maghiare, nu au fost niciodată şi nu sunt
ale maghiarilor pentru simplul fapt că au aparţinut şi
aparţin românilor, Statului Român de drept, unitar şi
indivizibil, ca orice petec de pământ de pe teritoriul ţării.
În ceea ce priveşte specificul etno-lingvistic şi cultural,
cetăţenii români de naţionalitate maghiară din zonă, pe
baza loialităţii faţă de Stat şi de Constituţie, beneficiază
legal de toate drepturile.
Cu alte cuvinte, istoria a legat destinul românilor şi
secuilor, cu toate că au fost mulţi dornici să-l dezlege.
Oamenii de rând, numiţi, dinafară, secui, din sud-estul
Transilvaniei, îşi urmează viaţa tradiţională, învaţă în şcoli
cu limba de predare maghiară, merg la bisericile romano
catolice ori calvine, sunt conduşi de primari şi consilieri
secui, aleşi de ei, îşi vorbesc nestingheriţi limba, citesc
presa în această limbă etc. În ultimele două decenii, românii
de-acolo s-au tot împuţinat, iar cei rămaşi au răbdat, fără să
se plângă prea mult. Au răbdat copleşirea lor, reducerea
numărului de biserici şi de şcoli româneşti, discriminările la
angajare, privirile piezişe, acuzele directe sau voalate,
jignirile.
România este acum parte componentă a Uniunii
Europene şi trebuie să respecte standardele europene în
materie de minorităţi naţionale. Iar cele mai înalte autorităţi
europene spun că o face cu prisosinţă. Să ne încredem în
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aceste autorităţi, care au viziune comparativă de ansamblu şi
nu în aceia care au interes să stârnească furtuni!
Varianta înfiinţării unei regiuni formată din actualele
judeţe Covasna, Harghita şi Mureş, prin acordarea
priorităţii criteriului etnic, nu este susţinută de niciun
partid politic, ori formaţiune civică românească şi nici de
către specialişti din cadrul mediului academic ori de
reprezentanţii celor peste 365 .000 de cetăţeni români de
naţionalitate română din judeţele Covasna, Harghita şi
Mureş. Din perspectiva liderilor politici şi civici maghiari,
este susţinută varianta formării unei regiuni care să
reconstituie defuncta Regiune Autonomă Maghiară,
formată din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi,
eventual, judeţul Bistriţa-Năsăund, sau chiar Braşovul
(Borbely Laszlo). Motivaţia reală a respingerii acestei
formule de regionalizare o reprezintă pierderea puterii pe
plan local, prin diminuarea influenţei liderilor maghiari, în
urma schimbării raporturilor demografice dintre români şi
maghiari, prin înglobarea judeţelor Covasna, Harghita şi
Mureş, într-o regiune mai mare.
Promotorii constltmm unei ipotetice regiuni
(organizată pe criterii etnice, pe conturul defunctei
Regiuni Autonome Maghiare), exacerbând pretenţia de
caracter monoetnic maghiar al acesteia, ignoră două
aspecte esenţiale: zecile de comunităţi româneşti care au
fost asimilate în decursul ultimelor două secole, cât şi
ponderea actuală a populaţiei de etnie română, romă şi
germană, reprezentând aproape 40% din totalul
locuitorilor din cele trei judeţe. Aşadar, orice variantă de
regionalizare nu poate fi realizată fără a ţine cont de
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voinţa, liber exprimată, a acestui procent semnificativ de
populaţie, care niciodată nu va accepta să locuiască într-o
pretinsă enclavă etnică maghiară, în inima României.
În urma cercetărilor sociologice şi a evidenţelor
sociale, s-a demonstrat că situaţia actuală din judeţele
Covasna şi Harghita nu este în nici un caz conformă cu
legislaţia şi practica europeană privind raporturile
complexe care se constituie în cadrul comunităţilor
multietnice. Î n această zonă, datorită moştenirilor
istorice şi a complicităţilor guvernărilor din ultimele
două decenii, majoritatea (ungară) este protejată prin
măsuri evidente şi excesive de discriminare pozitivă, în
timp ce comunitatea română este condamnată la
deznaţionalizare,
asimilare
sau
emigrare,
iar
instituţiile fundamentale ale Statului Român nu-şi
exercită atribuţiunile constituţionale. În acest context,
se impune adoptarea unui cadru legislativ şi
instituţional care să asigure prezervarea şi afirmarea
identităţii româneşti, în context multietnic şi
pluriconfesional.
La dezbaterea de la Balvanyas, pe tema
regionalizării, Liviu Dragnea şi Vasile Dâncu s-au străduit
să îi liniştească pe românii care trăiesc aici, în sensul că şi
punctele lor de vedere vor fi luate în considerare.
Din datele culese pe teren în ultimii ani, au reieşit
următoarele argumente privind utilitatea unei regionalizări
care să cuprindă un ansamblu mai extins de judeţe: Sibiu
Alba-Mureş-Harghita-Covasna-Braşov:
Complementaritatea economica a zonei :
majoritatea contactelor comerciale dintre aceste judeţe
sunt de tip complementar. Industria locală a lemnului, din
•

229
https://biblioteca-digitala.ro

Harghita, este dependentă de industria prelucrătoare a
lemnului din Sibiu. În condiţiile în care combinatele de
prelucrare a lemnului din Harghita au dat faliment, relaţia
economică principală a Covasnei este preponderent
orientată spre restul României, prin Braşov.
Complementaritatea socială: aceste judeţe sunt
dependente ocupaţional unul de celălalt. Harghita
Covasna au fost în mod special afectate de
dezindustrializare, în timp ce Braşovul, Alba şi Sibiul şi
au reconstruit, pe baze modeme, industria, parte a unor
circuite globale ale procesului economic. Deja o bună
parte din forţa de muncă din Harghita şi Covasna
migrează în aceste judeţe pentru a-şi câştiga existenţa.
Complementaritatea etnică : pentru promovarea
principiului echilibrului etnic, a reprezentativităţii
minorităţii româneşti din judeţele Harghita-Covasna la
nivelul administraţiei locale, în acord cu ponderea lor
etnică, în condiţiile în care participarea la vot a
elementului românesc este fragmentată. O masă de vot de
40% care votează unitar (maghiarii) va fi mult mai
puternică decât un electorat fragmentat (în cazul în care
avem 52% populaţie românească pentru regiunea restrânsă
Democratizarea
Harghita-Covasna-Mureş-Braşov).
maghiarimii devine posibilă prin atragerea lor în
mecanismul pluralismului opţiunilor democratice, prin
luarea ca exemplu a unei mase semnificative de votanţi cu
opţiuni democratice (62% români în cazul regiunii
extinse, „Regiunea Centru").
Echilibrul politic: politica locală din Harghita
Covasna şi Mureş este dominată de UDMR. În consecinţă,
pentru respectarea principiului diversităfii de opinie, şi
•

•

•
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pentru respectarea principiului pluralismului politic, este
nevoie ca toate partidele să acceadă la administraţia locală
cu şanse egale.
Respectarea
principiului
descentralizării
administrative. Consiliile locale şi judeţene, controlate de
UDMR,
acţionează întotdeauna după principiul
monolitului, în timp ce componenta românească,
minoritară, este şi mai fragmentată, pentru că a acţionat
dintotdeauna după principiul pluralismului democratic. În
acest fel, actul politic la nivel judeţean este de 20 de ani
nereprezentativ pentru interesele comunităţii minoritare,
fiind supus unui centralism politic al UDMR.
Descentralizarea
administrativă
reală
presupune
respectarea principiului pluralismului politic.
Asigurarea nediscriminatorie a dreptului la
dezvoltare. Acesta este al doilea principiu important de
dezvoltare după cel al pluralismului democratic. În
prezent, distribuirea resurselor în judeţele Covasna şi
Harghita se face în special după criteriu etnic, de către
Consiliile Judeţene. Prin echilibrarea demografică a
politicii locale, se va asigura dreptul tuturor
comunităţilor la finanţare, după principiul echităţii, al
calităţii proiectelor şi al competenţei manageriale şi
profesionale.
Cercetările sociologice au arătat că n u lipsa
autonomiei este cauza problemelor cu care se confruntă
maghiarii din România. Prin proiectul de autonomie a
Ţinutului Secuiesc, nu se doreşte obţinerea unor noi
drepturi pentru maghiari, ci „se urmăreşte crearea bazei
teritoriale pentru grupul etnic maghiar", bază teritorială
care, în mare parte, a fost realizată o dată cu retrocedarea
•

•

•
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în proprietate composesora-telor, a pădurilor care au fost
doar în folosinţa acestora, cât şi prin obţinerea de către
bisericile „istorice maghiare" a unor importante imobile
care au fost construite, de-a lungul istoriei, din fonduri
publice.
Demersurile de obţinere a autonomiei teritoriale pe
criterii etnice s-au structurat, practic, pe două dimensiuni
complementare : exploatarea speculativă a procesului de
descentralizare administrativă în vederea obţinerii
controlului asupra unor domenii prioritare ale vieţii
sociale din această zonă; iniţierea unui proces de
„deromânizare" a zonei, prin excluderea elementului
românesc din procesele de decizie la nivel local şi, astfel,
determinarea acestora să părăsească judeţele în cauză. În
aceste condiţii, „autoguvernarea", concepută cu mult peste
autonomie locală şi autogospodărire, cu pretenţii de a
accede la atribute inalienabile statului, conduce la
transformarea grupului etnic într-un „stat în stat".
Statul român, în consens cu practica europeană,
trebuie să elaboreze şi să implementeze acele strategii de
dezvoltare economico-socială a zonei care să asigure o
fizionomie multietnică şi pluriconfesională, concomitent
cu întărirea capitalului social, prin refacerea încrederii
cetăţenilor din toate zonele ţării în zona Covasna
Harghita, în beneficiul tuturor locuitorilor de aici.
Statul român trebuie să soluţioneze grabnic
stoparea
probleme :
următoarele
practici/or
discriminatorii de condiţionare a ocupării funcţiilor
publice de cunoaştere a limbii maghiare; reprezentarea
populaţiei româneşti din aceste judeţe în Consiliile locale
şi în Parlamentul Jării; acordarea de sprijin financiar
•

•

•
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Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei pentru
activitatea sa misionară, culturală şi socială; asigurarea
funcJionării instituJiilor culturale româneşti, a căror
existenJă este ameninJată odată cu accelerarea
procesului de descentralizare; urgentarea retrocedării
către parohiilor ortodoxe a suprafeJelor de teren agricol
şi a bunurilor confiscate de regimul comunist;
finan/area de la bugetul central, printr-o filă distinctă, a
proiectelor asociaJiilor culturale româneşti; asigurarea
respectării statutului limbii române ca limbă oficială în
activitatea instituJiilor publice locale; retragerea din
cadrul dezbaterilor parlamentare a proiectului „legii
privind statutul minorităJilor naJionale" în forma sa
actuală, act normativ care statuiază drepturile colective
şi a conceptului de autonomie culturală, nerecunoscute
pe plan internaJional; elaborarea unei strategii naJionale
pentru soluJionarea problemelor specifice zonelor unde
românii sunt în minoritate numerică ş. a.
Argumentele prezentate ne arătă că suntem hărăziţi
să trăim împreună şi nu despărţiţi de ziduri artificiale, în
ghetouri etnice. Ceea ce ne apropie este infinit mai mult
decât ceea ce ne desparte, iar semnele vremurilor prezente
ne arată că a sosit timpul să construim punţi şi nu
ziduri. Acesta ar trebui să fie de fapt dezideratul real al
liderilor maghiari din „Ţinutul secuiesc" - ţinut din inima
României, în care toţi locuitorii săi trebuie să se simtă
acasă.
O problemă la fel de actuală, ca şi acum aproape
I 00 de ani, este lipsa unei strategii clare şi consecvente a
statului român faţă de gestionarea problemelor
specifice acestei zone din România. Românii din
•

•
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Covasna, Harghita şi, parţial, Mureş, sunt cei care au
nevoie de asigurarea unui cadru instituţional şi
legislativ care să le asigure prezervarea şi afirmarea
identităţii naţionale. Azi, ca şi acum aproape un secol, în
această parte de ţară nu maghiarii au nevoie de sprijin
pentru păstrarea identităţii lor lingvistice, confesionale şi
culturale, ci românii, supuşi, în continuare, unor grave
măsuri discriminatorii.
• Din păcate, atunci, ca şi acum, în lipsa înţelegerii
acestei realităţi şi a unei strategii pe termen scurt, mediu şi
de perspectivă, s-a acţionat şi se acţionează pentru
rezolvarea „pompieristică" a unor probleme, în funcţie de
interesele unui partid politic sau altuia, şi nu din
perspectiva interesului naţional, respectiv a bunăstării
tuturor cetăţenilor acestei binecuvântate zone din inima
României, fără deosebire de naţionalitate. În toată această
perioadă, spre deosebire de statul roman, Ungaria a fost
şi este prezentă în zonă, urmărind interesele geopolitice
ale statului maghiar, care nici pe departe nu coincid cu
cele ale cetăţenilor români, şi nici cu ale celor de etnie
maghiară din această parte de ţară.
• În această zonă multietnică, este nevoie de întărirea
autorităJii instituJiilor statului român, care să consolideze
statutul intelectualului român, pus în faţa adoptării unei
strategii de convieţuire interetnică importantă . pentru
asigurarea liniştii şi siguranţei sale şi a familiei, iar, pe de
altă parte, să i se ofere şanse de realizare profesională.
• Tot astfel, este nevoie de sprijinirea de către stat a
presei în limba română, a unei prese promovată cu
profesionalism şi consecvenţă. Important este şi rolul
solidarităJii naJionale cu românii numeric minoritari în ţara
2 34
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lor; importantă fiind şi buna şi prospera funcţionare a
instituţiilor identitare fundamentale: biserica şi şcoala.
Totodată, reînnoim propunerea noastră de
modificare a legislaţiei, astfel încât să fie interzisă în
România finanţarea din bani publici a manifestărilor cu
caracter extremist ori neorevizionist. Cerem sancţionarea
imediată a oricăror manifestări cu caracter neofascist şi
neorevizionist, inclusiv a cazurilor de ridicare a unor
monumente închinate personalităţilor istorice de orientare
fascistă, antiromânească şi antisemită.
Cu privire la continuarea cercetărilor referitoare
la istoria, cultura, identitatea şi spiritualitatea
românească din sud-estul Transilvaniei, s-au conturat
următoarele priorităţi :
a) Necesitatea implicării institutelor Academiei
Române şi a principalelor centre universitare din ţară
pentru realizarea unor cercetări şi studii fundamentale
privind istoria, cultura şi civilizaţia românească, dar şi a
secuilor şi a celorlalte etnii din sud-estul Transilvaniei.
b) Continuarea acţiunilor de dezvoltare a unor
parten·eriate culturale, sociale şi ştiinţifice cu instituţii şi
organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară
şi străinătate.
c) Asigurarea finanţării, editării şi reeditării unor
lucrări privind patrimoniul cultural etnologic al
comunităţilor româneşti din zona Arcului Intracarpatic, în
contextul multietnic şi multicultural european contemporan,
ţinând cont, msa, de păstrarea identităţii tuturor
comunităţilor trăitoare pe aceste meleaguri.
d) Sprij inirea comunităţilor locale româneşti, nu numai
a celor maghiare, pentru identificarea, cunoaşterea şi
•

•
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valorificarea propriei identităţi culturale şi a valorilor de
patrimoniu tradiţional, material şi spiritual.
e) Identificarea celor mai bune căi de reluare a
dialogului şi colaborării interetnice şi interconfesionale, în
scopul nobil al bunei convieţuiri, al depăşirii neîncrederii şi a
stării de criză în domeniile cultural, social, spiritual,
economic şi al vieţii cotidiene, în care să primeze respectul
reciproc şi promovarea celor mai bune propuneri şi soluţii
pentru progresul comunităţilor locale, într-un mediu
multietnic şi multicultural.
Dr. Ioan Lăcătuşu a venit la Vălenii de Munte nu
numai ca să susţină acest amplu expozeu despre secui. A
venit şi cu o carte, editată şi îngrijită de Domnia Sa, abia
ieşită de sub tipar, intitulată Nicolae Iorga despre secui şi
rostul lor între români (Editura Eurocarpatica, Sf
Gheorghe, 2014).
Prezentarea acestei lucrări, cu rosturi importante la
vremea ei şi la fel de importante (dacă nu chiar mai mult) la
vremea de astăzi, a fost încredinţată celor doi prieteni şi
colaboratori ai editorului, prof. Vasile Stancu ş1
prefaţatorului, dr. Vasile Lechinţan, pentru a fi prezentată.

Prof. Vasile Stancu

Volumul a apărut în prima decadă a lunii august
20 14. Acesta se înscrie în marele proiect privind
cercetarea şi cunoaşterea Istoriei Românilor din sud-estul
Transilvaniei, istorie marcată, la sfârşitul secolului al XX 236
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lea, prin mai multe pete albe, datorate, în mare parte,
politicii „internaţionaliste" a istoriografiei româneşti din
timpul regimului comunist, precum şi slabului interes
manifestat de forurile ştiinţifice ale timpului faţă de
această regiune din inima României. Odată cu schimbările
aduse de evenimentele din 1 989 şi, mai cu seamă, a
acţiunilor vizibile de „purificare etnică", bazate pe o falsă
istorie, promovată în zonă de neorevizioniştii maghiari,
societatea civilă românească şi-a pus problema studierii şi
cunoaşterii, pe baza documentelor, a istoriei românilor din
această parte de ţară şi combaterea dogmelor şi
mistificărilor puse în circulaţie de istoriografia maghiară.
Alături de avocatul Ioan Solomon şi de Î.P.S. Ioan
Selejan, dr. Ioan Lăcătuşu s-a numărat printre iniţiatorii şi
organizatorii, începând cu anul 1 995, a Sesiunii de
comunicări
ştiinţifice
„Românii
din
sud-estul
Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie", ajunsă în acest
an la cea de-a XX-a ediţie; iar, din 1 996, a revistei
ştiinţifice de istorie, etnografie şi arheologie „Angvstia",
ajunsă acum la numărul 1 7 . Adăugăm înfiinţarea Centrului
Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan",
în 1 996, care pune la dispoziţia cercetătorilor o bogată şi
modernă bază de date, înfiinţarea Muzeului Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni, amplasarea în spaţiul public a unor
monumente, busturi, plăci comemorative vizând
personalităţi ale istoriei românilor din această parte de
ţară.
Dr. Ioan Lăcătuşu a scris, în perioada 1 995 - 20 14,
peste 20 de cărţi, a îngrijit apariţia a peste 30 de volume, a
pus bazele colecţiei „Profesioniştii noştri", o adevărată
Enciclopedie a personalităţilor din Arcul Intracarpatic, a
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elaborat peste 1 50 de studii privind istoria locuitorilor
acestor meleaguri româneşti, a iniţiat şi coordonat apariţia
celor cinci volume ale Buletinului Ligii Cultural-Creştine
„Andrei Şaguna", o adevărată istorie a vieţii comunităţii
româneşti contemporane din judeţul Covasna. Amintim
volumele: Identitate şi cultură la românii din secuime
( 1 995); Personalităţi din Covasna şi Harghita ( 1 998);
Spiritualitate românească şi convieţuire interetnică, în
Covasna şi Harghita (2002); Structuri etnice şi
confesionale, în judeţele Covasna şi Harghita (2002);
Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică.
Şcoală. Cultură (2003); Românii în mass-media
maghiară din Harghita şi Covasna (2006 vol. I, 2009
vo. II); Dăinuire românească, în Harghita şi Covasna
(2007).
Actualul volum, Nicolae Iorga despre secui şi rostul
lor între români, este un proiect mai vechi al domnului
Ioan Lăcătuşu. În cartea sa, scrisă în 1 995, Identitate şi
cultură la românii din secuime, publica articolul Nicolae
Iorga şi românii din fostele scaune secuieşti, unde îşi
exprima ideea necesităţii unui asemenea volum. „Având în
vedere interesul manifestat de Nicolae Iorga pentru
problematica referitoare la <<Secuime>>, parcurgerea
tuturor articolelor şi studiilor scrise de marele savant pe
această temă permite cunoaşterea în întregime a poziţiei
sale faţă de această zonă şi reconsiderarea părerii
exprimate de unii intelectuali maghiari, după care Nicolae
Iorga ar fi susţinut că toţi secuii sunt români maghiarizaţi.
Iorga a avut cuvinte de admiraţie faţă de istoria secuilor,
de vitejia lor, de calităţile lor umane, precum cinstea,
corectitudinea, spiritul gospodăresc, umorul, ospitalitatea,
-
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susţinând însă, cu argumente, că o parte a lor sunt români
sau alte neamuri <<secuizate>>, ceea ce corespunde
adevărului istoric." Ideea este reluată în articolul Un
proiect de anvergură. Reeditarea integrală a volumelor,
studiilor, articolelor şi conferinţelor lui Nicolae Iorga
referitoare la Transilvania şi la românii ardeleni, din
2009: „Sunt publicaţii maghiare specializate în
promovarea unor articole care susţin în continuare vechile
clişee şi prejudecăţi despre România şi români, iar replica
românească este destul de palidă, ori, în cele mai multe
cazuri, inexistentă. De aceea, uriaşa operă a marelui istoric
Nicolae Iorga, dedicată Ardealului şi românilor ardeleni,
lupta sa „cu absurdul revizionism maghiar" şi întru
apărarea „dreptului românesc în Ardeal", reeditată prin
travaliul de excepţie al cărturarului Ioan Oprişan, capătă o
importanţă deosebită, atât pentru profesorii de istorie,
publicişti, oameni politici, dar mai ales pentru tânăra
generaţie. Important este ca această operă monumentală să
fie cât mai bine cunoscută, inclusiv prin intermediul
internetului, şi, de ce nu, exemplul lui Nicolae Iorga să fie
urmat de tineri istorici, etnografi, alţi cercetători şi
publicişti români, patrioţi."
Ionică Lăcătuşu a simţit nevoia să selecteze, din cele
1 2 volume publicate de Ioan Oprişan pe cele referitoare la
existenţa românilor în secuime şi relaţiile lor cu secuii.
Astfel, îngrij itorul volumului de faţă a ales 16 materiale
scrise de marele istoric, între anii 1 906 - 1 93 9, pe care le
a grupat în primul capitol al cărţii (p. 2 1 -77).
Prin aceste informaţii deosebit de utile, redate cu
remarcabil tact pedagogic, domnul profesor Vasile Stancu
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a pregătit publicul pentru receptarea conţinutului lucrării.
N-o face singur, ci împreună cu prefaţatorul cărţii, dr.
Vasile Lechinţan. Intervenţia sa a adus, de asemenea,
numeroase informaţii valoroase. Ulterior, l-am rugat să
dezvolte această temă în scris.

Vasile Lechinţan

Poate că nicio tematică referitoare la problema
naţională în contextul reaşezării României pe baze
democratice şi cu raportare la naţionalităţile conlocuitoare
nu este mai incitantă astăzi decât cea referitoare la secui şi
la rostul lor între români, după expresia minunată a marelui
savant Nicolae Iorga, folosind o sintagmă care cuprinde
instantaneu o întreagă istorie transilvană.
Secuii n-au avut un rost în afara românilor, cum
încearcă să ne demonstreze din răsputeri unii autori
maghiari de astăzi, post factum, în stil orwellian, de
modificare a trecutului ori de câte ori interesele politice o
cer. Rostul secuilor între români nu poate fi privit altfel
decât ca Nicolae Iorga, adică unul integrat, ca într-o mare
frescă, în toată istoria comună a Transilvaniei, istorie ce
poartă pecetea definitivă a poporului român, care i-a
imprimat caracter etnic românesc întregului spaţiu
transilvan. Această majoritate etnică, deşi a avut de suferit
aproape cinci secole de robie din partea reprezentanţei
politico-religioase a etnicilor conlocuitori, a dat, pe lângă o
cultură inconfundabilă datorită exerciţiului ei de civilizaţie
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mai adânc în timp în acest spaţiu, şi un spirit de toleranţă şi
armonie pentru etniile conlocuitoare, importante şi cu
frumoase şi de necontestat contribuţii ale lor la cultura
transilvană. Despre calităţile acestui mare, bun şi blând
popor al muncii, înţelegerii şi frumuseţii ", care a fost şi
este poporul român, vorbea şi Iorga în călătoria sa prin
secuime, în anul 1 906.
Cercetătorul Ioan Lăcătuşu a adunat, într-un volum,
principalele studii şi articole ale lui Nicolae Iorga despre
secui şi rostul lor între români. A redat apoi, în traducere,
două atacuri ale lui Zoltăn I. T6th din perioada Dictatului
de la Viena (apărute în „Erdelyi Muzeum" de la Cluj, în
1 94 1 şi, respectiv, 1 942) contra scrierilor lui Nicolae Iorga
despre secui, la care, evident, marele istoric nu mai putea
răspunde. A treia parte a volumului cuprinde o serie de
studii apărute în ultimii ani ale unor autori români (Petre
Ţurlea, Ioan Lăcătuşu, Iuliu Mureşan, Nicolae Victor Foia)
despre preocuparea lui Nicolae Iorga pentru studierea
istoriei secuilor şi a românilor din scaunele secuieşti. În
ultima parte, sunt grupate texte din istoriografia
românească despre românii şi secuii din sud-estul
Transilvaniei, majoritatea apărute după 1 989 (semnate de
Ştefan Manciulea, acad. Nicolae Edroiu, acad. Ioan Aurel
Pop, dr. Anton Coşa, dr. Ladislau Gyemant, dr. Ioan Opriş,
Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu, Petre Ţurlea, Vasile
Lechinţan, Constantin Mustaţă).
Cum a văzut, aşadar, marele Nicolae Iorga pe secui şi
pe românii care locuiau alături de secui? În anul 1 906,
Iorga face o călătorie cu trenul de la Braşov prin secuime şi
întâlneşte nişte ţărani „cu căciuli, sumane scurte, albastre
la mâneci, şi iţari în cizme; care seamănă a fi români,
„
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fiindcă acum 1 OOO de ani au deprins de la români cum
trebuie să se îmbrace o fiinţă omenească". Aşadar, Iorga se
simte acasă, ca printre români, doar văzându-i pe secui cum
sunt îmbrăcaţi. Trece de Sepsi-Sân-Giorgiu (Sîantu
Gheorghe, CV) şi scrie că „Unde vezi două biserici, una e a
sătenilor noştri, dar, împreună cu legea, ei [românii din
secuime] n-au putut păstra în multe locuri, şi mai ales în
aceste părţi, limba lor românească. Pe aici, românul
cărturar are durerea să întâmpine atâţia din neamul său
care nu mai ştiu româneşte nici cât trebuie pentru a spune
ce spun totuşi, cu mândrie, în ungureşte: «Sunt român».
Preotul le face liturghia în limba străbunilor, dar predica
trebuie s-o ţie în acea limbă pe care oamenii o pot
înţelege". Sunt printre primele afirmaţii ale lui Iorga despre
deznaţionalizarea românilor în secuime. Iorga se referă apoi
şi la primele evidenţe ale rostului secuilor printre români.
Spune că „Secuii au iubit şi ajutat, în toată desăvârşirea
trecutului, pe Domnii noştri cei războinici: Ştefan cel
Mare, Petru Rareş, Mihai Viteazul, Radu Şerban, împotriva
ungurimii de nemeşi, care voiau să-i înghenuncheze. Ei
ştiau că, peste munte, ai lor, din Moldova, duc un trai mai
puţin stors şi primejduit. Până şi mica nobilime a secuilor,
care se numea şi boieri, a avut simpatii pentru noi''. Chiar
şi contele Mikes „a avut înaintaşi care s-au amestecat
prieteneşte în istoria noastră". Iată, aşadar, un rost
important al secuilor în Evul Mediu cel glorios al
românilor: colaborarea lor cu marii voievozi de peste
munţi, faptul că ,,s-au amestecat prieteneşte în istoria
noastră". Sigur că secuii de atunci nici nu se gândeau şi
nici nu se puteau gândi să se raporteze cu izolare şi ură pe
motive etnice faţă români, nu aveau psihoza dispariţiei lor
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dacă se amestecă şi se împrietenesc cu românii. Erau atât
de integraţi în această mare de români, încât nu se puteau
amesteca decât prieteneşte în istoria românească, folosind
cuvintele pline de har şi intuiţie ale lui Iorga.
În Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească la
1906, Iorga scrie cu simpatie despre patriotismul local al
secuilor din Târgu Mureş, oglindit şi în frumosul Palat al
Culturii, ori în Muzeul secuiesc, lăudându-l şi pe primarul
din 1 906 al oraşului, Gyorgy Bemădy ( 1 864- 1 93 8),
devenit, în perioada interbelică, deputat în Parlamentul
României, „acceptând - spune Iorga - consecinţele fireşti
ale dezvoltării istorice". Admirând Palatul Culturii din
Târgu Mureş, Iorga, cu marele lui suflet de român, scrie că
„trebuie, neapărat, ca şi pentru românii din secuime să se
înalţe o zidire în care să se închidă comorile, încă
necunoscute, ale sufletului lor".
În Acte româneşti din Ardeal privitoare în cea mai
mare parte la legăturile Secuilor cu Moldova, Iorga, din
nou, caută rosturile secuieşti mai vechi între români, scrie
despre asemănările de instituţii şi obiceiuri ale secuilor cu
ale românilor. Cum ar fi faptul că, întocmai ca românii,
secuii dădeau dijma vitelor: „decima Siculorum et
Blacorum", cum se atestă într-un document din 1 256. ,,Noi
n-am luat - zice Iorga -, fără îndoială, nimic din cultura
populară a Secuilor; cine ar putea însă tăgădui că din
cultura noastră populară ei n-au luat?". Sunt amintiţi apoi
Bale şi Drag, voievozi români din Maramureş, care, din
1 3 87, apar ,,pentru întâia oară ca şpani [comiţi] ai
Secuilor". Apoi „Secuii luptară - şi cu avânt - la Podul
Înalt [din 1 0 ianuarie 1475], cum o spun toate izvoarele",
unul din ele, adăugând chiar că ei ascultau de Ştefan cel
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Mare „ca de domnul lor". Petru Rareş, fugit în Ardeal, a
fost primit şi adăpostit de secui în 1 53 8 . Se relevă faptul că,
în privinţa obştii secuilor, la 1 529, ,,Petru- Vodă le scria, nu
ca «prietenilor noştri iubiţi», cum se adresă Braşovenilor,
ci ca «preaiubiţilor noştri credincioşi», «fidelibus nostris
sincere dilectiS»". Implicarea secuilor în luptele
antiotomane ale lui Mihai Viteazul este documentat relatată
de Iorga, ca un alt mare reper al rostului secuilor între
români. Interesant, spune marele cărturar, cu o uimitoare
intuiţie, că secuii luptau sub domnii cei mari ai românilor
de peste munţi, contra turcilor, nu ca aliaţi, ci ca domni ai
lor. Secuii trebuie să fi fost fericiţi că au la est şi la sud nişte
voievozi destoinici, recunoscuţi de toată Europa, drept
pavăză pentru gospodăriile lor împotriva tuturor
jefuitorilor. Aşa şi-au găsit ei, între români, un rost.
Într-o interpelare făcută în Senat, din 9 martie 1 934,
Nicolae Iorga se apără, arătând că unii intelectuali maghiari
din secuime îşi „închipuie că eu aşi fi spus, cândva, că
toată populaţia secuiască este alcătuită de români
desnaţionalizaţi''. Nu a afirmat niciodată aşa ceva.
Recunoaşte, însă, că „nu este mai puţin adevărat - o arată
numele de localităţi, numele de munţi, o arată costumele,
datinile, mărturiile lor, o arată bisericile la care merg - nu
este mai puţin adevărat că acolo este şi un element
românesc, care a fost desnaţionalizat prin biserică, care a
fost desnaţionalizat prin stat [ungar], a fost desnaţiona/izat
de sărăcie şi de ignoranţa ei proprie". Astfel, „acolo
românii noştri trebuie să-i cerem înapoi prin toate
mijloacele, ajutând biserica - şi o biserică şi alta - în ceea
ce priveşte reclamarea elementului românesc". Dar, „nu
numai că noi nu ne-am luat pe ai noştri înapoi, dar că
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opera aceasta de desnaţionalizare a elementului românesc
prin biserică, prin biserica catolică, mai ales, continuă şi
în momentul de faţă". O realitate incontestabilă a epocii,
confirmată şi de documente. De altfel, tema
deznaţionalizării românilor din secuime este tratată special
într-un articol din 1 935, unde Iorga face o adevărată
demonstraţie de forţă cu documente vechi, care atestă
prezenţa de odinioară a românilor în secuime, în multe
localităţi. Aici, Nicolae Iorga face, în final, cunoscuta lui
afirmaţie: „Căci istoria românilor din Ardeal trebuie scrisă
sat de sat, cu preoţii şi ţeranii lor, ca să se vadă că am fost
şi cum am fost".
În articolul „Considera/ii noi asupra rostului
Secuilor", apărut în 1 939, Nicolae Iorga polemizează cu
reprezentanţii unor cercuri maghiare din afara hotarelor
României, „care visează încă la reforma - în plin secol al
XX-iea - crea/iei de caracter medieval şi religios, cu
misiune de cruciată, a Regatului Sfântului Ştefan". Acestei
idei artificiale, să i se opună „o propagandă adevărată,
făcută de oameni adevăraţi, într-o formă în care ştiinţa să
fie unită cu talentul [ . . . ], pentru a lămuri pe românii din
secuime, ori de vorbesc româneşte, ori de au uitat o limbă
pe care au s-o înveţe din nou [ . . . ] şi cari sunt expuşi prin
urmare să fie influenţaţi în chip defetist . . . de tot felul de
revanşe". Aici marele Iorga şi-a spus cuvântul, folosind
sintagma a influenţa în chip defetist, fenomen care se
întâmplă şi astăzi, deoarece, fluturând mereu şi mereu ideea
artificială a reînfiinţării Ungariei medievale, poporului de
rând din zonă, români şi maghiari, i se induce o permanentă
stare de disconfort sau de defetism, în loc să se integreze în
realele evoluţii istorice. Iorga trece apoi în revistă atât
245
https://biblioteca-digitala.ro

legăturile secuilor cu românii de-a lungul secolelor, cât şi
interferenţele de limbă, port, etnografie şi artă populară
româno-secuiască. În final, lansează cunoscuta sa afirmaţie:
„Cu secuii avem deci o simbiosă, adică o viaţă împreună;
cu ungurii, numai o vecinătate. Deosebirea este esenţială".
Conlucrarea dintre români şi secui în trecutul istoric a fost
productivă, a dus la apărarea civilizaţiei de invaziile şi
dorinţele de cucerire ale atâtor atacatori de la est şi de la
sud, fapt care înnobilează istoria noastră comună.
Zoltân I. T6th a fost istoric maghiar, academician,
născut la Vârşeţ (azi Vrsac, Serbia), la 1 1 august 1 9 1 1 şi a
murit la Budapesta, ucis de revoluţionari, la 25 octombrie
1 956. A trăit în România în perioada interbelică, studiind la
Universitatea Românească „Regele Ferdinand I" din Cluj,
specialitatea Istorie. A scris mai multe lucrări cu tema
relaţiilor româno-maghiare: Tuhutum şi Gelou. Tradiţie şi
autenticitate istorică în lucrarea lui Anonymus (în
Szazadok, 1 945- 1 946); Primul secol al naţionalismului
românesc din Transilvania, 1 697-1 792 (Budapesta, 1 946,
mult mai târziu, a apărut şi în limba română); Samuel Klein
şi Iluminismul din Transilvania (Cluj-Napoca, 1 94 7);
Katalin Varga (Budapesta, 1 95 1 ); Mişcările ţărăneşti în
Munţii Metaliferi din Transilvania La 1848 (Budapesta,
1 95 1 , în română, Bucureşti, 1 95 5); Viaţa lui Nicolae
Bălcescu (Budapesta,
1 95 8); Mişcarea naţională
românească din Transilvania şi Ungaria 1 790-1848
(Budapesta, 1 959). În timpul Dictatului de la Viena, l-a
atacat pe Nicolae Iorga în privinţa scrierilor sale despre
secui. El spune că ,,Nicolae Iorga a fost cel care, cu un
instinctfin, a intuit importanţa politică a problemei privind
originea românească a secuilor, el a căutat pentru prima
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oară argumente emoţionale, istorice, etnografice,
lingvistice, biologice etc. pentru susţinerea acestei teze, el a
răspândit teza în cercuri largi şi, în fine. pe urmele lui au
pornit câfiva discipoli «ştiinţifici» pentru a continua
argumentarea". Evident că T6th este pornit de la început să
discrediteze tema originii româneşti a unei importante părţi
a secuilor şi de aceea îngroaşă totul, afirmând că Iorga ar fi
demonstrat însăşi originea românească a secuilor, în
general, fapt infirmat de documente şi de însuşi marele
istoric în scrierile sale. Cu o optică precum aceea că
„Ţinutul Secuiesc [este] maghiar până în măduva oaselor",
fireşte că T6th pleacă din start de la o premisă greşită şi
caută să se dea bine pe plan politic cu noua stăpânire a
nordului Ardealului de după Dictatul de la Viena. Iorga este
acuzat că ,,Românizează imediat denumirea localităţilor.
Sepsiszentgyorgy
devine
Sepşi-Sîn-Gheorghiu,
iar
Gyergyoszentmiklos devine Gheorghiu/ Sf Miclăuş". Dar
oare istoricul Toth nu ştia că aceste localităţi figurează
astfel în toate documentele ecleziastice ale bisericilor
româneşti şi în toată presa românească din Ardeal din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea? Şi dacă marele
savant nu era un devorator de presă românească, atunci nu
mai putea fi nimeni din întreg spaţiul românesc. Iorga este
atacat pentru că a căutat, în . 1 9 1 6, „în venele secuilor
pulsarea sângelui românesc" şi pentru că a zis următoarele.
„Timp de 70 de ani, aproape un secol, puterile maghiare au
încercat să-i transforme [pe secui] în maghiari. Au înfiinfat
şcoli, le-au dat moşii, i-au copleşit cu toate lucrurile bune.
I-au instigat împotriva românilor . . . Şi este posibil ca
actuala apari/ie a românilor [în războiul din 1 9 1 6] să fi
trezit în sufletul lor, în ciuda învăfăturilor, instinctele
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strămoşeşti care, cu mare greutate, dispar din capul fiilor
de neam". Şi T6th constată că ,Jorga şi-a luat în serios
propria sa himeră". Istoricul maghiar priveşte totul de la
suprafaţă. Să acceptăm că ţinutul secuiesc era „maghiar
până-n măduva oaselor", după concepţia lui T6th şi a
cuceritorilor Ardealului de Nord din 1 94 1 . Atunci, cum de
„maghiarii" din Araci, Poiana Sărată şi Buzăul Ardelean,
de exemplu, i-au primit cu flori pe soldaţii români în 1 9 1 6?
Iată că „himera" lui Iorga nu prea era himeră. Şi apoi, în
privinţa instigării de către maghiari a secuilor contra
românilor timp de 70 de ani (suntem în 1 9 1 6, deci cam de
pe la 1 846), Iorga are perfectă dreptate. În 1 848, secuii au
comis cumplite atrocităţi asupra românilor numai pentru că
erau români, instigaţi de maghiarii din afara ţinutului
secuiesc, de un Kosuth, de un Berzenczei şi de alţii. Privit
totul de la suprafaţă, sigur că Iorga pare un intelectual prins
în captivitatea propriilor himere, dar marele savant avea
dreptate să considere problema soartei românilor din
secuime drept una de mare interes naţional românesc.
Himera blocului secuiesc pur maghiar se vede că l-a
captivat pe T6th, inspirată din plin de propaganda maghiară
de la Budapesta, din preajma celui de-al Doilea Război
Mondial, de vreme ce acest istoric scrie că „nu există niciun
izvor din care să reiasă amestecul şi apropierea dintre
români şi secui", o afirmaţie demnă de ideologia purificării
etnice în zonă a statului horthyist, cu urmări grave prin
atrocităţile asupra românilor şi distrugerile şi profanările de
biserici româneşti, din anii 1 940- 1 944. Cum se explică,
totuşi, faptul că secuii au împrumutat de la români
numeroase cuvinte româneşti, fenomen atestat de la primele
documente, în limba maghiară, din zonă, din a doua
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jumătate a secolului al XVI-iea? Cum se explică faptul că
secuii cunoşteau limba română, aşa cum o atestă numeroase
descrieri de persoane date în urmărire în secolele al XVIII
lea şi al XIX-iea? Chiar dacă marele istoric Nicolae Iorga a
oscilat între diferite puncte de vedere privind originea
secuilor, care şi astăzi este incertă, chiar dacă a exagerat şi
a greşit în unele cazuri şi în unele afirmaţii, în acest prim
articol al lui Zoltân I. T6th, publicat în 1 94 1 - scris de altfel
cu măiestrie -, fără să vrea, istoricul maghiar îi face
savantului român un portret de o mare umanitate, din care
reies toate zbaterile unei mari conştiinţe naţionale, pentru a
căuta rostul secuilor printre români, pentru a apăra pe
românii din secuime contra tăvălugului maghiarizării, care
îşi urma cursul în zonă, de a apăra pe cei care încă se mai
considerau români, dar nu mai ştiau româneşte - cum sunt
de altfel şi astăzi în atâtea sate din judeţele Covasna şi
Harghita, precum Aita Seacă, Aita Medie, Micfalău, Bixad,
Vârghiş, Imper, Făgeţel, Sândominic ş.a. Probabil că lui
T6th şi, mai ales, cuceritorilor nordului Transilvaniei le-ar
fi plăcut ca marele savant Nicolae Iorga şi alte conştiinţe
româneşti interbelice să fi evitat problema secuilor, iar
purificarea etnică în secuime să continue „democratic'', în
marş triumfal, şi după 1 9 1 8.
În cel de-al doilea articol, din 1 942, Zoltan I. T6th îşi
începe demonstraţia sa contra lui Iorga afirmând că
,,A.nterior primului război mondial, nici în Ardeal, dar nici
în vechiul regat nu au existat probleme româno-secuieşti
reale. În Ardeal, motivele inexistenţei acestor probleme
sunt clare: românimea răsfirată prin Ţinutul Secuiesc, din
punct de vedere financiar şi spiritual era mult prea slabă în
raport cu secuimea compactă, cu o conştiinţă naţională
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puternică. Românimea din Ţinutul Secuiesc avea speranţe
infime în privinţa posibilului progres în acest spaţiu .
geografic. Opinia publică maghiară şi română acceptase
Ţinutul Secuiesc ca fiind o zonă cu specific maghiar, cu o
populaţie de rasă pură. Relaţiile politice existente la acea
vreme nu permiteau românilor din secuime, a căror
conştiinţă slăbise, care abia dacă se împotriveau
asimilării, să întreprindă acţiuni cu caracter naţional".
Evident că autorul se contrazice: afirmă că nu au existat
probleme româno-secuieşti reale, cititorul neavizat şi-ar
putea uşor închipui că românii trăiau ca-n Paradis în zonă,
într-un mediu plin de prietenie şi toleranţă, ca apoi să afle
că relaţiile politice existente nu permiteau românilor din
secuime ,,să întreprindă acţiuni cu caracter naţional".
Aşadar, din partea autorului maghiar, aceasta nu era o
problemă reală. Pentru marele Iorga, aceste dureri tăcute
ale neamului său, cu siguranţă au fost probleme reale.
Afirmaţia lui T6th că ,,Nu ne mirăm de faptul că probleme
serioase nu au /ost indicate nici de către maghiari", pare a
fi cinică. Tot astfel, afirmă că „nimic nu indică faptul că
maghiarii ar fi considerat problema românilor din Ţinutul
Secuiesc ca fiind una serioasă. Românii văd în spatele
procesului de asimilare din Ţinutul Secuiesc un scenariu
diabolic şi o aplicare fără cusur a acestuia". Aveau însă
dreptate românii să privească astfel, căci însăşi politica
statului ungar era diabolică prin modalităţile barbare
maghiarizare forţată a tuturor naţionalităţilor nemaghiare.
În acest al doilea articol, Nicolae Iorga este atacat prin
„discipolii" săi, adică prin acei intelectuali români care ar fi
preluat de la marele savant problema secuilor şi a românilor
din secuime. T6th afirmă că, în anii 1 9 1 0, situaţia a început
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să se schimbe „în problema asimilării românilor din
Ţinutul Secuiesc". ,,Alegerea Episcopiei greco-catolice de
rit maghiar [de Hajdudorog] a înrăutăţit relaţia dintre
maghiarime şi românime. În românime, s-a trezit simţul
responsabilităţii faţă de greco-catolicismul abandonat
aproape în totalitate în Ţinutul Secuiesc. Românii au
început să privească, din punct de vedere rasial, cele 35 de
parohii care, potrivit noii ordini, urmau să fie subordonate
unor conducători religioşi maghiari. Chiar Iorga s-a plâns
Occidentului de aceste lucruri". De fapt, opinia publică
românească de dincolo de Carpaţi şi din Transilvania era
mereu trează asupra soartei românilor transilvăneni, ajunşi
fără libertate, „robi la unguri", ca să cităm şi să parafrazăm
cunoscuta ,,Doină" a lui Vasile Lucaciu52 • Cea mai
relevantă este mărturisirea marelui ierarh, Andrei Şaguna,
preocupat în permanenţă de sprijinirea încercaţilor săi
credincioşi din fostele scaune secuieşti, spunând
următoarele, într-o circulară din anul 1 870: ,,Ştim cu toţii,
iubiţilor, între ce împrejurări critice au trăit confraţii noştri
din ţinutul secuimii şi trăiesc încă şi până în ziua de astăzi.
Cu toţii simţim dăunătoarele urme ce le-au lăsat influenţele
52 Poezie lirică dedicată memorandistului Vasile Lucaciu, luptător pentru
drepturile naţionale ale românilor din Transilvania. Cântată pe o frumoasă
melodie populară, Doina lui Lucaciu a devenit unul dintre cele mai îndrăgite
şi mai însufleţitoare cântece de la sfărşitul secolului al XIX-lea şi până la
Marea Unire de la 1 9 1 8 şi are următorul text: „Cântă mierla prin păduri,/
Robu-i Lucaciu la ungurii Pentru sfânta libertate/ De care noi n-avem parte.I
Nu fi, mierlă, supărată.I Nu-i robia ne-ncetată.1 Vine dalba primăvară! Fi-va
Lucaciu liber iară.I Nu suspina în zadar.I Du-mi-te pân-la Sătmar.I Unde-i
Lucaciu la-nchisoare.I Nu vede nici cer, nici soare.I Vântul bate, frunza pică.I
Inima mi se despică.I De durere şi de chin! Că-i Lucaciu la Seghedin.I
Seghedine, Seghedine.I Dumnezeu cum te mai fine?! Mureş, Tisa până când/
Te mai fineţi pe pământ?".
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timpului de mai înainte asupra creştinilor noştri din
secuime. Nicăieri nu este atât de ameninţată naţionalitatea
şi confesiunea noastră ca acolo. Să prevenim deci,
iubiţilor, pericolul acesta ce ne ameninţă cu perderea unui
membru însemnat din trupul bisericii şi naţiunii noastre,
dând bucuroşi filerul nostru fraţilor care doresc înaintarea
bisericii şi şcolii lor, dar le lipsesc mijloacele"53•
Odată cu înfiinţarea Episcopiei de Hajdudorog,
situaţia devenise deja extrem de jignitoare pentru români.
Alexandru Lapedatu, primul „discipol" al lui Iorga,
este acuzat că, într-o lucrare a sa, „«corectează» rezultatele
recensământului oficial maghiar din 1 91 0", dând o
statistică probabil cu mai puţini secui. Dar acest
recensământ al statului ungar este binecunoscut pentru
umflarea artificială a numărului maghiarilor în
Transilvania. T6th îl laudă pe Lapedatu pentru că „nu a fost
capabil de a deveni servitorul tradiţiei lui Iorga: a renunţat
la pretextul nedrept al «reromânizării»", ca şi cum marele
savant ar fi fost adeptul reromânizării tuturor secuilor.
Interesant cum valoroasa şi demna de laudă mare
acţiune a Universităţii Româneşti din Cluj, de după Marea
Unire de la 1 9 1 8, mai ales a Institutului de Geografie de
sub conducerea lui George Vâlsan, anume, de a se cunoaşte
noua Românie întregită prin întocmirea a sute de
monografii locale, este văzută de istoricul maghiar tot ca un
atac împotriva secuimii. „Centrul atacului spune el a
fost mai întâi Universitatea Românească din Cluj. Anumite
institute, cel de geografie, istorie, respectiv de medicină s
au implicat în dovedirea originii româneşti a secuilor şi
-

-

53 Arhivele Naţionale Covasna, Fondul Parohia ortodoxă Cernat, dos.
111 870, p. 1 0.
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punerea sub semnul întrebării a originii lor maghiare. În
cadrul Institutului de Geografie, aflat sub comanda lui
George Vâlsan, încă din 1920, studenţii au întocmit mici
monografii referitoare la pământul lor natal. Cele mai
semnificative monografii au apărut în publica/ia
institutului - «Lucrările Institutului de Geografie». Ca şi
Iorga, care, în 1902, a editat lucrarea cu titlul «Sate şi
preofi», Vâslan a avut intenfia să elaboreze monografiile
tuturor localităţilor româneşti, pentru ca, ulterior, acestea
să fie cuprinse în monografii ale regiunilor. O asemenea
muncă amplă ar fi putut fi realizată doar cu sprijinul
comunităfii şi a preofilor şi învăfătorilor de la sate. Planul
a fost realizat doar parţial şi totuşi urmaşul său, Vasile
Meruţiu, a putut inventaria, în 1938, 300 de monografii
întocmite de studenfi ai Universităfii. Meritul lui Vâlsan a
fost să atragă atenfia românilor asupra valorilor populare
în care el vedea adevărata putere şi siguranfa viitorului
neamului său. S-a străduit, ca şi în plan literar, să
demonstreze unitatea teritoriului şi a poporului român.
Direcfia pe care a pornit Vâslan a fost urmată de Meruţiu,
acesta având însă aptitudini mai modeste". Se arată, apoi,
că linia noii şcoli este conformă direcţiei stabilite de Iorga,
deci „reromânizarea secuimii". Acest şablon este urmărit
peste tot de autorul maghiar, în continuarea demonstraţiei
sale. Despre Sabin Opreanu, elevul lui Vâslan, situat pe
„direcfia stabilită de Iorga", T6th spune că ,,s-a mul/urnit
cu analizarea superficială, incompletă şi tendenfioasă a
unor documente, de cele mai multe ori obfinute la mâna a
doua". Mai spune că Opreanu „a căutat rădăcinile
româneşti pe teritoriile secuieşti în evul mediu şi epoca
modernă, dar izvoarele nu menfionează nimic despre
253
https://biblioteca-digitala.ro

existenţa acestora". Aici T6th dovedeşte o necunoaştere
gravă a realităţilor istorice şi documentare. Ultimele
cercetări ale istoricilor români, din cei 20 de ani de după
revoluţia din decembrie 1 989, infirmă total această alegaţie
a istoricului T6th, pe care nu-l bănuim aici de rea intenţie,
ci, pur şi simplu, de ignoranţă. Sigur că nu toţi cei 50 1
iobagi (iobagiones antiqui) care figurează în lustra din
1 6 1 4 sunt români, cum afirma Opreanu, dar cu siguranţă că
cei cu apelativul Olah sau cu precizarea că sunt români
erau autohtoni, calitate pe care T6th o neagă acestora, ca nu
cumva puritatea absolută, proiectată retroactiv asupra
vechilor secui, să fie afectată, şi vorbeşte, cu voluptate
parcă, de „veneticii români", calitate pe care o repetă de
câteva ori, să le facă pe plac cuceritorilor din 1 94 1 - 1 944.
Afirmă chiar că „ Veneticii români nu au sosit în masă, ci
câte unul, eventual câte o familie, astfel că nu au atras
atenţia". Desigur că au fost şi români veniţi din Muntenia şi
Moldova, dar nu mai mulţi decât venetici unguri veniţi din
Ungaria în Secuime, aşa cum se precizează la anul 1 6 14.
Spune apoi că prin venirea românilor de peste munţi „s-a
format în ţinutul secuiesc o pătură subţire şi dispersată de
venetici români care nu aveau niciun fel de rădăcini şi
strămoşi în această regiune. Din cauza situaţiei sociale
precare, a lipsei de cultură şi de drepturi politice, nici nu
putea fi vorba ca această pătură să se dezvolte în înţeles
naţional. Însă motivul nu a fost oprimarea cu caracter
naţional, ci gândirea şi organizarea feudală . . ".T6th este
nevoit să recunoască şi să-i dea dreptate, parţial, lui
Opreanu afirmând: ,,Se poate vorbi de prezenţă
românească în ţinutul secuiesc încă din secolul XV Este
cazul comunei Breţcu şi Olahfalu [Vlăhiţa]". Mai
.
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recunoaşte apoi şi faptul că, în conscripţia lui Buccow (din
1762), sunt atestaţi români, dar numai pe ortodocşi îi
consideră de această etnie. ,,Doar preoţii lor se ocupau
oarecum de solidaritatea şi îngrijirea lor. Este firesc ca
această populaţie străină, puţin numeroasă, dezrădăcinată,
înclinată spre o viaţă nomadă, nu putea juca niciun rol în
viaţa publică a Ţinutului Secuiesc, la fel cum nici
românimea din comital, mai numeroasă şi cu rădăcini mai
stabile, nu putea juca un rol în relaţiile social-politice
date". Evident că T6th nu ştia că aceşti „nomazi", de
exemplu cei din secolul al XVIII-lea, au construit biserici,
au înaintat cereri pentru reconstruirea celor în ruine54, au
influenţat viaţa comunităţilor prin limba vorbită, prin
meşteşugurile de preparatori de produse lactate, ca oieri, de
meşteri lemnari, de meşteri morari etc. În relaţiile politiCe,
erau, desigur, excluşi prin constituţiile medievale ale
Transilvaniei.
Ca să conteste pe Sabin Opreanu, T6th afirmă şi
faptul că „majoritatea numelor râurilor din ArdeaI'' este
maghiară, de parcă Marisia - Mureş, Alutus - Olt, Samus
Someş, Tibisis - Timiş, Crisius - Criş ar fi maghiare !
T6th se ocupă şi de lucrările lui Teodor Chindea, pe
care-l consideră cu „o pregătire mult mai modestă". Spune

-

54 Ioan Ranca, Românii din scaunele secuieşti în antroponimele din
conscripţii. Scaunul Mureş. Voi. I 1699-1821, Editura Ciubăncan, C luj
Napoca; Idem, Românii din scaunele secuieşti în antroponimele din
conscripţii. Scaunul Ciuc, Giurgeu, Caşin. Voi. II 1567-1850, Editura Pax
Historica, Târgu Mureş; Vasile Lechinţan, Aspecte inedite ale structurii
confesionale româneşti din scaunul Odorhei în ultimele decenii ale veacului
al XVIJJ-lea, în ,,Angvstia'', 311 998, Sfântu Gheorghe, p. 40 1 -422; Ioan
Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi
Harghita. istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, Editura „Grai Românesc" a
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Miercurea-Ciuc, 2003.
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că Teodor Chindea „ Vorbeşte de mulţimea cuvintelor
româneşti împrumutate [de secui], dar nu enumeră decât
patru (ajer, esztena, sztrunga, csoban)". Cu un minim
efort, Toth putea să se convingă de faptul, că, într-adevăr,
cuvintele împrumutate de secui de la români sunt
numeroase55•
Despre Gheorghe Popa-Liseanu, T6th scrie că ,,După
Iorga şi Opreanu, abia dacă a adus noi argumente istorice
privind originile parţial româneşti ale secuilor. Mai
degrabă încearcă să folosească în favoarea intereselor
româneşti concepţiile adesea total perimate din literatura
maghiară, referitoare la originea parţial românească a
secuilor".
Alţi autori români analizaţi de Zoltăn I. T6th sunt
Laurian Someşan, Ştefan Meteş, Ioan Lupaş, Nicolae
Sulică, pe care-i prezintă numai cu exagerările lor, sigur,
reale, dar nu şi cu adevărurile reieşite din cercetările pe care
ei le-au întreprins.
În încheiere, scrie că trebuie să se întoarcă „la acel
Iorga care a fost iniţiatorul spiritual al problematicii
secuio-româneşti". Referindu-se la un text al lui Iorga din
1 938, T6th spune că, pentru savantul român, „era foarte
important să nege strânsa legătură dintre secui şi maghiari
şi să ofere un nou punct de sprijin spiritual românizării
secuilor. [ . . . ] Chiar dacă am considera acceptabile unele
mărturii din sec. XIV şi XV despre românii din Ţinutul
55 Vezi Vasile Lechinţan, Limba română în via/a secuilor de-a lungul
secolelor (până în 1918) 1, în ,,Angvstia", nr. 8/2004, Istorie, p. 4 1 -62; Idem,
Limba română în via/a secuilor de-a lungul secolelor (până în 1 918) 11, în
,,Angvstia'', 1 0/2006, Istorie, p. 27-36; idem, Limba română în via/a secuilor
de-a lungul secolelor (până în 1 918) lll, în ,,Angvstia", 1 112007, Istorie, p.
63-70.
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Secuiesc, tot nu s-ar confirma continuitatea. Începând din
sec XV nu poate fi contestată existenţa păstorilor,
iobagilor, răzeşilor români în teritoriul secuiesc, însă
aceste elemente au venit din Ardeal, Moldova şi Ţara
Românească, cu siguranţă au fost elemente venetice". Iar
insistă autorul maghiar la „veneticii români". Ceva, totuşi,
recunoaşte, scriind că ,,E neîndoielnic faptul că în limba,
obiceiurile, modul de viaţă, etnografia secuilor putem găsi
trăsături asemănătoare cu cele româneşti, însă acestea nu
indică nici pe departe originea românească, ci pur şi
simplu sunt consecinţa firească a faptului că cele două
popoare au trăit alături secole de-a rândul, uneori s-au şi
amestecat". Mai recunoaşte apoi şi alte mărturii. Scrie că
,,Procesul de asimilare [a românilor din secuime] este
semnalat în notele de călătorie ale lui G. TD. (Grof Teleki
Domokos) la sfârşitul sec. XVIII. Despre românii din Trei
Scaune, aminteşte că îşi uită limba, o mai vorbesc doar
popii, însă îşi păstrează cu credinţă religia. Observă şi
faptul că aceşti români în curs de maghiarizare nu sunt
atât de sălbatici şi neciopliţi ca românii din alte regiuni. Şi
jurnalul de călătorie al lui Dosa Elek (182 1) păstrează
amănunte despre românii din Ţinutul Secuiesc, de pildă din
Bixad «care este în întregime al grofului Miko Miklos, este
locuit de valahi şi maghiari, dar şi valahii vorbesc mai
mult maghiara». Nu după mult timp, din această
comunitate au dispărut cu totul cuvintele româneşti, la fel
s-a întâmplat şi în alte localităţi. Pe parcursul asimilării
naturale, din rândurile credincioşilor din Trei Scaune, a
celor două confesiuni cunoscute în mod obişnuit ca fiind
româneşti, cea ortodoxă şi cea greco-catolică, din ce în ce
mai mulţi au devenit de limbă maternă maghiară". T6th
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demonstrează apoi ineficienţa aşa numitei de el mişcări de
reromamzare:
din
,,Protopopiatul
greco-catolic
(Gheorghieni?) avea, în 191 1, un număr de 22. 000 de
enoriaşi, iar în 1923, doar 1 7. 000; cea din Odorhei avea
3807 enoriaşi în 1911, şi 2255, în 1923. Aşa numita
mişcare de reromânizare pornită în timpul stăpânirii
româneşti a atins ici-colo mici succese, însă, în esenţă, a
putut cel mult să oprească procesul de asimilare, nici asta
peste tot, dar n-a putut să-l întoarcă în favoarea sa". lată,
aşadar, că această mişcare a conştiinţelor româneşti
interbelice măcar a oprit, parţial, procesul de asimilare a
românilor în zonă, care continuă şi în era românească.
Sigur că o parte a deznaţionalizaţilor nu mai voiau să
revină la românism. ,,Secuiul ortodox sau greco-catolic
zice T6th
care eventual mai poartă şi nume românesc,
nu ar putea fi convins cu niciun chip că strămoşii lui au
fost români, dimpotrivă, o asemenea bănuială o ia ca pe
cea mai mare jignire. Din cele spuse, reiese faptul că
asimilarea unei bune părţi a românilor din Ţinutul
Secuiesc era un proces avansat, despre reversibilitatea
căruia nici nu poate fi vorba în condiţiile actuale". Era o
realitate incontestabilă, dar în loc ca aceştia să fie o punte
de legătură între români şi maghiari, propaganda ungară
horthyistă i-a făcut pe foarte mulţi să devină duşmani
înverşunaţi ai românilor.
T6th afirmă apoi că „iniţiativele lui Iorga au servit ca
fundament noilor cercetări istorice, etnografice, geografice
şi antropologice. Din ce în ce mai mulţi simţeau că trebuie
să susţină punctul de vedere românesc. Problema lui Iorga
a devenit mai întâi o problemă a oamenilor de ştiinţă, apoi
a jurnaliştilor, profesorilor, preoţilor, altor reprezentanţi ai

-

-,
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intelectualităţii, pentru ca, în final, să intre în opmza
publică românească, iar, în a douajumătate a anilor 1930,
să devină o problemă de stat". Este de necontestat faptul că
Iorga a fost o personalitate de mare anvergură şi influenţa
sa asupra conştiinţelor româneşti a fost reală.
In partea a treia şi a patra, editorul prezentului volum
a cuprins, aşadar, şi o serie de studii apărute în ultimii ani,
care aduc perspective noi asupra personalităţii marelui
savant, Nicolae Iorga, asupra demersului său pentru
studierea istoriei secuilor şi a românilor din scaunele
secuieşti. În încheierea volumului, sunt incluse noi cercetări
istoriografice, care completează acest demers. Nu lipsesc,
aşadar, studii despre reflecţiile savantului privind rostul
istoriei şi al istoricilor în societate (Petre Ţurlea), despre
Cursurile de vară de la Vălenii de Munte, de dinainte şi de
după Primul Război Mondial (Ioan Lăcătuşu), despre
creionările lui Iorga privind portretele moral-spirituale ale
marilor ierarhi, Andrei Şaguna şi Miron Cristea (Ioan
Lăcătuşu), despre Evul Mediu timpuriu în Estul
Transilvaniei (acad. Nicolae Edroiu), despre viaţa
românilor şi secuilor în acelaşi Ev Mediu transilvan (acad.
Ioan Aurel Pop, dr. Anton Coşa), despre Congresul
Secuiesc de la Tuşnad din 1 902 (Petre Ţurlea, Ioan
Lăcătuşu, Constantin Mustaţă, Vasile Lechinţan), despre
cartea lui I.I. Russu Românii şi secuii şi despre
împrejurările elaborării ei (Ladislau Gyemănt, Ioan Opriş),
precum şi alte subiecte deosebit de interesante şi de actuale.
Dacă Zoltăn I. T6th prevedea „o epocă nouă şi
înfloritoare a cunoaşterii adevărului secuiesc din partea
maghiară, cu siguranţă această epocă a venit şi din partea
română, mai ales după decembrie 1 989, când au apărut
"
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numeroase studii ale unor autori români consacraţi, de mare
autoritate şi probitate ştiinţifică, parte cuprinşi chiar în
prezentul volum, precum Ştefan Manciulea, I.I. Rusu (al
cărui celebru volum Românii şi secuii a dat o direcţie de
cercetare ştiinţifică deosebit de prolifică şi de amplă), acad.
Ioan Aurel Pop, acad. Nicolae Edroiu, dr. Ladislau
Gyemănt, dr. Ioan Opriş, dr. Ioan Ranca, Ana Grama, dr.
Liviu Boar, dr. Anton Coşa, dr. Constantin Catrina, dr.
Nicolae Bucur, dr. Radu Baltasiu, dr. Constantin Secară şi
alţii.
Dar să nu uităm cercul de cercetători din toată ţara
grupaţi în jurul revistei Angvstia şi al editurilor
Eurocarpatica şi Grai Românesc, de la Sîantu Gheorghe (cu
extensie şi la Miercurea Ciuc), o veritabilă academie, având
în frunte două personalităţi de excepţie ale timpului nostru,
locuitori ai zonei, pe ÎPS Ioan Selejan, Arhiepiscop al
Eparhiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, şi pe dr. Ioan
Lăcătuşu, directorul Centrului European de Studii Covasna
Harghita, ambii luptători respectaţi de o întreagă ţară pentru
propagarea armoniei interetnice între români şi secui, a
respectului reciproc şi comuniunii intercetăţeneşti, bazate,
nu pe separatism şi excludere, ci pe valorile adevărului
istoric, pe cele interumane, adoptate de Comunitatea
Europeană. Timp de peste 20 de ani, acest cerc s-a lărgit şi
avem astăzi un adevărat tezaur de rezultate ale cercetărilor
interdisciplinare întreprinse pe tema istoriei românilor din
secuime, a rostului secuilor între români. Savantul Nicolae
Iorga ar fi foarte mândru de această adevărată instituţie a
zonei. S-au elaborat şi valoroase lucrări de doctorat pe
aceasta temă, lansate deja în lumea academică, sub
semnătura unor apreciaţi cercetători, precum: dr. Dorel
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Marc, dr. Nicoleta Ploşnea, dr. Codrin Dumitru Munteanu,

dr. Ana Dobreanu, dr. Costel Cristian Lazăr, dr. Gina
Ghiaţă, dr. Sebastian Pârvu.
Volumul de faţă exprimă o corectă şi onestă reflectare
a trecutului comun româno-secuiesc în aria geografică
menţionată, o benefică perspectivă istoriografică asupra
unei civilizaţii marcate de un rost al bunei înţelegeri, al
generozităţii, construcţiei, armoniei, conlucrării, promovării
nobilelor idealuri europene.
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Cuvânt de încheiere
Cursurile de vară, ediţia 20 1 4, s-au desfăşurat pe
parcursul a şase zile, cuprinse în intervalul 1 7 şi 22 august,
sub coordonarea profesorului Constantin Stere, directorul
executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional Prahova.
Au fost ore de curs, valoroase şi variate, din
conţinutul cărora şi-a extras substanţa această carte. Au
fost şi alte activităţi, complementare, cu rol educativ bine
definit. Ilustrăm cele spuse cu programul din ziua de
miercuri, 20 august, integral rezervat vizitării unor
importante obiective prahovene de arhitectură, înscrise în
Lista Monumentelor Istorice: Mănăstirile de la
Apostolache şi Vărbila, Biserica de lemn „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil" de la Schitul Jercălăi,
precum şi Conacul Bellu din Urlaţi.
Prezentările au fost făcute de prof. Constantin Stere
şi arh. Călin Hoinărescu. În timpul unui popas, în Parcul
Bellu, s-a vorbit despre „Dezvoltarea durabilă a satului
românesc" (dr. Corneliu Bucur) şi s-a făcut o trecere în
revistă a „Patrimoniului cultural prahovean restaurat"
(Călin Hoinărescu).
Către finalul acestei zile, cursanţii sunt întâmpinaţi
de omul de cultură şi colecţionarul de artă Victor Adam,
care-i invită să vadă cum arată, în plină activitate, Tabăra
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internaţională de pictură de la Hârsa, înfiinţată cu ani în
urmă şi susţinută, până astăzi, prin eforturi proprii.

În după amiaza zilei următoare, joi, 21 august, după
încheierea orelor de curs, a mai avut loc o vizită
importantă, la Drajna, localitate aflată în hotar cu Vălenii,
îndrăgită de Nicolae Iorga, în primul rând pentru calitatea
oamenilor ei. Drajna le-a apărut vizitatorilor ca o carte
deschisă de istorie: cetăţile dacice Ramidava şi
Leurdeanul Mare; uneltele şi armele din Epoca Bronzului;
Castrul de la Gradiştea şi drumul roman spre Transilvania;
locurile unor lupte purtate în vremea domnitorilor Mircea
cel Bătrân şi Radu Şerban - însoţit de vestiţii Preda şi
Stroe Buzescu; Castelul boierilor Filipeşti, în care, la
1 848, a fost găzduit Nicolae Bălcescu etc., sunt cele mai
importante şi la vedere semne ale trecutului.
Pe parcursul celor şase zile, au mai avut loc şi alte
manifestări: Expoziţia stradală „Constantin Brâncoveanu
şi Epoca sa" (Institutul Cultural Român din Chişinău),
spectacolul „ Visul unei nopţi de vară" de W. Shakespeare
(Casa de Cultură Văleni), spectacole de muzică şi dansuri
populare, în fiecare seară, la Pensiunea „Vera şi Livia",
susţinute de interpreţi din Raionul Sângerei şi din comuna
Drajna, cărora li s-a alăturat patronul, Liviu Gheorghe, în
calitate de recitator, şi fiicele sale, Vera şi Livia, talentate
interprete de muzică populară.
Între timp, a sosit şi ultima zi de curs.
Prima parte a ei, e rezervată unor comunicări şi
dezbateri legate de patromoniul cultural naţional. Participă
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prof. univ. dr. Andrei Pippidi, dr. Dan Paul Octavian, dr.
Corneliu Bucur şi arh. Călin Hoinărescu.
Apoi, a urmat încheierea oficială a cursurilor: cu
emoţii, rostiri de impresii şi de cuvinte de mulţumire,
împărtăşiri de proiecte culturale şi adresări de invitaţii de
participare la aceste proiecte.
Dintre multele şi emoţionantele rostiri, una m-a
impresionat, rămânându-mi săpată cu litere de foc în
suflet: vorbirea unei fete frumoase, foarte frumoase. Acum
o vedeam, prima oară, cu plăcută uimire, dar ceva îmi
spunea că o ştiu de mult, că ne ştim de mult, de dincolo de
acest timp: poate de la Cernăuţi sau Cosăuţi, poate de la
Hotin sau Ismail . . . Cu siguranţă, din aceste părţi eroice de
Vatră Românească.
Cuvintele ei erau de flacără mistuitoare - izbucnită
din dorul îndelung şi aprig de noi toţi, cei ce suntem ai ei
şi ai ţării - se cereau intrate în carte şi în rugăciune, în
lucrare pentru fiecare şi pentru noi toţi, nelăsându-ne
locului, nicidecum tihnei, până când vrerea de a fi
împreună, în casa noastră, va fi împlinită:
- Astăzi, eu plec de la Vălenii de Munte, dar nu de
tot. O parte din sufletul meu rămâne aici, în voi toţi şi-n
aceste locuri.
Sufletele voastre le-am adunat în mine şi le ţin
îmbrăţişate cu sufletul meu.
Astăzi, plec din România liberă - dar nu de tot - în
România ocupată.
La graniţă, grănicerul va fi surprins să mă vadă mai
frumoasă şi mai puternică decât mă ştia. Va fi surprins şi
temător văzându-mă împreună cu sufletele voastre toate.
- Unde mergeţi - va zice el - aşa mulţi şi împreună?
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- La noi acasă, o să-i răspund. Adică _la Cernăuţi, la
Hotin, la Ismail şi-n alte părţi ale casei noastre.
Văzându-ne aşa mulţi, uniţi şi hotărâţi, grănicerul îşi
va închide cufărul - îl avea pregătit - şi va pleca la
adevărata lui graniţă, dincolo de Cernăuţi, dincolo de
Hotin, dincolo de toate care nu sunt ale lui.
Visez cu ochii deschişi la ce va fi.
Visele mari se împlinesc întotdeauna, pentru că ele îi
plac lui Dumnezeu. Şi noi suntem ai lui Dumnezeu şi
împreună, aşa cum El ne-a învăţat!
Visul nostru se va împlini!
- Aşa să fie, Fată Frumoasă, m-am auzit strigând cu
toată puterea.
- Aşa să fie, ne-am pomenit strigând într-un glas, toţi
cei ce eram, în acea zi, împreună.
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