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Prefață 
 

Volumul Istoria scrisă de tineri se inserează demersurilor noii 

generații de a-și exprima disponibilitatea pentru studiul istoriei, 

înțelegerea mai precisă a evenimentelor care se derulează în arealul 

geopolitic al lumii și pentru implicarea lor în dialogul cultural la nivel 

național. Contextul politic internațional, dominat de conflictul dintre 

Federația Rusă și Ucraina și criza pandemică de Covid 19, a sporit 

prestigiul științei istorice percepută ca fiind o știință ce poate explicita 

evoluția actualelor evenimente și oferi o predicție de reglementare a 

acestora în timp. 

Pe acest fundal, volumul reprezintă finalizarea proiectului privind 

Sesiunea Națională de Comunicări și Referate a elevilor „237 de ani de 

la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan” desfășurată online din cauza 

pandemiei de Covid 19, în 26 februarie 2022. Este de remarcat că 

activitatea s-a bucurat de participarea elevilor din majoritatea 

provinciilor istorice românești: Transilvania, Banat, Moldova, Crișana, 

Oltenia, Muntenia și Dobrogea. De asemenea, remarcăm calitatea 

științifică a comunicărilor, prestația deosebită a elevilor care și-au 

exprimat opiniile științifice, dar și disponibilitatea cadrelor de a-și 

coordona elevii participanți. 

Pasiunea elevilor pentru istorie, disponibilitatea cadrelor 

didactice pentru acest tip de activități se reflectă și prin colaborarea cu 

instituții devenite tradiționale, precum: Colegiul Național „Octavian 

Goga” Sibiu, Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș, Colegiul 

Tehnic „Cibinium” Sibiu, Liceul Teoretic „Carol I” Fetești, județul 

Ialomița, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Colegiul 

Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani, județul Vrancea, Liceul 

Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești, județul Argeș, Colegiul 

Național „George Coșbuc” Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, Colegiul 

Național „Nicolae Bălcescu” Brăila, județul Brăila, Colegiul Național 

„Carol I” Craiova, județul Dolj, Școala Gimnazială Jina, județul Sibiu, 

Școala Gimnazială Păuca, județul Sibiu, Colegiul Național „Alexandru 

Lahovari” Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, Colegiul Național „Tudor 

Vladimirescu” Târgu-Jiu, județul Gorj, Școala Gimnazială „Avram 
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Iancu” Alba Iulia, județul Alba, Colegiul Național „Mihai Eminescu” 

Oradea, județul Bihor, Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, județul 

Vaslui, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, județul 

Alba, Liceul Tehnologic Mârșa, județul Sibiu, Colegiul Tehnic 

„Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, județul Sălaj, Liceul Teoretic „Gustav 

Gűndisch” Cisnădie, județul Sibiu, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, 

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu, județul Sibiu, Liceul Teoretic 

„Iulia Hașdeu” Lugoj, județul Timiș și Liceul Teoretic „Samuil Micu” 

Sărmașu, județul Mureș, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu 

Roșu, județul Sibiu. 

La finalul acestei prefețe, am plăcerea să le mulțumesc tuturor 

cadrelor didactice și elevilor pentru acest demers științific de anvergură, 

care plasează Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig în avangarda 

fenomenului cultural preuniversitar sibian. 

Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig,  

Prof. Marcel LUCA 
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Cuvânt înainte 
 

Actualul număr al volumului „Istoria scrisă de tineri” este 

paradigma fructuoasă a activităților științifice desfășurate de Liceul 

Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig în anul școlar 2021-2022. Așa cum 

s-a remarcat, demersul colectivului de profesori și elevi ai instituției 

școlare s-a bucurat de o participare tot mai numeroasă odată cu 

derularea primilor ani, ajungând în 2022 la un moment de apogeu. 

Pe fundalul interesului crescând al elevilor pentru istorie Sesiunea 

de Comunicări a elevilor, desfășurată la 26 februarie 2022, a avut un 

statut național prin implicarea unui număr de 62 de elevi, 28 de cadre 

didactice din 26 de instituții școlare și din 17 județe ale țării (Sibiu, 

Ialomița, Vrancea, Constanța, Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Dolj, 

Vâlcea, Gorj, Alba, Brașov, Bihor, Vaslui, Sălaj, Timiș și Mureș). 

Pornind de la aceste premise putem conchide că cea de-a 

douăsprezecea ediție a Sesiunii de Comunicări și Referate a elevilor 

„237 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan” a fost realmente 

o expresie a apetenței sporite pentru înțelegerea istoriei, mai ales, în 

contextul derulării conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina. 

Acest volum este alcătuit din comunicări a căror tematică reflectă 

preocupările elevilor focalizate pe diverse subiecte de istorie a 

României și de istorie Universală antică, medievală, modernă și 

contemporană. Cu inocența și candoarea specifică vârstei, comunicările 

elevilor vizează aspecte ale istoriei antice precum, călătoriile lui Marco 

Polo și Ibn Battuta, decăderea Imperiului Bizantin, imaginea lui Vlad 

Țepeș între istorie și legendă, domnia lui Șerban Cantacuzino, 

personalitatea lui Tănase Tudoran în ipostaza de mărturisitor al credinței 

pe Valea Someșului, Ecaterina cea Mare între mit și realitate, povestea 

Rusiei de la Romanovi la Vladimir Putin, Răscoala lui Horea, Cloșca și 

Crișan în filatelie și presa vremii. 

Așa cum rezultă din comunicările elevilor, istoria modernă și 

contemporană deține un spațiu privilegiat la nivelul mentalității și 

imaginarului acestora. Astfel, întâlnim studii și articole referitoare la 

bătălia de la Waterloo, Tudor Vladimirescu între alb și negru, Războiul 

de Independență din județul Ialomița, secvențe emoționante din istoria 
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Liceului „Radu Negru” din Făgăraș, aspecte privind evoluția Japoniei 

de la epoca samurailor la cea a roboților, reforme școlare implementate 

de Napoleon Bonaparte și Alexandru Ioan Cuza, informații asupra 

istoriei evreilor din orașul Huși, biografia Doamnei Elena Cuza, aspecte 

privind Memorandumul de la 1892, Războaiele Balcanice, bătăliile din 

Primul Război Mondial din județul Putna, imaginea Ecaterinei 

Teodoroiu, femei remarcabile pe frontul românesc, familia care a 

„omorât” Rusia, istoricul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” 

Alba Iulia, implicarea lui Sextil Pușcariu în Primul Război Mondial în 

1918, războiul civil rus și cel spaniol, considerații privind moartea lui 

Nicolae Titulescu, atacul Japoniei asupra SUA de la Pearl Harbour, 

considerații privind Dejunul de gală oferit în timpul domniei lui Carol 

al II-lea, instaurarea comunismului în România și a revoltei de la Vadu 

Roșca împotriva colectivismului, criza rachetelor din Cuba, evoluția 

cetei Junilor din localitatea Apoldu de Sus, evenimentele din timpul 

revoluției din 1989, de la Lugoj, Uniunea Europeană între fascinație și 

dezamăgire și aspecte privind Noua ordine mondială. 

Având instrumentarul științific în curs de formare, specific 

oricărui debut istoriografic, tinerii vibrează prin profunzimea și 

delicatețea demersului științific și printr-un limbaj accesibil și coerent. 

De asemenea, remarcăm empatia lor față de evenimentele dramatice, 

solidaritatea intelectuală cu personalitățile istorice, dar și o perspectivă 

optimistă asupra devenirii umane. 

Din perspectivă metodologică, considerăm că demersul tinerilor 

istorici se inserează istoriografiei pozitiviste care restituie evenimentele 

istorice în viziune tradițională, cu studii și articole incluse istoriei 

mentalităților colective și imaginarului social. Această manieră 

istoriografică favorizează expunerea informațiilor privind dezvoltarea 

instituțiilor politice, economice, sociale și culturale, a evenimențialului 

istoric formulat în mod precis, dar și stările de spirit ale personalităților 

istorice, aspirațiile și faptele de istorie culturală ce reies din 

comunicările științifice ale elevilor. 

Ajungând la finalul acestor precizări introductive, adresez calde 

mulțumiri domnului inspector școlar general Marius Novac, conducerii 

Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, domnilor directori: Marcel 
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Luca și Frăticiu Gheorghe, doamnei consilier educativ Mihaela Mara, 

tuturor elevilor și colegilor acestei instituții, de asemenea și elevilor și 

colegilor din țară, pentru susținerea în desfășurarea acestui proiect. 

Aceleași mulțumiri le adresez domnului director al Editurii Napoca Star 

din Cluj-Napoca, domnului Virgil Dinu pentru generozitatea și 

altruismul manifestat la solicitarea noastră de publicare a volumului.  

Editorul volumului, 

Petre DIN 
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Educația în lumea greco-romană 
 

Adelina-Ioana LUNCAȘU 

Mihai-Alexandru TUDOSE 

Coord.: Prof. Gheorghe VALENTIN 
Liceul Teoretic „Carol I” Fetești, jud. Ialomița 

 

Antichitatea greco-romană este o perioadă importantă pentru 

dezvoltarea civilizației omenești, deoarece, acum, au apărut tipurile de 

scriere, formele de organizare statală, s-au cristalizat elementele 

esențiale ale culturii care s-au transmis până în zilele noastre. Un aspect 

important al civilizației greco-romane îl constituie educația. 

Educația din lumea greacă a cunoscut două modele, despre care 

s-au păstrat informații: cel atenian, predominat în majoritatea 

polisurilor, consta în educația intelectuală – scrisul și cititul, educația 

muzicala, științele și modelul spartan, în care se remarca instrucția 

militară – exerciții fizice dure și antrenament militar. Cele două modele 

erau fundamental opuse. În schimb, educația în Roma antică, era 

orientată în sens practic și în acela de a-i forma pe romani în spiritul 

integrării lor în viața colectivității, deci și în sensul de a ști cum să-și 

exercite drepturile și datoriile. 

Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio”, care 

înseamnă creștere, hrănire, cultivare. Educația are sarcina de a pregăti 

omul ca element activ al vieții sociale. Educația este un tip particular de 

acțiune umană, o intervenție sau o direcționare având o influență 

puternică asupra dezvoltării personalității individului. 

Am optat pentru tema „Educația în lumea greco-romana” din 

dorința de a ne informa despre cele mai vechi și dezvoltate civilizații 

europene, despre formele de educație din antichitate care s-au păstrat 

până în prezent. 

În expunerea noastră vom prezenta cele mai importante aspecte 

ale educației greco-romane, deoarece aceste civilizații au contribuit 

foarte mult la evoluția culturii europene.  

La Atena, tatăl dispunea de educația copiilor până la vârsta de 18 

ani. Legile ateniene prevedeau obligația statului de a se ocupa de 
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instrucțiunea copiilor, așadar părinții își trimiteau copiii la școală, iar 

polisul suporta cheltuielile școlare pentru copiii orfani de război. 

Singura forma a școlii era cea particulară, condusă de un 

învingător. Acesta le preda noțiuni de scris-citit, educație muzicală și 

elemente de aritmetică, care se limitau la cele patru operațiuni, timp de 

5, 6 chiar 7 ani, căci după vârsta de 14 ani educația fizică lua aproape 

complet locul educației intelectuale. 

În programa școlara locul principal îl dețineau poeții: Solon, 

Hesiod, dar mai ales Homer. Operele acestora, „Iliada și Odiseea” de 

Homer, poemul didactic al lui Hesiod intitulat „Munci și zile”, dar și ale 

lui Solon, contribuie la formarea intelectuală și morală a copiilor 

atenieni.  

Educația muzicală sporea în tineri simțul autocontrolului, al 

chibzuinței, dar și participării la viața colectivității. Aceștia învățau să 

cânte la flaut și liră, iar sentimentele cetățenești erau stârnite de imnurile 

și de cântecele dedicate zeilor, eroilor și învingătorilor Jocurilor 

Olimpice.  

După ce copiii au învățat să scrie și să citească, dascălii îi puneau 

să recite și chiar să învețe poemele poeților buni căci acestea conțin 

multe sfaturi utile, deslușiri și îndemnuri ale oamenilor remarcabili din 

trecut. Prin aceste fapte, tinerii silitori se vor strădui să ajungă asemenea 

lor. Mentorii îi mai trimit și la instructorul de gimnastică pentru ca 

gândirea lor folositoare să fie însoțită de un corp mai sănătos, dar să fie 

pregătite și pentru obligațiile militare. 

Învățământul superior consta în continuarea studiilor la școlile 

sofiștilor și retorilor. Bineînțeles că această formă de învățământ o 

continuau „cei ce dispun de mijloace”. Studiile superioare aveau scopul 

de a-i învăța pe tineri arta elocinței și tehnica convingerii publicului, 

folosind un întreg arsenal de argumente și formulări inteligente. Isocrate 

susținea că filosofia are prin excelență un caracter practic care-i 

pregătește tânărului capacitatea de a judeca și de a-i conduce pe ceilalți. 

Când tânărul împlinea 18 ani, începea stagiul militar (efebia). 

Acesta își petrecea primul an în cantonament la Pireu practicând 

exerciții gimnastice și se antrena în gimnazii la mânuirea armelor.  
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La Atena erau trei gimnazii importante: Academia (Akademia), 

unde Platon și-a întemeiat ulterior școala sa filosofică ce a funcționat 

timp de 40 de ani; liceul (Lykeion) în crângul sacru închinat lui Apollo, 

unde Aristotel ținea prelegeri de știința și filosofie; și Cinosarges un 

gimnaziu rezervat metecilor și locul de întrunire al cinicilor.  

Toate aceste forme de învățământ erau destinate numai băieților. 

Educația fetelor se făcea numai în familie și se reducea la gospodărie, la 

tors și țesut. Abia în epoca elenistică femeia va putea primi o oarecare 

educație, însă, în epoca clasică o femeie cu o cunoaștere (cultură) 

dezvoltată ar fi părut că are o mentalitate ciudată. 

Pe de altă parte, educația din Sparta era total opusă celei ateniene, 

copilul aparținea familiei numai până la vârsta de 7 ani, după care era 

luat de la părinți și dus în niște barăci în stil militar, unde regimul de 

disciplină era mult mai sever decât în școlile de corecție sau în taberele 

de instrucție modernă. 

Statul spartan avea nevoie de o armată de recruți disciplinați, nu 

de cunoscători de geometrie. Tocmai din aceasta cauză, educația 

intelectuală era minimă, și nu toată lumea avea acces la aceasta 

scris-citit și, eventual, câteva noțiuni elementare de aritmetică și muzică 

militară. 

Educația spartană se afirma ca fiind una esențialmente militară, o 

ucenicie, directă sau indirectă (în meseria armelor, scrimei, aruncării 

suliței) care consta în exerciții fizice dure și un antrenament ostășesc, 

urmărindu-se să i se ofere tânărului un desăvârșit spirit de disciplină, de 

supunere oarbă, precum și capacitatea de a suporta cele mai absurde 

privațiuni și mizerii fizice, umblând desculț și cu capul ras, 

antrenându-se complet gol, mâncând mizerabil și insuficient, dormind 

pe o saltea de trestie umplută pe timpul iernii cu țepi de ciulini. Fiind 

prost hrănit, el este invitat să fure, pentru a-și completa masa zilnică și, 

adeseori, fiind biciuit numai pentru a se deprinde să suporte durerea. 

Viața permanentă de cazarmă ducea la practica curentă și în mod 

deschis a pederastiei. 

Totuși, antrenamentul lor a avut și urmări benefice, deoarece 

cunoaștem destul de bine listele cronologice ale Jocurilor Olimpice 

pentru a ne da seama ce loc de onoare își asigurau învingătorii laconieni 
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în acele competiții panelenice. Prima victorie spartană cunoscută 

datează de Ia Olimpiada a XV-a din anul 720 î. Hr. Din anul 720 î. Hr. 

și până în anul 576 î. Hr., dintre cei 81 de învingători olimpici cunoscuți, 

46 sunt spartani. Pentru proba decisivă a alergării, din 36 de campioni 

cunoscuți, 21 sunt spartani. Aceste succese se datorau în aceeași măsură 

calităților fizice ale atleților, cât și excelentelor metode ale antrenorilor 

lor. Știm de la Tucidide că spartanilor li se atribuiau două invenții 

caracteristice ale tehnicii sportive grecești: nuditatea completă a 

atletului, în opoziție cu șortul strâmt moștenit din timpurile minoice și 

folosirea uleiului pentru ungerea corpului.  

Fetele primeau și ele o instrucție premilitară: alergări, marșuri, 

luptă, aruncarea discului și a suliței, iar sportul nu era practicat numai 

de bărbați. Atletismul feminin, este atestat încă din prima jumătate a 

secolului al VI-lea î. Hr. de încântătoare mici bronzuri reprezentând fete 

în plină alergare, ridicându-și cu o mână marginea fustei, și așa foarte 

scurtă, a tunicii lor de sport. 

Educația fetelor era obiectul unui efort paralel: ele primeau o 

instrucție strict reglementată, În care muzica, dansul și cântatul jucau de 

acum un rol mai șters decât gimnastica și sportul. Grația arhaică cedează 

pasul unei concepții utilitariste și crude: ca și femeia fascistă, femeia 

spartană are, înainte de orice, datoria de a fi o mamă fecundă în copii 

viguroși. Se urmărește „să i se înlăture orice delicatețe și orice tandrețe 

efeminată”, întărindu-i-se corpul, impunându-i-se să se arate nudă la 

serbări și ceremonii, scopul este de a face din tinerele spartane femei 

masculinizate, fără complicații sentimentale, care vor avea relații erotice 

în interesul ameliorării rasei. 

Educația spartană nu era însă una exclusiv fizică. Putin „literată”, 

ea nu ignoră totuși artele. Ca și în educația homerică, elementul 

intelectual este aici esențialmente reprezentat prin muzică, iar aceasta, 

aflată în centrul culturii, asigură legătura între diversele ei aspecte: prin 

dans, dă mâna gimnasticii, prin cânt, vehiculează poezia, singura formă 

arhaică de literatură.  

Sparta devine pur militară; cetatea se află în mâinile unei caste 

închise de războinici, menținuți în permanentă stare de mobilizare, 

crispați într-un triplu reflex de apărare: patriotică, politică, socială. 
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Educația spartană, după fericita formulă a lui W. Jagger, nu va mai avea 

ca scop să selecționeze eroi, ci să formeze o cetate întreagă de eroi, de 

soldați gata să se jertfească pentru patrie. Aceasta nu se mai situa într-o 

atmosferă seniorală, ci într-una politică. 

În Antichitate, un alt model de educație cunoscut era cel roman. 

Traiul locuitorilor Romei era unul simplist, deoarece conviețuiau 

modest, lucrând pe brânci, de dimineață până seara, mâncând legume 

fierte, terci de grâu, fructe, puțină brânză, ceva măsline și care beau vin 

amestecat cu apă, dar un popor suficient de educat, deoarece 

analfabetismul era, la romani, un fenomen de proporții relativ reduse. În 

ciuda condiției materiale, primul lor dascăl era chiar părintele acestora. 

La fete, mama le învăța datoria lor de viitoare mame, să toarcă lâna, să 

se supună soților lor, iar la băieți, tatăl, până la vârsta de 7 ani. 

Asemănător Atenei, educația vechii Rome, era cea intelectuală, 

încât copilul roman învăța să scrie, să citească, să socotească, să repete 

pe de rost și să recite texte literare. Toate aceste elemente, se predau în 

școala primara, unde băieții și fetele erau învățați împreuna de un 

ludi/primus magister (dascăl de profesie), plătit de părinți. În aer liber, 

în localuri de ocazie, sărăcăcioase, mizerabile chiar, într-o șură sau o 

fosta prăvălie. Sistemul urmărea să se învețe mecanic, nerațional, niște 

noțiuni considerate indispensabile. 

Familiile înstărite nu își trimiteau copiii la o școală populară a 

unui ludi magister, ci învățau acasă, cu ajutorul unui pedagog (de obicei, 

cel mai învățat sclav/libert al casei). După finalizarea școlii primare, 

doar un grup restrâns de elevi plecau cu un bagaj minim de idei 

elementare, la vârsta de 12 ani la „școala de gramatica”, ce avea grad 

gimnazial. Aici, ei studiau în profunzime limba greacă și limba latină 

timp de 4 ani. Profesorul (gramaticus) le dădea exerciții de lectură cu 

voce tare, recitau, li se dădeau lecții de dicție, figuri de stil și, câteodată, 

primeau lecții vagi de istorie generală, geografie, mitologie, 

matematică, astronomie și muzică. 

După împlinirea vârstei de 17 ani, familiile cu o situație bună 

financiară își trimiteau tinerii la studii cu grad superior, de retorică. 

Această școală – apanaj, deci al unui restrâns număr de tineri, era 

esențială dacă aceștia doreau să urmeze o carieră politică, exercițiile, 
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parcă, nesfârșite, literare, de retorică, convenționale și adeseori 

extravagante, exerciții lipsite de un conținut substanțial, vizând exclusiv 

însușirea emfatică și pendantă a virtuozității oratorice pur formale, 

reprezentau tipul de învățământ al acestor „facultăți”. În plus, se studia 

matematica, filosofia și științele naturale. 

Pe lângă aceste școli, tinerii puteau să aleagă altele cu anumite 

specialități, ca: medicina, arhitectura, științe juridice, dreptul. Studiul 

dreptului, în special în sec. II d. Hr. s-a bucurat de un înalt prestigiu, 

având în vedere că avocatura era considerată printre principalele 

ocupații intelectuale lucrative. 

Toate aceste aspecte au și în educația modernă aceeași influență, 

asupra tânărului. Spre exemplu, școlile militare continuă să disciplineze 

elevul, în școlile teoretice se predau aceleași materii ca și în antichitate 

(logica aristotelică, dreptul roman, religia, matematica, educația fizică) 

și aceleași teoreme (Teorema lui Pitagora, Teorema lui Thales din Milet, 

Teorema lui Arhimede ș.a.). 

Educația greco-romană a avut un rol major în dezvoltarea 

ulterioară a civilizației europene, deoarece a stat la baza organizării 

majorității sistemelor de învățământ până în zilele noastre.  
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Marile descoperiri din secolele XIII-XIV 
 

Raluca-Teodora BABIȘ 
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Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani 

 

 
 

IMPORTANȚA CĂLĂTORIEI 

 

„Călătoria te lasă fără cuvinte, iar ulterior 

te transformă într-un povestitor. 

Călătoriile – vă oferă sute de drumuri spre 

aventură și dau aripi inimii!” (Ibn Battuta) 

 

În opinia mea, călătoriile sunt importante fiindcă reprezintă o 

modalitate de a obține cunoștințe și de a petrece timpul liber. 

În primul rând, ele sunt experiențele ce pot îmbunătăți calitatea 

vieții, permit oamenilor să petreacă mai mult timp împreună, îi fac mai 
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toleranți și mai sensibili în relațiile cu ceilalți întrucât învăță să se 

cunoască unii pe alții și, de asemenea, să cunoască oameni noi. Efectiv, 

îi învață să trăiască viața la maximum. 

În al doilea rând, oamenii au călătorit din timpuri imemoriale 

pentru o diversitate de motive. Chiar și în perioadele în care nu exista 

infrastructura și mijloacele de transport de astăzi, călătoriile tot aveau 

loc. Chiar dacă luau foarte mult timp, săptămâni sau chiar luni de zile și 

persoana revenea acasă foarte greu, călătoriile tot erau făcute, și nu 

neapărat pentru că erau o necesitate, ci și pentru că erau de multe ori o 

plăcere. 

Unele persoane călătoresc pentru diferite scopuri: interesele de 

serviciu, divertisment și relaxare, pe când alții cred că acestea sunt o 

risipă de timp, energie și bani.  

Dacă primii iubesc să exploreze lucruri noi, să întâlnească 

persoane noi, să vadă lucruri pe care acasă nu le pot vedea, nu se 

reîmprospătează doar corpul, ci și mintea, pentru cei din urmă nu ar 

strica câteva zile de rupere de rutină, deoarece călătoriile sunt schimbări 

foarte plăcute.  

În concluzie, cu cât călătoriile fac experiențele cât o mie de 

imagini, cu atât acestea sunt mai importante. 

Acestea sunt argumentele pentru care călătoriile sunt interesante! 

 

COPILĂRIA LUI MARCO POLO 

Născut în republica venețiană, în jurul anului 1254, Marco Polo 

provine dintr‑o familie de negustori. În relatările1 sale sunt cuprinse și 

călătoriile tatălui și ale unchiului său Niccolo și Maffeo, la curtea 

hanului Kublai Han. 

Deși s-a născut dintr-o familie de comercianți2 venețieni bogați, o 

mare parte din copilăria lui Marco Polo a fost petrecută fără părinți, 

acesta fiind crescut de familia extinsă. Mama lui Polo a murit când era 

tânăr, iar tatăl și unchiul său, comercianții cu bijuterii de succes, Niccolo 

și Maffeo Polo, au fost în Asia mult timp din copilăria lui Polo. 

 
1 relatările=povestirile 
2 comercianți=negustori 
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Călătoriile lui Niccolo și Maffeo i-au adus în China actuală, unde 

s-au alăturat unei misiuni diplomatice în curtea lui Kublai Khan, liderul 

mongol al cărui bunic, Genghis Khan, a cucerit Asia de Nord-Est. În 

1269, cei doi bărbați s-au întors la Veneția și au început imediat să facă 

planuri pentru întoarcerea lor în curtea lui Khan. Pe timpul șederii la 

curtea marelui conducător, Khan și-a exprimat interesul față de 

creștinism și le-a cerut fraților Polo să-l viziteze din nou, însoțiți de 100 

de preoți. 

Imperiul lui Khan, cel mai mare pe care lumea l-a văzut vreodată, 

a fost în mare măsură un mister pentru cei care trăiau în interiorul 

graniței Sfântului Imperiu Roman. O cultură sofisticată în afara zonelor 

Vaticanului părea imposibilă, dar tocmai asta au descris frații Polo. 

 

CĂLĂTORIA LUI MARCO ÎN CHINA  

În 1271, Marco Polo s-a aflat împreună cu tatăl și cu unchiul său, 

Niccolo și Maffeo Polo, pentru prima dată în Asia, unde vor rămâne 

până în anul 1295.  

Nu au putut să recruteze3cei 100 de preoți pe care Kublai Khan îi 

dorea, plecând numai cu doi. 

Călătoria celor trei Polo a avut loc pe uscat fiind forțați să treacă 

pe teritorii provocatoare și uneori dure dar cu toate acestea, Marco s-a 

revelat în aventură. Memoria ulterioară pentru locurile și culturile pe 

care le-a vizitat a fost remarcabilă și extrem de precisă. 

În timp ce se îndreptau spre Orientul Mijlociu, Marco și-a 

dezvoltat atracțiile4 și mirosurile. Explicația despre Orient, mai ales, a 

oferit lumii occidentale prima imagine clară a geografiei și obiceiurilor 

etnice ale Estului. Greutățile, bineînțeles, au venit. În ceea ce este acum 

Afganistan, Marco a fost forțat să se retragă în munți pentru a se 

recupera de o boală pe care a contactat-o. Trecerea deșertului Gobi, între 

timp, s-a dovedit a fi lungă și, uneori, dificilă. „Acest deșert este raportat 

a fi atât de lung încât ar fi nevoie de un an pentru a merge de la capăt la 

sfârșit”, a scris Marco. „Și la cel mai îngust punct este nevoie de o lună 

 
3 să recruteze=să atragă 
4 atracțiile= gusturile 
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să-l traversezi, constă în întregime din munți, nisipuri și văi, nu este 

nimic de mâncat”. 

În cele din urmă, după patru ani de călătorie, cei trei Polo au ajuns 

în China la Kublai Khan, care locuia la palatul său de vară, cunoscut sub 

numele de Xanadu5, o minune arhitecturală de marmură, care îl uimi pe 

tânărul Marco. 

Polo a planificat inițial să plece doar câțiva ani. Cu toate acestea, 

au fost departe de Veneția pentru mai mult de 23 de ani. Dezbaterea, 

printre istorici, cu privire la faptul că Marco a fost vreodată cu adevărat 

în China este foarte aprigă. Nu există nici o dovadă în afara faimoasei 

sale cărți, că acesta a călătorit atât de departe spre est. Cu toate acestea, 

cunoștințele despre cultura și obiceiurile sale sunt greu de respins. 

Cartea sa ulterioară a descris sistemul vast de comunicare al lui Khan, 

care a servit drept temelie pentru domnia lui. Cartea lui Marco, de fapt, 

dedică cinci pagini structurii elaborate, descriind modul în care 

autostrada de informare a imperiului acoperă în mod eficient și 

economic milioane de mile pătrate. 

 

POLO EXPLORER 

Kublai Khan a angajat în cele din urmă pe Marco ca pe un trimis 

special în zonele îndepărtate din Asia, care nu au fost niciodată 

explorate de europeni, printre care Birmania, India și Tibet. Marco a 

avut întotdeauna asupra sa un „pachet de metal ștanțat” de la Khan 

însuși, care a servit ca acreditări oficiale de la puternicul lider. 

Pe parcursul anilor, Marco a fost promovat pentru munca sa. A 

slujit ca guvernator al unui oraș chinez. Mai târziu, Khan l-a numit ca 

oficial al Consiliului Privy. La un moment dat, el era inspectorul fiscal 

din orașul Yanzhou6. 

Din călătoriile sale, Marco a acumulat nu numai o mare 

cunoaștere despre imperiul mongol, ci și o adulație incredibilă. S-a 

minunat cu privire la folosirea de către imperiu a banilor de hârtie, o 

idee care nu a reușit să ajungă până atunci în Europa. Poveștile ulterioare 

 
5 Xanadu=fostă capitală a Imperiului Mongol 
6 Yanzhou=un district din China de azi 
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ale lui Marco i-au arătat că este un antropolog7 și etnograf8 timpuriu. 

Rapoartele lui oferă puține informații despre el însuși sau propriile sale 

gânduri, dar oferă în schimb cititorului o raportare concretă la o cultură 

pe care el în mod evident o idolatrizase. 

 

ÎNTOARCEREA ÎN EUROPA 

În cele din urmă, după 17 ani la curtea lui Khan, familia Polo a 

decis că a venit timpul să se întoarcă la Veneția. Decizia lor nu era una 

care îi plăcea lui Khan, care devenise „dependent” de acele locuri. În 

cele din urmă, el a acceptat cererea lor cu o condiție: escortau o prințesă 

mongolă în Persia, unde urma să se căsătorească cu un prinț persan. 

Călătorind pe mare, Polo a plecat cu o caravană de câteva sute de 

pasageri și marinari. Călătoria s-a dovedit îngrozitoare, iar multe 

persoane au pierit ca urmare a furtunilor și a bolilor. Când grupul a ajuns 

la Portul Ormuz din Persia, doar 18 persoane, inclusiv prințesa și Polo, 

erau încă în viață. Mai târziu, în Turcia, oficialii genovezi au obținut trei 

sferturi din averea familiei. 

După doi ani de călătorie, familia Polo a ajuns la Veneția. 

Fuseseră plecați de mai bine de două decenii, iar adaptarea lor în țara 

natală s-a făcut cu multă dificultate. Acomodarea cu portul și limba 

natală s-a făcut foarte greu.  

 

CARTEA LUI MARCO POLO 

Marco nu are intenția să scrie o carte. Din fericire pentru noi, el 

este luat prizonier în Genova în 1298 după ce a comandat o baterie 

venețiană într-un război împotriva genovezilor. Un coleg de captivitate 

sub numele de Rustichello este autorul scrierilor. În timpul unei ierni 

grele pe timpul captivității, Marco îi spune povestea aventurilor sale, iar 

Rustichello o scrie. 

Cartea lui Marco Polo, în care se vorbește despre Minunile lumii, 

devine atât de populară încât numeroase copii ale manuscriselor sale 

apar în mai multe limbi. 

 
7 antropolog=specialist în antropologie 
8 etnograf=specialist în etnografie 
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Contemporanii lui Marco văd cartea lui în primul rând ca ceea ce 

spune titlul său – o carte de povești, mai degrabă decât o relatare 

factuală. Calitatea de vânzător de carte a lui Rustichello, a făcut ca 

lumea să se întrebe cât de mult din cartea este adevărată sau dacă Marco 

chiar a făcut călătoria în China. Dar sursele chineze confirmă multe 

detalii care erau necunoscute în vest, în timpul lui Marco.  

Cu toate acestea, nu există nicio dovadă că el a adus în Occident 

secretele de prafului de pușcă, busola, imprimarea sau fideaua. 

Povestirile lui Marco Polo despre călătoriile sale în Asia au fost 

publicate ca o carte numită „Descrierea lumii”, cunoscută mai târziu ca 

„Călătoriile lui Marco Polo”. Doar câțiva ani după ce s-a întors în 

Veneția din China, Marco a comandat o navă într-un război împotriva 

orașului rival Genova. El a fost în cele din urmă capturat și condamnat 

la o închisoare genoveză, unde s-a întâlnit cu un coleg de prizonierat și 

scriitor pe nume Rustichello. În timp, cei doi au devenit prieteni, iar 

Marco i-a spus lui Rustichello despre timpul petrecut în Asia, despre 

ceea ce văzuse acolo, pe unde a călătorit și ceea ce făcuse în tot acest 

timp. 

Cartea l-a făcut pe Marco o celebritate. A fost tipărită în franceză, 

italiană și latină, devenind cea mai populară citire din Europa. Dar puțini 

cititori și-au permis să creadă povestea lui Marco. Ei au luat-o ca 

ficțiune, construcția unui om cu o imaginație bogată.  

Lucrarea a câștigat în cele din urmă un alt titlu: Il Milione („The 

Million Lies”). Cu toate acestea, Marco Polo stătea în spatele cărții sale, 

și a influențat mai târziu aventurieri și comercianți. 

 

FAMILIA, DECESUL ȘI MOȘTENIREA SA 

După eliberarea din închisoare în 1299, Polo s-a întors la Veneția, 

unde s-a căsătorit cu Donata Badoer, a crescut trei fiice și, timp de 25 

de ani, a continuat activitatea de familie. 

Marco a murit la domiciliul său din Veneția, la 8 ianuarie 1324. 

Până spre moarte prietenii și fanii cărții sale l-au vizitat, cerându-i să 

confirme că opera sa era ficțiune. Marco afirmă însă că: „Nu am spus 

nici jumătate din ceea ce am văzut”. 
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Multe dintre ceea ce a pretins că a văzut au fost verificate de 

cercetători, academicieni și alți exploratori. Chiar dacă multe dintre 

istorisirile sale proveneau de la alți călători, cu care el s-a întâlnit pe 

drum, povestea lui Marco a inspirat nenumărați alți aventurieri pentru a 

porni și a vedea lumea. Două secole după trecerea în neființă a lui 

Marco, Cristofor Columb a pornit spre Atlantic, în speranța că va găsi o 

nouă rută spre Orient. Acesta avea cu el o copie a cărții lui Marco Polo. 

 

FILMUL-SERIAL MARCO POLO 

În decembrie 2014, Netflix a lansat Marco Polo, o dramă de 

televiziune bazată pe anii petrecuți de Polo la curtea lui Kublai Khan. 

Produsă de The Weinstein Co., distribuția i-a inclus pe Lorenzo 

Richelmy ca Polo și pe Benedict Wong ca, Khan. În ciuda bugetului 

raportat de 90 de milioane de dolari, primul sezon a primit recenzii dure. 

După ce, cel de-al doilea sezon a fost lansat în iulie 2016, spectacolul 

nu a fost reînnoit pentru un al treilea sezon, iar sursele spun că regizorul 

de la Hollywood a fost responsabil pentru o pierdere de 200 milioane 

de dolari pentru Netflix. 

 

CĂLĂTORIILE LUI IBN BATTUTA 

Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta a fost un cărturar 

musulman călător de origine marocană. El era cunoscut pentru 

excursiile sale personale și de afaceri numite Rihla9. Călătoriile lui au 

durat o perioadă de aproape treizeci de ani, acoperind aproape toată 

lumea islamică cunoscută și dincolo de ea. Acestea s-au extins din 

Africa de Nord, Africa de Vest, Europa de Sud, Europa de Est și în 

Occident, Orientul Mijlociu, subcontinentul indian, Asia Centrală, Asia 

de Sud-Est și China de est, o distanță care depășește cu mult pe cea a 

predecesorilor săi. După călătoriile sale, s-a întors în Maroc și și-a 

prezentat experiența lui Ibn Juzay. 

Acesta s-a născut la Tanger, Maroc, în 24 februarie 1304 CE (703 

Hijra) în timpul dinastiei Marinid10. El era cunoscut sub numele de 

 
9 Rihla= gen literar ce a cunoscut evoluții și transformări de-a lungul secolelor; poate 

apărea sub forma unui jurnal personal, sub forma unei autobiografii sau a unui roman 
10 dinastia Marinid=dinastie berberă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gen_literar
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Shams ad-Din. Familia lui era de origine berberă11 și avea o tradiție de 

serviciu ca judecători. După ce a primit o educație în dreptul islamic, a 

ales să călătorească. El și-a părăsit casa în iunie 1325, când avea 

douăzeci și unu de ani și a pornit inițial din orașul său natal într-un hajj 

(pelerinaj)12 la Mecca, o călătorie care a durat 16 luni.  

El a continuat să călătorească și nu s-a întors în Maroc timp de cel 

puțin 24 de ani. Călătoriile lui erau în mare parte pe uscat. Pentru a 

reduce riscul de a fi atacat, el a ales de obicei să se alăture unei caravane. 

În orașul Sfax, s-a căsătorit. În timpul călătoriilor sale, a supraviețuit 

războaielor, molimelor și rebelilor. 

El și-a început prima călătorie explorând țările din Orientul 

Mijlociu. Apoi a navigat în Marea Roșie spre Mecca. El a traversat 

uriașul deșert arab și a călătorit în Irak și Iran. În 1330, el a călătorit din 

nou, în jos spre Marea Roșie la Aden și apoi la Tanzania. Apoi, în 1332, 

Ibn Battuta a decis să viziteze India. El a fost bine primit de sultanul din 

Delhi. Acolo a fost numit în funcția de judecător. A rămas în India 

pentru o perioadă de 8 ani și apoi a plecat în China.  

Ibn Battuta a plecat pentru o altă aventură în 1352 când a mers 

spre sud, a traversat deșertul Sahara și a vizitat regatul african Mali. 

Motivul trecerilor sale prin Dobrogea a fost unul accidental. Când 

a ajuns în Saray, capitala de pe Volga a Hanatului tătar al Hoardei de 

Aur, a aflat că una dintre soțiile hanului Ozbek (Bayalun) se pregătea să 

plece la Constantinopol, pentru a-și revedea tatăl, împăratul Andronic 

al III-lea al Bizanțului. În timpul călătoriei uriașei suite, el a consemnat 

și cele două traversări ale Dobrogei, spre sfârșitul verii către capitala 

imperială și toamna târziu la întoarcere. 

În timpul călătoriei spre capitala bizantină, exploratorul arab 

vorbește mai întâi de orașul Baba-Saltâk, identificat de majoritatea 

istoricilor străini și români încă din secolul al XIX-lea cu actualul 

Babadag, și apoi de trei canale, identificate cu brațele Deltei Dunării, 

fapt care constituie o inadvertență geografică. 

 
11 berber=indigen din Africa de Nord 
12 pelerinaj= formă de procesiune religioasă care se prezintă sub forma unei deplasări 

cu biserica a unui grup de credincioși pelerini, pe jos sau mai nou cu diferite mijloace 

de transport la un loc declarat sfânt 
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Un argument al identificării canalelor cu brațele Deltei este faptul 

că vorbește de fluxul acestor ape. Pe malul primului canal (Chilia), lat 

de două mile și traversat prin vad în timpul refluxului, se afla un „târg 

foarte mare”. Distanța dintre primele două canale era de patru mile, al 

doilea (Sulina) fiind lat de trei mile și traversat tot prin vad. Distanța 

dintre al doilea și al treilea canal era de două mile de teren pietros și 

nisipos. Deși lățimea celui de-al treilea canal (Sf. Gheorghe) era de doar 

o milă, traversarea a fost mai dificilă, mai ales că începuse fluxul. Ibn 

Battuta a calculat că lățimea „canalului întreg” era de 12 mile, incluzând 

și zonele de uscat. Acestea se inundau în timpul ploilor, fapt ce făcea 

necesare luntrile pentru a putea călători. 

Pe malul celui de-al treilea canal, principesa a făcut un popas de 

trei zile în orașul Fenikah, unde împăratul bizantin avea un palat. 

Localitatea a fost identificată de istorici cu importantul oraș medieval 

Vicina, a cărui poziționare este discutată de specialiști pe malul 

dobrogean al Dunării, cel mai probabil fiind vorba despre Isaccea. Ibn 

Battuta îl descrie ca fiind „frumos și foarte bine întărit”, cu biserici și 

case frumoase și depozit de struguri, mere și gutui. 

Orașul Baba-Saltâk era cea mai sudică localitate a țării „turcilor” 

(adică a tătarilor). Între hanat și „imperiul grecilor” se întindea un 

„pustiu” lipsit de locuitori cale de 18 zile de mers. Dintre aceste 18 zile, 

opt sunt lipsite de apă, fapt care i-a obligat să se aprovizioneze cu apă în 

burdufuri transportate în care. Nu a fost nevoie de multă apă, deoarece 

erau în „anotimpul friguros”, respectiv în luna musulmană 

corespunzătoare lui 15 august – 15 septembrie 1330. Ibn Battuta a 

observat că tătarii beau un lichid rezultat din laptele cărat în burdufuri 

cu dughie fiartă în apă. El constată că termenul „baba” are același înțeles 

la „turci” ca și la berberii nord-africani, adică tată. 

Află că despre Saltâk „se zice” că era un „contemplativ sau 

proroc”, dar și „lucruri pe care le condamnă religia”. Cronicarul otoman 

Said Lockman, care a trăit la curtea sultanului Murad al III-lea 

(1574-1595), susține că misticul de confesiune sunnită Sari Saltâk a 

venit în anul Hegirei 662 (1263-1264) cu coloniști turci selgiucizi din 

Anatolia (Turcia asiatică) în Dobrogea cu acordul împăratului Mihail 

VIII, pentru a păzi granița bizantină. Inscripția de pe mormântul său 
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(azi, la Babadag) a fost văzută și de sultanul Baiazid al II-lea Veli (cel 

Pios) în 1484, care a construit acolo un complex religios. 

La întoarcere, au fost însoțiți de un demnitar bizantin până la 

granița imperiului, unde se oprise o parte din suită cu carele tătărești. 

Apoi, au făcut popas din nou la Baba-Saltâk, unde demnitarul bizantinul 

a rămas ca oaspete trei zile și s-a întors în țara sa. Acum se aflau „în toiul 

iernii” și de aceea călătorul arab născut sub soarele nord-african s-a 

îmbrăcat foarte gros: trei cojoace și două rânduri de nădragi, dintre care 

„unul foarte bine căptușit”, iar în picioare, încălțăminte de lână, ghete 

căptușite cu pânză de în și încălțăminte din piele de cal. În cele din urmă, 

Battuta s-a întors acasă la Tanger în 1355.  

Este discutabil dacă Ibn Battuta a vizitat toate locurile pe care le-a 

descris. Pentru a oferi o descriere cuprinzătoare a locurilor din lumea 

musulmană, Ibn Battuta s-a bazat, probabil, pe dovezi ale auzului și a 

făcut o utilizare extensivă a conturilor călătorilor anteriori. 

Ibn Battuta a raportat că a suferit un șoc cultural în unele dintre 

regiunile pe care le-a vizitat. Obiceiurile locale ale oamenilor convertiți 

recent nu se potriveau credinței sale musulmane. În rândul turcilor și 

mongolilor, a fost uimit de modul în care femeile s-au comportat. Li s-a 

permis libertatea de exprimare. De asemenea, a simțit că obiceiurile de 

rochie din Maldive și din unele regiuni subsahare din Africa erau prea 

revelatoare. 

După finalizarea Rihlei în 1355, se cunoaște puțin despre viața lui 

Ibn Battuta. El a fost numit judecător în Maroc și a murit în 1368. Rihla 

oferă o evidență importantă a multor zone ale lumii în secolul al 

XIV-lea. 

 

PORȚILE MALL-ULUI IBN BATTUTA DIN DUBAI  

Situat la Gardens, Ibn Battuta Mall este creat ca o tematică în jurul 

călătoriilor lui Ibn Battuta, un explorator marocan din secolul al 

XIV-lea. 

Mallul cu un singur nivel este împărțit în 6 zone, fiecare 

reflectând arhitectura regiunilor pe care Ibn Battuta le-a vizitat. De la 

nord la sud se află: Poarta Chinei, Poarta Indiei, Poarta Persiei, Poarta 

Egiptului, Poarta Tunisiei și Poarta Andaluziei. 
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În jurul acestuia se află diferite exponate care permit să învățăm 

despre Ibn Battuta, despre istoria arabă și despre multe altele. 

Caracteristica principală în Poarta Chinei este o navă veche 

asemănătoare cu cea pe care exploratorul ar fi călătorit. Ea afișează 

povestea lui Zheng He, un marinar chinez din secolul al XV-lea. 

Poarta Indiei găzduiește o reproducere de dimensiuni mari a 

ceasului elefantului. Ceasul alimentat cu apă a fost conceput în secolul 

al XII-lea de către un inginer din Mesopotamia numit al-Jazari.  

Acesta a fost prezentat în celebra Carte de Cunoaștere a 

Dispozitivelor Ingenioase Mecanice de-a lungul cu alte invenții, cum ar 

fi banda robotică și chelnerița automată pentru băuturi. 

 

CONCLUZII 

Pentru a trage concluziile, putem pune cu ușurință în paralel, pe 

de-o parte, curiozitățile despre cei doi mari exploratori, pe de altă parte, 

sursele istorice de încredere, recunoscute de-a lungul anilor. 

Astfel,  

• Marco Polo nu a fost primul european care a călătorit în 

Asia, ci călugărul franciscan Giovanni da Pian del Carpini. 

• Venețianul a fost diplomat pentru conducătorul mongol 

Kublai Khan și a descris tehnologiile ciudate din China. 

• În Italia, familia Polo și-a pierdut averea. 

• Marco Polo deschide drumul spre est. 

• El a influențat mulți navigatori, inclusiv pe Cristofor 

Columb. 

• Ibn Battuta a călătorit în Dobrogea. 

 
Bibliografie: 
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ANEXE 

 
 

Harta călătoriei lui Marco Polo în China 

 

 

 
 

Serialul „Marco Polo” (2014) 
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Monedă-suvenir 

 
Cartea „Călătoriile lui Marco Polo” 
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Marco Polo 

 

 

 
 

Filmul „Marco Polo” (2007) 
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Ozbek-Han, conducătorul Hoardei de Aur 

 
Sari Saltuk, un faimos gânditor turc 
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Odiseea lui Ibn Battuta 
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Harta călătoriilor lui Ibn Battuta 

 

 

 

Mall-ul „Ibn Battuta” din Dubai 
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Decăderea Imperiului Bizantin 
 

Emre ABIT 

Coord.: Prof. Marina MARINESCU 
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța  

 
INVAZIILE ARABE 

• Imperiul Bizantin a intrat în declin în secolul VIII, când arabii 

umaiazi au încercat de 2 ori să cucerească orașul Constantinopol 

(al-Qusṭanṭīnīyah). În timpul lui Vasile al II-lea (976-1025), imperiul a 

strălucit pentru ultima dată. 

• După moartea acestuia, Anatolia a fost anexată în mare parte de 

turcii selgiucizi, urmând o perioadă degringoladă a bizantinilor.  

• După Revoluția Abbasidă, arabii s-au stabilizat în jurul 

Bagdadului și traversând printr-o perioadă dificilă din punct de vedere 

politic, a cerut ajutorul unui grup de turci veniți dinspre Marea Caspică, 

din 950. 
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TURCII SELGIUCIZI 

• Selgiucizii au invadat Orientul Mijlociu începând din 1037, 

punând capăt dominației arabe asupra Nordului Lumii Islamice și 

pregătind calea otomanilor. 

• În 1063, Arp Aslan a devenit sultanul selgiucizilor, nepotul lui 

Tughril. Aslan a cucerit Siria și Armenia și a întreprins incursiuni în 

Anatolia bizantină. În anul 1071, a primit și replica împăratului bizantin 

Romanos al IV-lea. Alr Arslan a angajat mercenari normanzi și turci 

(20.000 de soldați în total, de 2 ori mai puțin decât bizantinii), 

pătrunzând în Armenia și întâlnindu-se la Manzikert. Folosind o tactică 

preluată de mongoli mai târziu, selgiucizii i-au convins pe bizantini că 

aceștia se retrag, iar armata bizantină a fost prinsă în capcana lui Arp 

Aslan. Împăratul Romanos, însuși conducătorul armatei bizantine de la 

Manzikert, a fost capturat și predat înapoi la Constantinopol, pentru o 

răscumpărare. 

 

 
 

A PATRA CRUCIADĂ 

• Cruciada a patra (1202–1204) a fost o expediție armată inițiată 

de Papa Inocențiu al III-lea. Intenția declarată a creștinilor a fost de a 

recuceri orașul Ierusalim controlat de musulmani. În ciuda intenției 

inițiale, cruciații s-au oprit la Constantinopol unde au desfășurat un 

asediu și o jefuire în masă.  



37 

• Cucerirea Constantinopolului a fost urmată de fragmentarea 

Imperiului Bizantin în trei state centrate în Niceea, Trebizond și Epir. 

Cruciații au fondat apoi câteva noi state cruciate, cunoscute sub numele 

de Frankokratia, pe fostul teritoriu bizantin, în mare parte bazat pe 

Imperiul Latin al Constantinopolului. Prezența statelor cruciate latine a 

dus aproape imediat la război cu statele ce s-au desprins din Bizanț și cu 

Imperiul Bulgar. Imperiul Niceean, condus de Mihail al VIII-lea a 

recuperat în cele din urmă Constantinopolul și a restaurat Imperiul 

Bizantin în 1261.  

 

 
 

CUCERIREA CONSTANTINOPOLULUI 

• Zidurile Constantinopolului erau recunoscute pentru măreția 

și durabilitatea acestora, primele ziduri fiind construite în 447 d.H., de 

împăratul Teodosie al II-lea. În Nordul Cornului de Aur, golful 

Constantinopolului, se afla orașul Galata, cunoscut și ca Pera, populat 

de genovezi. 

• Sultanul Mehmed al II-lea, al Imperiului Otoman, plănuia 

cucerirea orașului încă din 1452, deoarece se credea comandantul ce 

avea să împlinească profeția Profetului Muhammad. Astfel, la începutul 

lunii martie în 1453, Mehmed strânge o flotă la Gallipoli. Împăratul 
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Constantin al XI-lea Paleologul pregătise apărarea Cornului de Aur 

printr-un lanț metalic. 

• În jurnalul lui Niccolo Barbaro se consemnează că pe 5 aprilie, 

Mehmed s-a așezat la vreo 4 km de Constantinopol cu 160.000 de trupe. 

• Asediul a început pe 6 aprilie și a durat până pe 29 mai, iar 

datorită artileriei fabricate de o familie din Polonia, Mehmed 

Cuceritorul a reușit să cucerească marele oraș, punând astfel capăt 

mileniului bizantin și tradiției romane medievale. 

 

 
 

Bibliografie:  

• „Mehmed al II-lea Cuceritorul Constantinopolului”, John Freely 
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Vlad Țepeș-Dracula, între istorie și legendă 
 

Luca-Daniel DAVID  

Coord.: Prof. Dorin FLOREA 
Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu. 

 

Vlad Țepeș a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți voievozi romani 

din Evul Mediu, atât pentru faptele sale de arme cât și pentru dreptatea 

pe care o împărțea de cele mai multe ori cu cruzime.  

Se spune că, de îndată ce a ajuns domnitor, în 1456, a poruncit să 

fie adunați hoții și cerșetorii, i-a închis într-o casă și, după ce i-a ospătat, 

le-a dat foc. De pedeapsa domnitorului nu au scăpat nici boierii 

răzvrătiți sau neascultători, pentru care avea mereu pregătită o țeapă. De 

altfel a fost poreclit „Țepeș” după acest instrument de tortură des folosit 

în vremea aceea și cu care se pare că s-a familiarizat în anii petrecuți ca 

și ostatic la Constantinopol. 

Severitatea sa excesivă, pusă în slujba realizării obiectivelor sale 

politice și a stârpirii viciilor 

societății, a impresionat pe 

contemporani și continuă să 

impresioneze și astăzi după mai 

bine de jumătate de mileniu.  

Astfel Vlad Țepeș a ajuns 

subiectul multor creații literare 

și artistice. Cel mai cunoscut 

este romanul „Dracula” al 

scriitorului irlandez Bram 

Stoker, care nu ține cont prea 

mult de adevărul istoric dar a 

avut un puternic impact 

emoțional și nu numai.  

 
Vlad Țepeș 

Sursa:https://identitatea.ro/vlad-tepes-2/ 
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Vlad Țepeș s-a născut în anul 1431 la Sighișoara, fiind fiul lui 

Vlad al II-lea Basarab, numit și Dracul, fost cavaler al ordinului 

Dragonului, ordin ce avea ca principal obiectiv alungarea turcilor din 

Europa. Acest ordin a fost fondat de către regele maghiar Sigismund de 

Luxemburg în anul 1408, cuprinzând inițial nobili ale căror proprietăți 

se aflau expuse cel mai mult cotropirii otomane. 

Vlad Dracul, fusese primit în Ordinul Dragonului în anul 1431, 

odată cu alți vasali ai regelui 

maghiar. După moartea lui 

Sigismund de Luxemburg (1438) 

importanța acestui ordin scade 

sensibil, concomitent scad și 

șansele ca otomanii să fie 

îndepărtați din Europa.  

 

 

 

 

 

 
Stema Ordinului Dragonului: 

https://ro.frwiki.wiki/wiki/Ordre_du_Dragon 

 

Vlad Țepeș sau Vlad al III-lea Basarab, a ocupat de trei ori tronul 

Țării Românește, de fiecare dată cu sprijin extern, fapt ce dovedește 

interesul major al puterilor vecine de a-și asigura stabilitatea granițelor 

prin impunerea unor domni fideli în statele medievale românești. 

Folosirea titulaturii „Draculea” în documente oficiale indică faptul că 

domnitorul român este onorat de apartenența tatălui său la acest ordin. 

În anul 1447, Vlad Dracul este ucis din ordinul lui Vladislav al 

II-lea, iar fiul său, Mircea, este ucis de către boieri la Târgoviște. Aflând 

despre aceste evenimente dramatice, Vlad Țepeș aflat încă la Istambul 

cere sprijinul otomanilor și trece Dunărea pentru a răzbuna moartea 

tatălui și a fratelui mai mare. Inițial este victorios reușind să ocupe tronul 

dar după două luni Vladislav al II-lea revine și îl îndepărtează pe Vlad 
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care va trebui să mai aștepte până în anul 1456, când reocupă tronul 

Țării Românești, de data aceasta cu sprijin transilvănean. Momentul 

favorabil s-a ivit în contextul în care Iancu de Hunedoara pregătea lupta 

de la Belgrad cu Mohamed al II-lea, iar un domn dedicat luptei 

antiotomane pe tronul Valahiei era mai mult decât bine venit. Vlad era 

avantajat și de faptul că petrecuse câțiva ani în Transilvania și reușise să 

câștige încrederea lui Iancu care i-a acordat importante responsabilități 

militare în Transilvania. 

După ce ocupă tronul Țării Românești și îl execută public pe 

predecesorul său, Vladislav al II-lea, Vlad Țepeș are grijă să 

pedepsească și boierii acuzați de uciderea fratelui său și de trădare. 

Lovitura grea dată boierimii a avut un efect de bumerang, deoarece a 

slăbit și capacitatea militară a țării știut fiind că armata era comandată 

de boieri cu experiență și avea ca nucleu oastea cea mică (cetele 

boierești). 

Cu toate acestea, în 1459, Țepeș refuză să mai plătească tribut, 

obligație față de Poartă, ce ajunsese la 10.000 galbeni anual. Se pare că 

această răzvrătire s-a datorat existenței unui proiect de cruciadă 

împotriva otomanilor, cruciadă susținută de Papă și în care regele 

Ungariei, Matei Corvin, ar fi urmat să joace rolul principal. În acest 

context politic, Vlad Țepeș încheie o alianță cu Matei Corvin, probabil 

la începutul lui 1460, pe care otomanii ar fi vrut să o împiedice. Vlad 

Țepeș „își puse speranțe în ajutorul regelui Ungariei, Matei Corvin, cu 

care era și rudă, soția lui Vlad fiind o vară a lui Matei. Vlad încetează să 

plătească haraciul (birul) anual, trece Dunărea și face o incursiune 

cumplită prin Bulgaria. Cu acest prilej se pare că reușește să producă 

mari pagube la sudul Dunării unde devastează numeroase așezări, sunt 

uciși cel puțin 23884 turci și bulgari, iar o parte a populației creștine este 

strămutată la nordul fluviului pentru a o feri de primejdia ce urma să 

vină. 

Aceste acțiuni pline de curaj ale domnitorului muntean atrag 

reacția imediată și pe măsură a Porții otomane. Astfel în vara anului 

1462, însuși sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopo-

lului, vine ca să-l pedepsească pe Vlad și să supună iar Țara 

Românească. Vlad Țepeș ține piept singur, cu mica lui oștire, căci nu 
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primește ajutor de la regele Matei. Îndrăznește într-o noapte să atace 

chiar tabăra sultanului, dar nu izbutește să-i găsească cortul ca să-l ucidă. 

Se retrage apoi către munte, lăsând pârjol în urma lui. 

Sultanul e îngrozit de spectacolul ce i se dezvăluie în drum spre 

Târgoviște (capitala țării): o pădure de țepi în care atârnă cadavrele 

turcilor prinși într-o luptă, cu un an înainte. Cronicarul turc vorbește de 

groaza, dar și de un fel de admirație a sultanului pentru un domn în stare 

de asemenea fapte. Sultanul renunță să ia cetatea de scaun, se retrage 

către Brăila și părăsește țara în care oastea mare piere de foame. 

Contemporanii vorbeau despre întoarcerea sultanului la Adrianopol, 

după această expediție în Valahia, cu „pagubă și rușine”. Desigur aceste 

aprecieri au la bază cifre care vorbesc despre pierderi importante în 

rândul armatei otomane, până la 50000 este estimat numărul soldaților 

turci morți în luptele din vara anului 1462, cu românii.  

Mohamed al II-lea se retrage cu armata, dar îl lasă în țară pe 

fratele lui Vlad, Radu cel Frumos, el reușește încetul cu încetul să-i 

atragă de partea lui pe boierii care-l sprijineau pe Vlad Țepeș, 

spunându-le că „politica lui Vlad e dezastruoasă pentru țară, că vecinii 

creștini nu ne ajută, nici ungurul, nici polonezul, nici măcar Ștefan al 

Moldovei. Având în vedere această situație el le sugerează că ar fi mai 

bine să închine țara turcilor, care nu o vor transforma în pașalâc 

(provincie din Imperiul Otoman guvernată de un pașă), ci le vor cere 

doar un bir anual. Vlad Țepeș este părăsit de boieri și caută refugiu în 

Transilvania sperând în ajutorul regelui Matei, dar acesta nu-l sprijină 

datorită reputației proaste pe care și-a făcut-o trăgând în țeapă o mulțime 

de negustori sași. Din această cauză regele Matei nu-i acordă ajutorul, 

ci îl ține captiv în „cetățuile lui timp de doisprezece ani. 

Vlad Țepeș a fost recunoscut ca domnitor al Valahiei pentru a 

treia oară în 1476, însă s-a bucurat de o perioadă foarte scurtă de 

domnie. A fost ucis la sfârșitul lunii decembrie 1476, „probabil de 

boierii care se temeau de răzbunarea lui. Așa piere Vlad Țepeș, figură 

ieșită din comun, dar care, pentru că vestea cruzimilor sale s-a aflat în 

lumea largă, a căpătat cu vremea o imagine negativă. 
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În final, portretul fizic al domnitorului Vlad III Țepeș, așa cum l-a 

făcut legatul papal Niccolo de Modrussa, care l-a cunoscut pe Vlad la 

curtea regelui ungar Matei Corvin.  

„[Nu era] prea înalt la stat, dar foarte viguros și zdravăn, cu o 

înfățișare crudă și fioroasă, nasul mare și vulturesc, nările umflate, 

pielea feței fină și roșietică, gene foarte lungi care înconjurau ochii verzi 

și larg deschiși, pe care sprâncenele negre și stufoase îi făceau 

amenințători; chipul și barba rase, în afara mustății. Tâmplele ieșite 

măreau volumul capului. Un gât de taur lega ceafa mare de umerii lați, 

pe care cădeau pletele negre și cârlionțate”.  
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http://istoria.md/articol/37/Vlad_%C5%A2epe%C5%9F 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/cele-trei-domnii-ale-lui-vlad-t

epes-campanii-militare-aliante-politice-epurari-interne 
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Un domnitor iubitor al culturii:  

Șerban Cantacuzino (1678-1688)  
 

Maria SUCIU 

Coord.: Prof. Dorin FLOREA 
Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu 

 

Șerban, fiul postelnicului Constantin Cantacuzino, s-a născut, cel 

mai probabil, în anul 1634 și a avut opt frați: Mihai Cantacuzino, Matei 

Cantacuzino, Iordache Cantacuzino, Drăghici Cantacuzino, Constantin 

Cantacuzino, Ancuța Catargi, Stanca Brâncoveanu și Marica 

Crețulescu. Mama sa se numea Elina, fata lui Radu Șerban Basarab, 

succesorul lui Mihai Viteazul la tronul Tării Românești. Deși cu origini 

grecești, tânărul Șerban Cantacuzino se considera îndreptățit să aspire 

la tron, dar luptele dintre 

cele două familii boierești 

importante, Cantacuzinii și 

Bălenii, i-au pricinuit 

inițial multe necazuri. A 

fost căsătorit de două ori, 

având un băiat și șase fete, 

una dintre ele devenind în 

anul 1699 soția lui Dimitrie 

Cantemir, ilustru cărturar și 

domn al Moldovei. 

 
Domnitorul Șerban Cantacuzino 

Sursa: https://www.edusoft.ro/serban-cantacuzino-

o-domnie-sub-simbolul-credintei/ 

 

La sfârșitul anului 1663, tatăl viitorului domn este omorât la 

mănăstirea Snagov din ordinul domnului muntean Grigore Ghica I, care 

îl bănuia de organizarea unui complot. Înfuriat de cruda întâmplare, 

Șerban și-a dus viața mai departe pe calea exilului, petrecându-și veacul 

prin Transilvania, Imperiul Otoman și Moldova, unde a acționat pentru 
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obținerea tronului Țării Românești, obiectiv care se va fi încununat cu 

succes în decembrie 1678, deși urcarea oficială pe tron a avut loc în 

primele zile ale anului următor. 

Ajuns domn, Șerban Cantacuzino a luat o serie de măsuri aspre 

împotriva adunărilor boierești, cele mai dure fiind luate împotriva 

împotriva Bălenilor, pe care nu doar că i-a arestat dar i-a și torturat și 

executat și în acest fel propagând teroare în rândul boierimii. În urma 

acestor decizii până și membrii familiei sale au avut de suferit.  

Șerban Cantacuzino avea ca principal obiectiv alungarea turcilor 

din toată Europa pentru ca mai apoi să aibă loc refacerea Imperiului 

Bizantin, și astfel să ocupe tronul acestuia. Mai departe, voievodul 

muntean își ia angajamentul de protector al creștinilor din Imperiul 

Otoman. Planul său avea la bază pornirea unei răscoale antiotomane. Ca 

urmare, în acest sens domnitorul a promovat o politică foarte echilibrată 

pe plan extern, ducând tratative cu Rusia, Austria și Polonia. El a purtat 

mai multe tratative cu împăratul Leopold I, în special după ce în anul 

1683 turcii au eșuat în încercarea lor de a cuceri Viena. Deși a fost silit 

să participe la campania otomanilor din Austria, domnitorul român a 

încercat, atât cât i-a stat în putință, să fie de folos creștinilor asediați 

cărora le-a furnizat informații utile privind strategia otomanilor, a 

încercat să reducă eficiența loviturilor de tun trase de români asupra 

zidurilor Vienei și multe altele.  

Acțiunile sale curajoase în slujba cauzei creștine nu au fost uitate, 

astfel, după 300 de ani de la desfășurarea evenimentelor, în anul 1983, 

la Viena a fost dezvelit un bust al domnitorului Șerban Cantacuzino, ca 

semn de prețuire a faptelor sale, dar și o capelă, numită „capela 

moldovenească”. Să nu uităm că alături de domnitorul muntean la 

asediul Vienei a participat și Gheorghe Duca, domnitor al Moldovei la 

vremea respectivă, dar sprijinul acestuia se pare că a fost mai discret.  

În continuare, domnitorul a negociat cu imperialii, trecerea Țării 

Românești în tabăra creștină, iar habsburgii i-au promis tronul imperial 

al Constantinopolului eliberat de păgâni. Șerban fiind îngrijorat de 

conduita imperialilor în Transilvania, le cere austriecilor să recunoască 

și să respecte vechile obiceiuri și mai ales libertatea religioasă și să 

restituie raialele Țării Românești. 
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La 2 octombrie 1688 acesta a trimis la Viena o solie, pentru 

închinarea țării la Imperiul Habsburgic. Din solie făceau parte fratele 

său, Iordache Cantacuzino, ginerele său, Constantin Bălăceanu, nepotul 

fratelui său, Șerban Cantacuzino (fiul lui Drăghici) și, bineînțeles, 

marele comis, Șerban Vlădescu.  

Între anii 1684-1688, Cantacuzino realizează un joc foarte șiret, 

dar, în același timp, și foarte ingenios, încercând să contracareze 

tendințele expansioniste ale Habsburgilor în Banat și ale Poloniei în 

Moldova. Prin transformarea țării în raia, le-a propus turcilor să i se 

acorde ereditar tronul, totodată realizând și contacte cu Veneția și Rusia.  

Dacă este vorba să ne gândim și la planul intern, a pus foarte mare 

presiune asupra conducătorilor catolici ai Câmpulungului, pentru a-i 

face cu orice preț să treacă la ortodoxie.  

Dacă este vorba de planul cultural, domnitorul muntean a inițiat 

o serie de tipărituri, printre care un Liturghier, o Evanghelie în limba 

română și Biblia și a organizat învățământul, iar pe plan economic a 

organizat sistemul fiscal și a intensificat comerțul cu alte state.  

Șerban Cantacuzino a fost un mare domnitor și mai ales prin 

faptele sale de mare valoare. Domnia acestuia a fost dusă sub simbolul 

credinței mai ales pentru că acesta era considerat un binefăcător al obștii 

și al Bisericii, prin ctitoriri și renovări de mănăstiri. El a făcut multe 

donații și privilegii domnești către multe lăcașuri de cult. Principala sa 

operă de artă, așa cum s-ar spune, a fost mănăstirea Cotroceni, zidită 

între anii 1679-1682, care a fost hotărât a fi necropola dinastiei 

Cantacuzinilor.  

La data de 26 mai 1679, domnitorul Țării Românești, după cum 

a promis, începe să ridice pe dealul Cotrocenilor o mănăstire și, 

bineînțeles, o serie de acte, iar lucrările urmează să se încheie în 

octombrie 1682. Hramurile acestei minunate biserici erau în primul 

rând la 15 august Adormirea Maicii Domnului și la 7 octombrie Sfinții 

Serghie și Vah, acestea fiind în strânsă legătură cu evenimentele și 

întâmplările din viața personală a domnitorului Șerban Cantacuzino.  

Pe parcursul întregii sale domnii, acesta a avut reședința în casele 

domnești de la Mănăstirea Cotroceni, aflate pe latura nordică a curții. Pe 

latura sudică se aflau stărețiile și chiliile călugărilor greci care 
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administrau mănăstirea, iar pe partea vestică se afla turnul clopotniță 

împreună cu un alt șir de chilii.  

Revenind la istoricul mănăstirii, putem spune că Șerban 

Cantacuzino, ctitorul sfântului lăcaș a făcut mult bine mănăstiri, care o 

făceau cea mai bogată din Țara Românească la vremea aceea. Aceasta 

a căpătat de-a lungul timpului titulatura de „Fala Munteniei”. Din 

păcate, au urmau și vremuri foarte grele pentru biata mănăstire 

Cotroceni. În urma unui cutremur devastator care a avut loc în 1802, 

biserica și întregul corp de chilii sunt distruse, dar după o serie de 

împrumuturi aceasta este refăcută. În noiembrie 1940 are loc un alt 

cutremur, iar biserica a fost grav afectata, fiind refăcută abia după al 

Doilea Război Mondial, ocazie cu care a fost eliminat frontul neoclasic.  

Din nefericire în anul 1984, dictatorul Nicolae Ceaușescu, care 

folosea Palatul Cotroceni drept casă de oaspeți, a decis ca biserica să fie 

demolată. Unele dintre elementele sale precum icoane și altele, au fost 

salvate și duse la mănăstirea Cernica pentru a fi protejate. După căderea 

dictatorului în anul 2000 a început reconstrucția bisericii.  

Întreaga epocă a lui Cantacuzino a fost un act implicare, mai ales 

în susținerea culturii românești și o vocație impresionantă de ctitor. La 

Cotroceni a fost instalata o tipografie, la care au fost tipărite multe 

lucrări importante, iar printre acestea se afla și „Evangheliarul” din anul 

1682, „Apostolul” din anul 1683 și mai ales „Biblia” din anul 1688.  

Șerban Cantacuzino a construit mai multe clădiri, el având un 

mare interes față de viața socială a supușilor săi: Biserica Doamnei, 

Hanul Șerban Vodă, Podul Șerban Vodă, casele domnești din centrul 

orașului.  

Revenind la principalul subiect, trebuie să amintim că cei zece ani 

de domnie a domnitorului Șerban Cantacuzino au avut un impact 

puternic, nu doar asupra relațiilor politice dintre țările occidentale și 

Țara Românească, dar a avut un puternic rol în susținerea și mai ales 

dezvoltarea culturii și a traiului din Țara Românească. Acesta și-a 

îngenunchiat dușmanii și prin asta a reprezentat un stâlp important în 

ceea ce privește dezvoltarea țărilor române prin idealurile nobile, 

iscusință, diplomație în conturarea strategiilor de iubire față de țara sa. 
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Nu trebuie trecut cu vederea faptul că Șerban Cantacuzino a adus 

porumbul pentru prima dată în Muntenia.  

Șerban Cantacuzino s-a stins din viață la 29 octombrie / 8 

noiembrie 1688, fiind probabil otrăvit chiar de proprii săi frați Mihai și 

Constantin Cantacuzino, ajutați de Constantin Brâncoveanu al cărui 

plan era bineînțeles acela de a ajunge pe tron. A fost înmormântat în 

biserica mănăstirii Cotroceni acolo unde și-a dorit.  

Deși nu a avut în plan politic realizările lui Mihai Viteazul, 

deoarece împrejurările nu i-au fost favorabile în acest sens, a sprijinit 

pătrunderea curentului renascentist în Țara Românească prin dragostea 

sa față de cultură și prin ridicare de locașe de cult cu o valoare 

arhitecturală deosebită. Acest domnitor va rămâne mereu o mare 

personalitate remarcabilă în istorie, nu doar pentru domnia pe care a 

dus-o, dar mai ales pentru faptele sale mărețe în plan cultural.  
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Tănase Todoran, mărturisitor al credinței strămoșești 

pe Valea Someșului 
 

Alexandra SĂLVAN 

Coord.: Prof. Floare VAIDA 
Clasa a XI-a, C.N.G.C, Năsăud 

 

Inima țăranului român a bătut întotdeauna pentru țarina sa, pentru 

pământul strămoșesc îmbibat de sângele strămoșilor săi care au luptat 

pentru glia strămoșească. La fel și inima bătrânului Todoran care a bătut 

până în ultima clipă pentru libertate și păstrarea credinței ortodoxe. Un 

bătrân de 104 ani a fost 

tras pe roată pentru că a 

refuzat să lepede credința 

ortodoxă. 

Atanasie Todoran 

s-a născut în anul 1659, în 

Bichigiu, sat de pe Valea 

Sălăuței, într-o familie de 

țărani liberi, înrudit cu 

strămoșii poetului George Coșbuc. Datorită educației primite, Atanasie 

a ajuns om de frunte în comună.” A fost după tradițiune cunoscător de 

carte, om fruntaș în comună, și precum se zice, colector de 

contribuțiune în comunele de pe apa Bichigiu și Sălăuța, pe care o 

administra după spusele bătrânilor, la magistratul din cetatea 

Bistriței.” 1  

Se știe despre acesta că a fost consemnat sub mai multe nume. 

Primul și cel mai cunoscut nume a fost cel de TĂNASĂ TODORAN 

(sub acest nume a fost introdus în folclor). Cel de al doilea nume este 

Atanasie Todoran. Cel de al treilea și ultimul nume sub care acesta a 

fost consemnat este Todoran a lui Dănilă. (sub acest nume apare în mai 

multe documente), nume care îl leagă și de localitatea sa natală, Bichigi. 

 
1 Roșca Paul-Ersilian, Tănase Todoran-Martir al neamului și bisericii noastre, pag. 87  
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Izvoarele istorice nu relatează cu exactitate numărul copiilor pe 

care acesta i-a avut. Se presupune că acesta a avut o fată și un băiat. 

Conform tradiției, Tănase a avut o fiică „după uciderea lui Pintea, în 

fruntea unei cete destul de numeroase, Tănase Todoran a apucat calea 

pădurilor și, pe vreme de iarnă, a trecut Carpații cu mari greutăți și 

sacrificii de vieți omenești. Acolo și-a lăsat fiica, în mormântul acoperit 

de o stâncă, dar îi rămânea reazem pe viitor feciorul”2 Nici feciorul nu 

a avut o soartă mai bună, îmbolnăvindu-se a fost adus de tatăl său în 

1750 în Ardeal, unde s-a stins din viață. 

După câțiva ani de servire în armata austriacă, pe vremea 

împăratului Carol al IV-lea, acesta a dezertat și s-a întors în 

Transilvania, unde s-a ascuns în munții Țibleșului. A luptat în oastea lui 

Pintea Viteazul până când acesta a fost ucis, apoi a mers în Moldova 

unde a fost ridicat de domnul Moldovei, Mihai Racoviță, la rangul de 

răzeș după alăturarea sa în oaste. Întors în Transilvania, acesta a fost 

prins și închis pentru dezertarea din armată. După eliberare, Atanasie 

s-a înrolat în regimentul II al grănicerilor români din armata austriacă, 

cantonat la Năsăud. Todoran a fost în delegația trimisă la Viena de către 

localnici, a fost între cei care au negociat condițiile înființării 

regimentului de graniță, prin urmare reacția sa s-a datorat cunoașterii 

promisiunilor făcute. Nu a fost o revoltă cu premeditare, deoarece nu au 

fost pregătiri, soldații au reacționat la cuvântarea lui Tănase Todoran.3  

La 4 mai 1763, episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron a venit 

în zonă, iar Tănase Todoran a refuzat să îi înmâneze cheile bisericii 

ortodoxe, nerecunoscându-i statutul Episcopal și nici autoritatea asupra 

comunității. Șase zile mai târziu, la data de 10 mai 1763 era planificat 

ca regimentul II grăniceri români să depună jurământul de credință față 

de Maria Tereza, împărăteasa Austriei și era organizată sfințirea 

drapelelor de luptă. Evenimentul avea să aibă loc pe platoul de Mocirlă, 

pe drumul dintre Năsăud și Salva în prezența unor mari oficialități ale 

acelei vremuri. Generalul Bukow, trimis de Curtea din Viena să 

monitorizeze și să impulsioneze în Ardeal trecerea la catolicism, a venit 

 
2 Ibidem, pag. 38 
3 Gavrilă-Tudor Zinveliu, ierom. Maxim Morariu, Noi aspecte ale martiriului 

Sfinților Năsăudeni, Ed. Renașterea, p 88 
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sa primească jurământul grănicerilor năsăudeni și, în cele din urmă, 

episcopul să sfințească steagul. Realizând adevăratul scop al acestui 

eveniment, înaintea tuturor a ieșit bătrânul Atanasie călare și le-a rostit 

o cuvântare celor prezenți. 

„De doi ani suntem cătane, adică grăniceri, și carte n-am 

căpătat de la împărăteasă că suntem oameni liberi. Ne-au scris iobani, 

dăm dare, facem slujbe cătănești: copiii noștri vor merge până la 

marginile pământului să-și verse sângele, dar pentru ce? Ca să fim 

robi, să n-avem niciun drept, copiii noștri să fie tot proști, ori vor 

învăța ceva, ori ba? Așa nu vom purta armele, ca și sfânta lege să ni-o 

ciufulească tisturile. Jos cu armele! Alungați afară păgânii dintre 

hotarele voastre! Auziți creștini români, numai atunci vom sluji, când 

vom vedea carte de la împărătească, unde-s întărite drepturile 

noastre; până atunci nu, odată cu capul!” 4 

Cei care urmau să depună jurământul au aruncat armele în semn 

de nesupunere și protest, trecând de partea bătrânului Tănasă. „Se spune 

că Tănase Todoran a mers chiar lângă episcopul Aron și l-a întrebat: 

„De unde ești fătul meu?”, iar episcopul i-a răspuns: „De la Blaj”; după 

care bătrânul i-a spus răspicat: „No atunci dacă ești de la Blaj și acolo 

ți-o dat împărăteasa domeniu, du-te la locul tău și nu mai veni pe aici să 

ne tulburi pe noi”! Și l-a scos de după umăr prin mulțime la drum.”5 

Conform tradiției orale păstrate, episcopul a trecut Someșul ale cărui 

ape erau crescute, plecând în grabă din zona Năsăudului, doar cu câteva 

zgârieturi și o amintire nu tocmai plăcută. La scurt timp s-au făcut 

cercetări, o comisie a fost trimisă de la Viena, pentru găsirea și 

pedepsirea celor vinovați de răzvrătire. Ancheta a durat șase luni, fiind 

arestați Tănase Todoran și încă vreo 20 bărbați implicați. 

Virgil Șotropa și Teodor Tanco identifică „trei factori care i-au 

determinat pe români să se împotrivească deciziei imperiale: încercarea 

deghizată de a-i converti pe grăniceri la catolicism, prin jurământ față 

de episcopul unit; conscrierea în regiment cu același statut de iobagi, 

problemă clarificată doar în 1766 prin noul statut militar; și faptul că toți 

 
4 Ironim Marțian, Revista Bistriței 
5 https://irinamonica.wordpress.com/2013/11/17/tanase-todoran-neinfricatul-

ardelean-martirul-aparator-al-credintei-stramosesti-si-al-neamului/ 
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ofițerii regimentului erau străini de neam și îi disprețuiau pe români, 

tratându-i cu o severitate excesivă.”6 

La 12 noiembrie 1763, pe același platou „de la Mocirlă” a avut 

loc execuția celor „vinovați” de revolta din luna mai. Atanasie a fost 

frânt cu roata de sus până jos, iar capul său a fost legat de o roată. Alături 

de ceilalți condamnați printre care se aflau și Vasile Dumitru din Mocod, 

Grigore Manu din Zagra și Vasile Oichi din Telciu, alte nouăsprezece 

persoane au fost supuse bătăilor cu vergi; mulți dintre ei au murit sub 

lovituri.”7 

Biserica ortodoxă a hotărât „Sfinții Martiri și Mărturisitori 

Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore 

din Zagra și Vasile din Telciu, să se numere printre sfinții pomeniți de 

Biserica noastră”8 Proclamarea oficială a canonizării lor a avut loc pe 

11 mai 2008, la Mănăstirea Salva. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a 

hotărât trecerea lor în rândul sfinților cu ziua de pomenire 12 noiembrie. 
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Anexe: 

 
Autor Nechifor Someșan, pictură realizată în incinta primăriei orașului 

Năsăud. 

 
Pictură bisericească, biserica Sfântul Prooroc Ilie, Năsăud. 
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(Fragment din Balada lui Todoran, ”Tănase Todoran) 
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(Icoană a sfinților Martiri 

Năsăudeni, mănăstirea 

Salva, Bistrița-Năsăud) 
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Ecaterina cea Mare – între mit și realitate 
 

Alin BARNA 

Coord.: Prof. Marina MARINESCU 
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța 

 

Ecaterina a II-a, de asemenea cunoscută și ca Ecaterina cea 

Mare, născută Sophie Augusta Fredericka de Anhalt-Zerbst, a fost 

împărăteasă a Rusiei de la 9 iulie 1762 (stil nou), după asasinarea soțului 

ei, Petru al III-lea al Rusiei, până la moartea ei, la 17 noiembrie 1796 

(stil nou). 

 

• Tinerețea: 

Tatăl Ecaterinei, Cristian August, Prinț de Anhalt-Zerbst, 

aparținea familiei de Anhalt care guverna în Germania, însă el deținea 

doar rangul de general prusac și era Guvernator al Stettin-ului (astăzi 

Szczecin, Polonia). Mama ei, Johanna Elisabeth de Holstein-Gottorp, 

era fiica lui Christian August de Holstein-Gottorp. 

Sub influența guvernantei sale, prinde dragoste pentru limba 

franceză, gustul pentru sclipirea minții, pentru veselia spontană, pentru 

vioiciune în scriere și conversație. Dintre toți preceptorii care 

desăvârșesc educația lui Figchen, cum i se spune familiar Sophiei, 

numai profesorul de muzică este dezamăgit. 

La 1 ianuarie 1744, împărăteasa Elisabeta I, fiica lui Petru cel 

Mare, o cheamă la Curtea Imperială pe Sophia însoțită de mama sa, cu 

scopul de a vedea cum decurge întâlnirea dintre moștenitorul 

împărătesei, Peter-Ulrich, fiul surorii sale Anna, și tânăra prințesă, în 

vederea căsătoriei. 

Ajunsă în Rusia, Sophie câștigă repede simpatia împărătesei, se 

impune demnitarilor, câștigă simpatia celor slabi și a celor tari, pentru 

aceasta trebuind să devină o adevărată femeie rusoaică, ca una născută 

pe acest pământ. În timp ce Marele Duce Petru, care îi este și văr, își 

indispune anturajul, afișând mereu maniere nemțești, ea se dedică 

studiului intens al limbii ruse și al religiei ortodoxe. Din ordinul 

împărătesei, se stabilește data de 28 iunie 1744 pentru convertirea 
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Sophiei la religia ortodoxă, când primește și prenumele de Ecaterina, 

care este și prenumele mamei împărătesei Elisabeta. 

Curtea de la Anhalt-Zerbst, ca multe alte curți europene din 

secolul al XVIII-lea, era puternic influențată de cultura franceză, și 

Ecaterina începuse să citească încă din copilărie cărți franțuzești. În 

1744, la vârsta de cincisprezece ani, a venit în Rusia, pentru a se căsători 

cu Petru de Holstein-Gottorp și pentru a se pregăti să fie soția unui 

suveran rus. 

Anii 1744-1762 au fost grei pentru Ecaterina. Petru s-a dovedit a 

fi un soț mizerabil, iar poziția prințesei germane la curtea imperială era 

destul de izolată și nesigură. La aceste dificultăți ale Ecaterinei s-a 

adăugat faptul că mama ei fusese descoperită ca fiind agentul lui 

Frederick cel Mare, fiind nevoită să părăsească Rusia. 

Și totuși, viitoarea împărăteasă a făcut mult mai mult decât pur și 

simplu să supraviețuiască la curte. În afară de faptul că trebuise să treacă 

la ortodoxism pentru a se putea căsători cu Petru, ea a început să 

studieze limba și literatura rusă și să adune cunoștințe despre noua ei 

țară. În același timp, ea a început să citească opera unor filosofi ca 

Voltaire, Montesquieu și alții, pentru care o pregătiseră lecturile ei din 

literatura franceză. Interesul Ecaterinei pentru iluminism avea să 

constituie un aspect important al domniei sale. 

Tânăra prințesă s-a adaptat cu dibăcie la noul ei mediu, făcându-și 

prieteni și câștigând multă afecțiune și popularitate la curte. Simulând 

inocență și supunere, ea a participat la intrigile și comploturile politice, 

având grijă să nu fie descoperită, și a organizat lovitura de stat din vara 

anului 1762, care a dus la abdicarea și apoi la moartea soțului ei și care 

i-a permis să devină împărăteasa Ecaterina a II-a. 

 

• Personalitate: 

Personalitatea și caracterul Ecaterinei cea Mare au impresionat pe 

mulți dintre contemporanii săi, precum și pe comentatorii de mai târziu. 

O femeie excepțională, Ecaterina era foarte inteligentă, poseda un talent 

natural de a administra și guverna, însoțit de un simț practic remarcabil, 

o energie neobosită și o voință de fier. 
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Pe lângă faptul că era o persoană hotărâtă, ea era de asemenea 

curajoasă și optimistă: Ecaterina credea că poate învinge toate piedicile, 

și de cele mai multe ori a avut dreptate. Stăpânirea de sine, abilitatea în 

discuții și propagandă și o manipulare înțeleaptă a oamenilor și a 

împrejurărilor pentru a servi scopurilor ei erau alte calități ale acestei 

împărătese neobișnuite. 

Ea singură a afirmat că ambiția a fost aceea care a ajutat-o. 

Istoricul poate fi de acord cu aceasta, cu condiția ca ambiția să fie 

înțeleasă sub toate aspectele sale, nu doar ca o dorință de a pune mâna 

pe coroană sau de a fi încununat de glorie prin reușita în războaie sau de 

a-i face pe filosofi să te admire, ci ca o dorință puternică, constantă, de 

a excela și de a avea totul sub control. 

 

• Căsătoria: 

La 21 august 1745 are loc căsătoria dintre prințesa de 

Anhalt-Zerbst, devenită Marea Ducesă a Rusiei Ecaterina, și Marele 

Duce Petru. Ecaterina descoperă, încetul cu încetul, cumplita față a 

Elisabetei, în spatele imaginii idealizate a țarinei cu inima mare, tot așa 

descoperă, zi de zi, adevărata Rusie, barbară, crudă, jalnică, dincolo de 

aparența de civilizație. Cu Petru are, de la început, o relație proastă și 

este încă virgină după opt ani de căsătorie, din cauza unei probleme 

medicale a lui Petru. Pe 20 septembrie 1754, după nouă ani de căsătorie, 

Ecaterina naște un băiat, Pavel Petrovici, despre care se spune c-ar fi 

copilul lui Serghei Saltîkov – un șambelan chipeș. După naștere rămâne 

singură, Serghei este îndepărtat printr-o misiune în Suedia, nu i se 

permite să-și vadă copilul, care e dus în apartamentele împărătesei. Se 

refugiază în cărți și citește Analele lui Tacitus, Eseu asupra moravurilor 

și spiritului națiunilor de Voltaire, Spiritul legilor de Montesquieu. Din 

aceste lecturi ia lecții de liberalism, visează un regim de bunătate, 

dreptate, inteligență. 

Pe 9 decembrie 1758 naște cel de-al doilea copil, o fată, căreia îi 

dă numele de Anna; copilul este al contelui polonez Stanislaw-August 

Poniatowski, care la 23 de ani a citit mult, vorbește mai multe limbi, știe 

ceva filosofie, este un gentilom cosmopolit de primă clasă. Moare pe 25 
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decembrie 1761 (7 ianuarie 1762, după calendarul gregorian), în ziua 

de Crăciun. 

 

• Lovitura de stat: 

Devenit împărat, Petru al III-lea își izolează soția într-un colț al 

Palatului de Iarnă iar el se instalează cu amanta sa, Elisabeta Voronțova. 

Ecaterina, însărcinată din nou, de data asta cu Grigori Orlov, va naște 

pe 11 aprilie un băiat, care va fi încredințat unor rude ale unui servitor 

devotat. Băiatul, botezat Aleksei, va deveni contele Bobrinski și va fi la 

originea uneia din familiile cele mai de vază ale Rusiei. În 1762, din 

ordinul împăratului, este închisă în fortăreața de la Schlusselburg. Este 

eliberată repede pentru a se evita un scandal, însă, Ecaterina știe acum 

cum se pune problema: ea sau el, tronul sau închisoarea. „Ferocitatea 

barbară și dementă a lui Petru al III-lea făceau destul de verosimile 

intențiile sale de a-și suprima nevasta”, va scrie Berenger, însărcinatul 

cu afaceri al Franței. 

Pe măsură ce pericolul devine real, prietenii Ecaterinei privesc cu 

mai multă seriozitate eventualitatea unei revoluții de palat. În dimineața 

zilei de 28 iunie 1762, Ecaterina, care se afla trimisă de soțul său la 

Peterhof, pleacă spre Sankt-Petersburg; în fața regimentului Imailovski 

și apoi a celorlalte regimente, contele Kirill Razumovski o proclamă pe 

Majestatea Sa, împărăteasa Ecaterina, suverană unică și absolută a 

întregii Rusii. Duminică, 30 iunie 1762, Ecaterina își face o intrare 

triumfală la Sankt-Petersburg, salutată de focuri de artilerie și de 

aclamații însuflețite. Petru al III-lea, chiar în dizgrație și închis, 

reprezintă o amenințare permanentă pentru tron. La 6 iulie, țarul este 

asasinat de prietenii împărătesei. Pe 7 iulie ea face public un manifest în 

care spunea că țarul Petru al III-lea a făcut o violentă colică hemoroidală 

care i-a pus capăt vieții. 

 

• Reforme: 

În 1763 pune bazele unor proiecte: un azil de copii orfani, o școală 

de moașe, un stabiliment de igienă populară, un institut de educație 

pentru fiicele de nobili (faimosul Institut Smolnâi). Aduce muncitori 

germani să cultive pământurile Ucrainei și ale Volgăi. Speră ca prezența 
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pe pământ rusesc a acestor străini cinstiți, sobri și activi să-i incite pe 

țăranii ruși și să le fie un exemplu. 

Cheamă în Rusia medici, dentiști, arhitecți, ingineri, meșteșugari. 

Înființează o Academie de Științe. O epidemie de variolă, care a făcut 

ravagii în țară, o determină pe împărăteasă în octombrie 1764 să-și facă 

vaccinul antivariolic, dând astfel un exemplu întregii națiuni. 

A încurajat imigranții străini să se stabilească în Rusia oferindu-le 

pământ gratuit și scutindu-i de taxe, avantaje care au dus la crearea unei 

comunități întreprinzătoare de germani în regiunea Volgăi. 

În 1782 a înființat o Comisie a Educației Naționale și a înființat 

un colegiu de pregătire a profesorilor în 1783. Statutul Școlilor 

Naționale din 1786 a decretat că trebuie să existe câte un liceu în fiecare 

capitală de provincie și câte o școală primară în fiecare oraș, care să 

asigure școlarizarea gratuită pentru băieți și fete. Pedeapsa corporală în 

școli era un lucru obișnuit deși ea a fost interzisă în 1786 și marea 

majoritate a populației a rămas analfabetă, deoarece școlarizarea 

gratuită nu i-a inclus și pe copiii de șerbi. 

Începe ceea ce ea consideră a fi marea împlinire a vieții sale, 

Nakaz-ul sau Instrucțiune în vederea elaborării unui Cod al legilor. În 

toamna anului 1766, își prezintă ea însăși opera Senatului. Nakaz-ul a 

fost puternic inspirat de scrierile unor autori iluminiști ca Montesquieu, 

Beccaria și Bielfeld, pe care Ecaterina îi studiase. În primăvara anului 

1767, deputații încep să se întrebe ce titlu se cuvine pentru împărăteasa 

ca recunoștință pentru inițiativa sa: „Ecaterina cea Mare”, „Preaînțe-

leapta”, „Mama Patriei”? Titlul de Ecaterina cea Mare întrunește cele 

mai multe sufragii. Ea se preface iritată, dar, de fapt, îi place această 

titulatură. 

Comisia Legislativă a prezentat împărătesei declarații de plângere 

în legătură cu Nakaz-ul, însă ea nu a reușit să elaboreze un cod de legi. 

Izbucnirea războiului cu Turcia în 1768 a pus capăt ședințelor acesteia. 

Deși a fost o declarare parțială a idealurilor iluministe, Nakaz-ul nu a 

fost un manifest liberal. El a definit Rusia ca pe o monarhie absolută cu 

legi fundamentale. 

Ecaterina a vrut să facă din curtea ei centrul vieții culturale a 

Rusiei. Producția ei literară cuprindea satire, articole de istorie a Rusiei 
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și librete de operă. A încurajat traducerea în limba rusă a unor opere 

străine și în 1783 a pus bazele Academiei Ruse de Limbă, care a publicat 

primul dicționar rus. A adăugat Palatului de Iarnă un teatru de curte și a 

sponsorizat reprezentațiile teatrale. Cenzura a avut un caracter liberal 

până la începuturile Revoluției franceze. 

A angajat arhitecți neoclasici și a cumpărat numeroase picturi 

europene. 

 

• Viața privată: 

Pe parcursul lungii ei domnii, Ecaterina a avut mai mulți iubiți. În 

timpul rebeliunii lui Pugaciov, Ecaterina a avut cea mai importantă 

relație personală din viața ei, iubirea cu Grigori Potemkin, un vechi 

ofițer de armată, cultivat și capabil. Afecțiunea ei fățișă față de el a dat 

naștere la zvonuri privind o posibilă căsătorie secretă. Deși locul lui 

Potemkin în patul Ecaterinei a fost ocupat în 1776 de o serie de tineri 

ofițeri de armată, el a rămas o figură foarte influentă până la moartea sa 

în 1791. 

Reputația Ecaterinei de insațiabilitate sexuală s-a format în timpul 

vieții ei și s-a imprimat cu putere în memoria opiniei publice. Nu există 

mărturii credibile decât despre 12 amanți care s-au perindat prin viața 

Ecaterinei, unele dintre aceste relații amoroase fiind de lungă durată. 

Astfel, amantul Ecaterinei de la începutul anilor 1750 a fost curteanul 

Serghei Saltikov. El putea fi tatăl fiului ei, Pavel. 

La sfârșitul anilor 1750, tatăl probabil al fiicei ei Ana Petrovna, 

care a murit în primul an de viață, a fost Stanisław Poniatowski, care, 

ulterior, a devenit rege al Poloniei. Grigori Orlov a fost ofițer de Gardă 

și o figură importantă în lovitura de stat care a adus-o pe Ecaterina la 

putere. Cei doi au devenit amanți în 1761 și relația lor a durat 11 ani. 

Fiul lor, Alexei Bobrinskoi a primit moșii din partea mamei sale. 

În perioada 1772-1773 Ecaterina a avut o relație scurtă cu 

Alexandr Vasilicikov, un tânăr locotenent de Gardă. Împărăteasa și-a 

descris amantul ca „un cetățean excelent, dar foarte plictisitor”. Piotr 

Zavadovski, ofițer de armată și birocrat ucrainean a ajutat-o pe 

Ecaterina la elaborarea reformei administrației locale. Idila celor doi s-a 

sfârșit în 1777, dar Ecaterina a continuat să-l ajute în carieră. Cu Simeon 
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Zorici, împărăteasa a avut o legătură scurtă în 1777-78, un ofițer de 

armată sârb, care era jucător înrăit. 

Tânărul ofițer de armată Ivan Rimski-Korsakov a fost părăsit de 

Ecaterina în 1779 când a descoperit că mai avea o legătură cu una din 

doamnele ei de companie. În 1780 țarina a început o relație cu Alexandr 

Lanskoi, un tânăr ofițer de gardă și ea a fost foarte afectată când el a 

murit de difterie în 1784. Relația Ecaterinei cu Alexandr Yermolov a 

durat câteva luni în perioada 1785-1786. 

Alexandr Mamolov, un bărbat chipeș și cultivat, rudă cu 

Potemkin, a fost părăsit de Ecaterina în 1789, când a descoperit că 

întreținea relații cu mai multe doamne din suita ei. Platon Zubov, cu 

treizeci de ani mai tânăr ca ea, a fost favoritul ei. A fost primul amant, 

după Zavadovski, care a jucat un rol politic semnificativ iar promovările 

cu care l-a copleșit împărăteasa, printre care și cea de Guvernator 

General al Noii Rusii și Crimeei, i-au depășit capacitățile sau meritele. 

În 1801, Zubov și frații lui au jucat un rol important în răsturnarea țarului 

Pavel. 

Au existat zvonuri și despre alte legături amoroase ale Ecaterinei 

de la sfârșitul anilor 1770, dar nu există dovezi clare în sprijinul 

acestora. 
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Povestea Rusiei  –  

De la Romanovi la vestitul Vladimir Putin 
 

Denisa-Florina CIUTACU, clasa a XI-a E 

Coord.: Prof. dr. Alexandru DAVID 
Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Brăila 

 

Rusia este unul din cele mai puternice și cunoscute state din lume, 

pare că știm totul despre ea, datorită faimei sale, dar așa cum a spus și 

Winston Churchill, „Rusia este o ghicitoare înfășurată într-un mister în 

interiorul unei enigme” 

Așa cum o știm azi, Rusia este un stat extrem de controversat: 

politica sa externă ce generează Criza din Ucraina, sărăcia cu care se 

confruntă, urmele comuniste care au rămas și după 30 de ani și Vladimir 

Putin, care pare cel mai periculos om la momentul actual. 

Rusia a ajuns în acest punct datorită istoriei bulversante, cele mai 

semnificative momente fiind trecerea la putere a familiei Romanov, dar 

și ce urmat după aceasta. Dar ca să înțelegem cum Rusia a ajuns unul 

din cele mai puternice state, trebuie sa ne întoarcem în epoca medievală. 

Dacă ne luăm după istorici, teritoriile Rusiei și a Ucrainei pe care 

le cunoaștem astăzi, erau locuite de poporul slav. Deși împărțeau 

aceeași cultura și limba, aceștia erau divizați în mai multe triburi. Pe 

acea vreme, vikingii, cunoscuți pentru expedițiile lor, au ajuns pe 

teritoriul slavilor. Prințul vareg Rurik a fost ales căpetenia acestora, 

unind triburile în jurul capitalei fixată la Novgorod. Poporul rus a 

început să cucerească și mai mult teritoriu, ajungând la Kiev. 

În 989, rușii adoptă religia ortodoxă, Vladimir I fiind cel care o 

introduce. Odată cu căderea Imperiului Bizantin și Imperiului Roman, 

Rusia devine noua Romă pentru lumea creștină. 

În 1223, mongolii, un popor ce au efectuat cele mai sângeroase 

cuceriri, invadează Rusia Kieveană, acest eveniment ducând la 

prăbușirea țării. Această invazie a dus la dezvoltarea Principatului 

Moscovei și la dezvoltarea noii Rusii. Încă nu putem spune cu claritate 

dacă fără cucerirea mongolă, Moscova și sistemul rusesc nu s-ar fi 

dezvoltat, pentru că în acea vreme Rusia Kieveană nu era tocmai stabilă, 
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atât din punct de vedere politic cât și etnic, cultural, religios. Ce putem 

ști exact este că invazia mongolă a avut o influență asupra Rusiei 

moderne. Poporul rus a fost vasal Mongoliei până la destrămarea 

acesteia. 

Între 1263-1574, Moscova devine cnezat și se dezvoltă, ajungând 

să fie o putere regională. În 1547 începe oficial domnia primului țar, 

Ivan al IV-lea sau Ivan cel Groaznic, un personaj extrem de 

controversat, care a avut o influență asupra dezvoltării și istoriei Rusiei. 

La vârsta de 16 ani este încoronat și formează un nou sfat, numit 

Consiliul ales, alcătuit din nobili și membri ai clanului. În prima parte a 

domniei, Ivan cel Groaznic a efectuat multe reforme, ce a dus Rusia spre 

o prosperitate deplină, însă a II-a parte a domniei a fost învăluită de 

umbra nebuniei. Ivan și-a căpătat, numele de Groaznic, prin masacrul 

de la Novgorod, Ivan le cere soldaților să ucidă toată populația, sub 

pretextul unei informații care dădea de înțeles că locuitorii din cele două 

orașe s-ar supune Poloniei. Acest țar mai este cunoscut și ca Cezar al 

Rusiei, datorită marilor cuceriri, reușind sa se extindă și peste Urali. 

La 1613 o noua Adunare a Țării îl proclamă țar pe nobilul Mihail 

Romanov, astfel născându-se faimoasa dinastie Romanov, care a 

domnit trei secole și a jucat un rol foarte important în istoria Marii Rusii. 

Primii monarhi din dinastia Romanov s-au dovedit a nu fi atât de buni; 

Rusia a funcționat pe principiul protejării bogaților, țăranii fiind obligați 

să locuiască pe moșiile nobililor, practic devenind sclavi. 

Unul din cei mai cunoscuți oameni din istoria Romanovilor a fost 

Petru cel Mare. El s-a născut la 30 mai 1672 la Moscova. Acesta nu a 

avut cea mai dulce copilărie, fiind trimis de sora sa vitregă în 

Preobrajenskoe împreuna cu mama sa. Pe 6 octombrie 1689, este 

chemat la Moscova după ce țarina Sofia este trimisă la mănăstire. Rusia 

din aceea vreme, era o țară extrem de înapoiată pentru standardele 

regatelor din occident, avea puține orașe, deși teritoriul era vast, iar 

economia era la pământ. Petru cel Mare s-a remarcat în istorie pentru 

transformarea Rusiei în unul din cele mai importante state. 

Petru preia tronul în 1682. primul lucru pe care-l face este sa atace 

Azov, punctul de control al Donului, pentru a arata marilor puteri că țara 

sa poate juca un rol important în conflictul dintre otomani și puterile 



65 

vestice. Petru cel Mare a fost primul reformator într-o societate 

nepregătită pentru valorile occidentale. Petru a făcut o lungă călătorie în 

Europa, ajungând prin Anglia, Germania, Regatul Țărilor de jos, 

dobândind cunoștințe de tehnologie modernă, industrie, știința, arta. 

Călătoria și deschiderea sa pentru schimbare au fost factorii majori care 

au readus Rusia la viață. Țarul a inițiat un program de reforme, în special 

cel al armatei, deoarece în 1700 izbucnește conflictul cu Suedia. A fost 

creată prima forță navală, Petru dedicându-se foarte mult pentru 

construirea ei, deoarece își dorea expansiunea în Marea Neagră și în 

Marea Baltică. Economic vorbind, Rusia s-a modernizat, apărând 

primele manufacturi de textile sau de lemn. Cu toate acestea, multe din 

visurile sale nu s-au împlinit, datorită modului haotic de organizare, 

lucru care s-a întâmplat probabil datorită lipsei de educație. Rusia avea 

nevoie și de o reformă la nivel de organizare a statului, structura sa fiind 

clar nepotrivită pentru viziunea lui Petru. Statul era construit pe principii 

feudale, în el având o mare influență biserica ortodoxă. Evident, biserica 

s-a opus total reformelor lui Petru, reforme care puteau slăbi influența 

sa asupra populației. Petru cel Mare a fost cu siguranță un vizionar, însă, 

din păcate, nu și-a putut duce până la capăt visul din cauza poporului 

nepregătit pentru schimbări. 

După moartea lui Petru a urmat perioada de conducere feminină, 

numită și „conducerea celor patru împărătese”. Elisabeta a fost cea mai 

cunoscută, în special pentru calitățile sale de bun conducător și 

diplomat. Ea s-a aliat cu Franța și Austria împingând Rusia în războiul 

de șapte ani împotriva lui Frederic cel Mare al Prusiei. Rusia l-a învins 

pe Frederic în bătălia de la Kunersdorf. 

La putere vine un personaj rămas în istorie nu pentru calitățile sale 

de conducător, ci mai mult pentru calitățile frumoasei sale soții, Petru al 

II-lea; acesta a fost un conducător disprețuit, dominat de o gravă 

nebunie. 

El nu adus cea mai ușoară copilărie, era bătut, înfometat și umilit, 

traume ce l-au transformat într-un conducător groaznic. El s-a căsătorit 

cu o tânără frumoasă și inteligentă din Germania ce i-a adus sfârșitul. În 

1762 este îndepărtat de la putere și ucis printr-o lovitură de stat condusă 

chiar de propria sa soție. Aceasta îl urmează la tron, devenind Ecaterina 
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cea Mare, un simbol al istorie Rusiei. În 1744 viitoarea țarină este 

chemată la Saint Petersburg, pentru căsătoria cu Petru al III lea. În Rusia 

ea câștiga mulți aliați la curtea regală, inclusiv simpatia împărătesei. Se 

dedica studiului, dar și religiei ortodoxe. La 22 septembrie este 

încoronata la Moscova, moment în care își începe viața de conducător. 

Ecaterina a pus bazele multor proiecte, a construit școli, azile, a adus 

muncitori din vestul Europei pentru munca câmpului. De asemenea, 

sunt aduși și medici, ingineri sau arhitecți. Țarina a adus valoarea 

culturală a pământurilor sale natale unei națiuni ce era molipsită de 

tradiționalism. S-a implicat foarte mult și în politica externă. În 1772 

Rusia semnează o alianță secretă cu Prusia și Austria prin care vor 

împărți Polonia între ele, iar tratatul este semnat oficial pe 5 august. 

Ambițiile țarinei nu se opresc aici, dorind să se extindă în Crimeea, 

Caucaz și bazinul Dunării. În 1783 Ecaterina anexează Crimeea și Rusia 

are controlul asupra Marii Negre. 

Ecaterina a fost cea mai puternică țarină din istoria Rusiei, 

deschizând oportunitatea de a trece la standardele occidentale. În 

perioada următoare Rusia nu s-a mai dezvoltat nici din punct de vedere 

economic, nici din punct de vedere social, pe când vestul Europei se 

industrializase, nobilimea nu mai era atât de influentă, unele state chiar 

renunțând la monarhia feudala, Rusia rămânând la același principiu 

feudal ce avea sa aducă sfârșitul dinastiei Romanov. 

Ultimul țar a fost Nicolae al II lea, probabil și cel mai greu 

încercat. Născut la 6 mai 1868, acesta a fost un copil blând și sensibil. 

Nu a primit educația necesară unui viitor țar, tatăl său nici măcar nu 

intenționează să-l pregătească pentru tron, mai degrabă îl considera un 

imbecil. Tatăl său moare în 1894, iar pe tronul Rusiei urcă un tânăr de 

26 ani, total nepregătit într-o perioada foarte fragila. Nicolae s-a 

căsătorit la scurt timp după moartea tatălui cu țarina Alexandrina și au 

avut cinci copii, marile ducese Olga, Tatiana, Maria; Anastasia și 

țareviciul Alexei. Europa trecea printr-o perioada plină de schimbări atât 

de ordin social, cât și politic. Nicolae al II-lea a luat atunci decizia ce a 

dus la propria sa moarte, rămânând la sistemul învechit autocrat; 

desigur, această decizie nu a fost total a lui, fiind mai mult influențat de 

unchiul sau, un autocrat convins. 
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Războiul cu Japonia de la începutul secolului al XX-lea a fost 

prost planificat și a adus pierderi foarte mari Rusiei. Țarul nu făcea față 

atât de bine dificultăților interne și externe, ceea ce a dus la neîncrederea 

poporului în stat, din aceste cauze ivindu-se revoluționarii care doreau 

să-l răstoarne pe țar. În 1914 începe Primul Război Mondial, Rusia și 

țarul fiind total nepregătiți pentru acest eveniment. Nicolae preia rolul 

de comandat suprem, dar din păcate are parte de multe eșecuri. Poporul 

a devenit extrem de nemulțumit de conducerea țarului, demonstrațiile 

din Saint Petersburg intensificându-se, astfel încât partidul bolșevic a 

reușit să își croiască drumul spre conducerea țării. În 1917 s-au adunat 

toate motivele pentru izbucnirea unei revoluții: iarna grea, foametea, 

eșecul războiului. Octombrie 1917 devine momentul culminant al 

revoluției: protestatarii răstoarnă regimul țarist și, conduși de către 

Lenin, instalează regimul comunist. În ceea ce îl privește pe Nicolae al 

II, el și familia sa sunt exilați în Tobolsk, Siberia. 

În data de 16-17 iulie 1918 au fost executați, așa sfârșindu-se 

dinastia Romanov, care a condus Rusia timp de 300 de ani. 

În 1922 se naște URSS condusă de arhicunoscutul Iosif Stalin. 

Stalin a împrăștiat ideile comuniste în Europa de Est. Acest sistem 

respingea ideea puterii independente, organul suprem fiind Consiliul 

Sovietelor. Iosif Stalin este cunoscut pentru dictatura sa nemiloasă. El 

deținea controlul asupra populației prin supravegherea acestora, iar la 

descoperirea opozanților, aceștia erau uciși sau trimiși la muncă silnică 

în Siberia. 

În 1939, Stalin semnează un pact cu Germania nazista pentru 

împărțirea Poloniei. Pe 1 septembrie Germania lui Hitler intra în țara 

vecină pe la Vest, secondată apoi de către URSS dinspre Est, începând 

cel de-al Doilea Război Mondial. Spre surprinderea lui Stalin, alianța se 

rupe iar Hitler invadează Uniunea Sovietică, ajungând la 24 km de 

Moscova; rușii reușesc să îndepărteze trupele germane, având avantajul 

iernii grele. 

După cel de-Al Doilea Război Mondial statele ocupate de Stalin 

devin parte din URSS sau țări comuniste aflate sub controlul colosului 

sovietic. În 1953 Stalin moare din cauza unui atac cerebral și astfel se 

termină o perioada terifiantă din istoria Rusiei. O perioadă a urmat o 
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conducere colectiva: Beria, Malenkov și Hrușciov, în care s-au putut 

afirma oamenii din știință, artă și tehnologie. 

Războiul Rece a marcat și el istoria URSS, aceasta devenind o 

putere nucleară în 1949. De asemenea, acest eveniment a dus, după mai 

bine de patru decenii de confruntare ideologică, economică și 

tehnologică, la prăbușirea statelor comuniste satelite și a URSS însuși 

prin revoluții. 

În 1991, Rusia părea să fi scăpat de autoritatea comunistă și să fi 

intrat într-un final în lumea liberă, dar acest lucru era doar pe hârtie. La 

putere ajunge Vladimir Putin, care a va transforma Rusia într-un stat 

agresiv, în stare să încalce toate principiile diplomației pentru a-și 

satisface dorințele. Putin încearcă să-și aducă țara pe podiumul puterilor 

lumii prin amenințări și manipulări. Zilele în care Rusia se afla în cele 

două mari puteri ale lumii au apus demult odată cu destrămarea 

URSS-ului, nici măcar armata nefiind capabilă să atingă standardele 

SUA sau ale Chinei.  

În consecință, Vladimir Putin se simte obligat să ne readucă 

aminte că țara sa încă este o superputere militară și doar la un „buton” 

nuclear distanță de a înlătura pacea de pe întregul mapamond, dovedind, 

dacă mai era necesar, că Rusia încă nu a trecut examenul maturității 

politice în secolul XXI. 
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Răscoala de la 1784 din Transilvania de sub conducerea 

lui Horia, Cloșca și Crișan 
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Școala Gimnazială „Matei Basarab” din Turnu Roșu – Sibiu 

 

Cei trei iobagi plini de cutezanță 

Horia: 

Cu privire la numele celui mai de seamă conducător al răscoalei 

din 1784, chiar din primele zile ale desfășurării acesteia s-a știut numai 

porecla sub care era cunoscut, și anume Horia, pentru că spun unii, știa 

să cânte duios din fluier de dor și jale, adică horea. Adevăratul său nume 

era Vasile Nicola, cum el însuși o declară în testament. Alții l-au 

cunoscut și sub numele de Ursu Nicola, cum obișnuiau să-i spună 

părinții săi în dorința ca feciorul lor să fie puternic ca un urs. 

Cloșca: 

Ca și Horia, Cloșca avea să fie cunoscut în timpul răscoalei sub 

numele său conspirativ, o poreclă din tinerețe menită să explice dorința 

sa de a ocroti pe cei lipsiți de apărare. Numele său adevărat era însă Ioan 

Oargă. De fel provenea tot dintr-o familie de iobagi din comuna 

Cărpiniș din comitatul Zarandului, aproape de Abrud, și era mai tânăr 

decât Horia cu aproape 20 de ani (născut în 1748). 

Crișan: 

Al treilea conducător al răscoalei va fi cunoscut după numele 

locurilor de origine, fiind de pe Criș, de unde și numele de Crișan. 

Adevăratul său nume era Gheorghe Marcu, iar de baștină se spune că 

aparținea de comuna Vaca din comitatul Zarandului. Unii l-au cunoscut 

și sub numele de Marcu Giurgiu, ceea ce este mai departe de adevăr. 

Mult mai în vârstă decât Cloșca, Crișan se apropie de vârsta lui Horia 

(născut în 1733). Se pare că provenea dintr-o familie de țărani înstăriți 

și avea știință de carte, în copilărie învățând la școala din Abrud. 

Răscoala din 1784, numită și „Răscoala lui Horia, Cloșca și 

Crișan”, a fost o importantă acțiune de revoltă a țărănimii iobage din 

Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă. La ea 
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au participat iobagi români, maghiari, sași de pe domeniile nobililor și 

statului, mineri din Munții Apuseni și ocnele din Maramureș, 

meșteșugari, preoți etc. Răscoala a pus în discuție statutul de tolerați în 

Transilvania imperială a românilor, ceea ce i-a conferit și un caracter 

național. Aceasta a izbucnit la 2 noiembrie 1784, în satul Curechiu, 

Hunedoara și s-a încheiat la sfârșitul lui decembrie 1784, când Horia și 

Cloșca au fost capturați de către autorități. 

Înainte de răscoală, țăranii din Apuseni au protestat în mod repetat 

împotriva abuzurilor la care erau supuși, mai multe delegații ale lor 

călătorind până la Viena, pentru a prezenta plângerile țăranilor direct în 

fața Curții Imperiale. Din rândul țăranilor care au mers în Capitala 

imperială, s-a impus personalitatea lui Horia. El a mers de patru ori la 

Viena, începând cu anul 1779, însoțit și de alți țărani, printre care și 

Cloșca. 

Ultima dată Horia a fost primit chiar de împăratul Iosif al II-lea, 

pe 1 aprilie 1784, căruia i-a înmânat o petiție în care țăranii se plângeau 

că sunt împovărați de nenumărate taxe, pe lângă cele obișnuite, iar cei 

care se opun sunt bătuți sau aruncați în temniță. Scânteia care a declanșat 

răscoala a fost reprezentată de conflictul dintre un grup de țărani din 

regiunea Zarandului, care se îndrepta spre Alba Iulia, și nobili maghiari 

care au încercat să-i oprească cu forța, pe 1 noiembrie, în localitatea 

Curechiu, Hunedoara. 

Conduși de Crișan, fost soldat în armata imperială, țăranii din 

Zarand au început să atace conacele din zona Bradului. Răscoala s-a 

extins cu repeziciune în zona Apusenilor și regiunile învecinate, în nord 

până la Maramureș și Sătmar, iar în est până în scaunele secuiești, la 

revoltă luând parte și țărani maghiari și sași. 

Mișcarea a fost rapid organizată sub conducerea lui Horia, prin 

numirea de căpitani și formularea unui program care exprima țelurile 

răsculaților. Pe 5 noiembrie, răscoala a ajuns la marginea Devei, însă 

țăranii nu reușesc să cucerească orașul. Pe 11 noiembrie, răsculații le 

adresează nobililor refugiați în oraș un ultimatum, în numele lui Horia. 

Prin conținutul său, acest document este cel mai radical act din timpul 

răscoalei. Ultimatumul cerea ca nobilii să „părăsească pentru totdeauna 

moșiile”, să fie și ei „plătitori de dare, tot așa ca poporul”, iar 
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„pământurile nobiliare să se împartă între poporul de rând, potrivit 

poruncii împăratului, ce va urma”.  

Au avut loc lupte grele între răsculați și trupele imperiale, 

succesul favorizându-i pe țărani. La 7 decembrie, țăranii au fost învinși 

la Mihăileni, iar peste o săptămână, Horia a cerut oamenilor să se retragă 

la casele lor pe timp de iarnă. 

 

Înfrângerea răscoalei și execuția 

Pentru a-l prinde pe Horia, nobilii au pus pe capul lui un premiu 

de 300 de galbeni. Pasurile de trecere în Țara Românească și Moldova 

erau riguros supravegheate, ca nu cumva capii revoluției să fugă acolo. 

Guvernul din Viena a intervenit și la Constantinopol, pentru ca turcii să 

nu dea azil răsculaților transilvani. Prin trădare, la 27 decembrie 1784, 

de către pădurarul Anton Melzer din Abrud, Horea și Cloșca au fost 

prinși în pădurea Scorușetului din Munții Gilăului. În 30 ianuarie 1785 

a căzut prizonier și Crișan, vândut de nouă țărani din Cărpeniș, 

căpeteniile lor fiind preoții ortodocși din acel sat, tată și fiu (Popa 

Moise/ă și Popa Moise/ă cel Tânăr). Arestații au fost depuși la Alba 

Iulia. 

S-a constituit o comisie de anchetă, condusă de baronul Anton 

Iankovic, care a cercetat desfășurarea răscoalei și pe cei trei conducători 

ai acesteia. Crișan s-a spânzurat în închisoare, iar Horia și Cloșca au fost 

supuși celei mai grele pedepse prevăzută de Constitutio Criminalis 

Theresiana, prin frângerea cu roată. În ziua de 28 februarie, orele 9:00, 

a început procesiunea execuției. Horia și Cloșca au fost transportați în 

două care separate, având alături până în momentul execuției pe preotul 

Rațiu din Maierii Bălgradului. Procesiunea era încadrată de un escadron 

de cavalerie de Toscana și aproximativ de 300 de pedestrași și husari. 

Pe Dealul Furcilor (astăzi Dealul lui Horea), în jurul podiumului 

amenajat, au fost aduși cu forța între 2.500-3.000 de iobagi români, câte 

trei tineri și trei bătrâni, din peste 400 de sate din cele patru comitate 

apropiate, unde s-au desfășurat principalele evenimente ale răscoalei. 

Execuția prin tragere pe roată s-a desfășurat după un ritual 

dinainte stabilit. Mai întâi a fost executat Cloșca care a primit 20 de 

lovituri, în timp ce Horea asista în picioare. A urmat Horia, căruia i-au 
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dat 4 lovituri prin care i-au zdrobit picioarele, apoi călăul, pe nume 

Grancea Rakoczi din Alba Iulia, i-a zdrobit pieptul și după alte 8-9 

lovituri și-a dat sufletul. Conform sentinței, organele interne au fost 

îngropate pe Dealul Furcilor, iar corpurile le-au fost tăiate în 4 părți și 

puse în țeapă în cele mai importante localități din comitatele Alba și 

Hunedoara pentru intimidarea poporului. Corpul lui Crișan a fost tratat 

în aceeași manieră. 

Răsplata promisă și dată de împăratul de la Viena pentru cei care 

s-au implicat în prinderea conducătorilor răscoalei a fost imediată. Din 

lucrarea academicianului David Prodan, „Răscoala lui Horea”, volumul 

II, reiese că cei șapte țărani moți care i-au prins pe Horia și Cloșca urmau 

să primească 600 galbeni (n.r. monedă de aur) și să fie eliberați din 

iobăgie, iar pădurarul responsabil de planul prinderii 100 de galbeni. 

Premiați urmau să fie și țăranii români care l-au trădat pe Crișan, cu 30 

de galbeni, dar și o medalie de aur pentru protopopul ortodox Iosif 

Adamovici și 70 de galbeni pentru cei care au participat de prinderea lui 

Crișan. „Dar pentru ca această recompensă să-și atingă în cel mai înalt 

grad scopul, se știe că împărțirea premiilor s-a efectuat cu solemnitatea 

necesară, în prezența mulțimii care se adună obișnuit în zilele de târg”, 

notează David Prodan. 

 

Urmările și ecourile răscoalei 

Conform ordinului împăratului, ca „toți românii care vor fi 

neîndoios cunoscuți că au comis maltratări, să fie mutați cu vitele și 

ustensilele lor”, sute de moți au fost strămutați în Banat și Bucovina. 

Moților li se acordă libertatea pășunatului, scutirea de cărăușie, 

desființarea servituții personale și a legării de glie (august 1785), 

căsătorii fără consimțământul nobilului și dreptul la învățătură. 

Răscoala a avut un larg ecou în străinătate. Din Austria până în 

Portugalia, din Germania până în Italia s-au publicat broșuri, calendare, 

articole de presă, rapoarte diplomatice, gravuri privind liderii răscoalei. 

Unii oameni de cultură și filosofi au apărat și explicat acțiunea țăranilor. 

Lui Horea i s-a atribuit, cu precădere de către presa europeană, gândul 

de a reface Dacia, fiind chiar numit „Rex Daciae”. În îndepărtatul 

Stockholm, revolta țăranilor ardeleni conduși de Horea a fost urmărită 
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prin dese corespondențe cu Viena, Sibiu și alte centre europene. Decenii 

mai târziu, povestea răsculaților a fost transpusă într-o piesă de 

spectacol, numită Horia și Cloșca sau banda lotrilor din Ardeal, jucată 

în mai multe orașe suedeze. 
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Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan în presa străină 
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Școala Gimnazială Păuca, jud. Sibiu 

 

 Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan a fost o importantă acțiune 

de revoltă a țărănimii iobage din Transilvania împotriva obligațiilor 

feudale la care era supusă. La ea au participat iobagi români, maghiari, 

sași de pe domeniile nobililor și ale statului, mineri din Munții Apuseni 

și ocnele din Maramureș, meșteșugari, preoți etc. 

Răscoala de la 1784 a izbucnit pe 2 noiembrie și s-a încheiat la 

sfârșitul lui decembrie 1784, când capii răscoalei au fost prinși și 

executați într-un mod cumplit de către autorități. 

În decembrie 1784, țăranii răsculați suferă o grea înfrângere la 

Mihăileni, ceea ce îl determină pe Horea să înceteze lupta, la 14 

decembrie. Nobilimea și armata imperială condamnă la moarte sute de 

țărani. Horea și Cloșca sunt prinși la 27 decembrie 1784, iar Crișan la 

31 ianuarie 1785. Primii doi au fost trași pe roată, la 28 februarie 1785, 
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pe platoul „La furci” din Alba Iulia, iar Crișan s-a spânzurat în 

închisoare. 

După înfrângerea răscoalei, la 22 august 1785, a fost publicată o 

patentă imperială, care a desființat legarea de glie a iobagilor și 

servitutea personală. Țăranii au căpătat dreptul de a se muta de pe un 

domeniu pe altul, de a învăța meserii, de a-și vinde bunurile. 

Răscoala a avut un larg ecou în străinătate. Din Austria până în 

Portugalia, din Germania până în Italia s-au publicat broșuri, calendare, 

articole de presă, rapoarte diplomatice, gravuri privind liderii răscoalei. 

Unii oameni de cultură și filosofi au apărat și explicat acțiunea țăranilor. 

Lui Horea i s-a atribuit, cu precădere de către presa europeană, gândul 

de a reface Dacia, fiind chiar numit „Rex Daciae”.  

Presa vremii a publicat multe articole despre răscoală, execuția 

conducătorilor, desigur în multe variante, unele devenind legende. 

Marea majoritate a presei scrise a scos în evidentă atitudinea curajoasă 

și eroică a lui Horea în fața morții, care și-a jertfit viața pentru înfăp-

tuirea idealului românesc. 

Multe din ziarele europene prezentau izbucnirea răscoalei ca o 

mare surpriză pentru autoritățile nobiliare și imperiale, după cum și 

acțiunile țăranilor care „au comis cele mai mari excese, arzând și 

devastând țara, îndeosebi pământurile nobililor”, așa cum făcea 

„Journal historique et litteraire” din Luxemburg, în numărul său din 1 

ianuarie 1785. 

În arhiva celebrului cotidian londonez „The Times” se găsește un 

articol din 31 ianuarie 1785, care relata despre răscoala lui Horea. 

Articolul a fost inserat în secțiunea „Știri”, pe prima coloană din a treia 

pagină (din totalul patru câte avea la acea vreme ziarul) și încerca să 

explice cauzele răscoalei, manifestând o clară simpatie față de români. 

La vremea aceea, Times era un cotidian proaspăt apărut pe piață, primul 

număr apărând în 1 ianuarie 1785. Nici nu se numea încă The Times, 

numele sub care au apărut primele 940 de numere, până la 1 ianuarie 

1788, fiind The Universal Daily Register. 

Referindu-se la răscoala din 1784, corespondentul ziarului 

hamburghez „Politische Journal” scrie: „Adevăratul conducător al 

răsculaților este însă românul Horia, al cărui nume este de fapt Horea. 
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Acest om pare născut pentru a domni, și în timpul în care și-a jucat rolul 

a dovedit cu adevărat că era la înălțime.”  

Ziarul de limba maghiară „Magyar Hirmondo” din Bratislava 

consemna: „Noul împărat al românilor, Horea, începe război 

împotriva împăratului român. Horea are peceți cu simboluri masonice, 

iar țăranii, urmându-l, declară că nu mai recunosc alt împărat decât pe 

el, fiind capabili sa reproducă deviza latina «Nos Hora Flora rex 

Dacie»”. 

Adevăratul apărător al lui Horea și al românilor a fost J. Pierre 

Brissot, fruntașul girondist din revoluția franceză. Acesta a studiat 

programul și ultimatul țăranilor, concluzionând că toate cerințele lor 

erau lucruri raționale. Țăranii nu doreau decât o politică sănătoasă, toți 

membrii unui stat trebuind să suporte povara acestuia proporțional cu 

posibilitățile lor. În ce privește împărțirea pământurilor nobiliare între 

țărani, erau apreciate de Brissot ca fiind solicitările care argumentau și 

mai mult apelul românilor la revoltă.  

Jean Pierre Brissot, într-o scrisoare adresată lui Iosif al II-lea, 

declara că românii „au avut dreptul să se revolte căci nu aveau nici 

proprietate, nici libertate, care erau la bunul plac al stăpânilor lor”.  

Publicistul german W.L. Wekhrlin aprecia într-un comentariu de 

presă că răscoala românilor dădea suveranilor statelor europene o 

importantă lecție.  

În ziarul spaniol „Gaceta de Madrid” au fost descrise etapele 

răscoalei țărănești condusă de Horea. Încă din primele rânduri, articolul 

din Gaceta surprindea și explica cititorilor spanioli cauzele principale 

pentru care țăranii ardeleni s-au răsculat. Potrivit gazetei din Madrid, 

cauza răscoalei rezida în nepunerea în practică a dispozițiilor imperiale, 

din anul 1784, referitoare la înrolare, de către guvernatorul 

Transilvaniei, Samuel von Brukenthal, împreună cu celelalte autorități 

guberniale. Sursele de informare ale Gacetei asupra răscoalei par să fie 

corespondențele primite din Sibiu, în care se preciza amploarea 

mișcărilor țărănești, precum și recompensa pe care o oferea împăratul 

(30 de florini) pentru prinderea capilor răsculaților. În numerele de la 

începutul anului 1785, ziarul spaniol remarca ciudata implicare a 

contelui Salis în Răscoala lui Horea. Era reprodusă vestea conform 
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căreia una dintre căpeteniile răsculaților, pe nume Salis, ar fi scăpat, iar, 

două săptămâni mai târziu, ziarul publica o nouă știre în care se vorbea 

despre prinderea lui Horea și a lui Crișan, continuând cu prezentarea 

unui bilanț al victimelor. Un alt articol, la o distanță de un an de la 

evenimente, atribuie cauza revoltelor țăranilor din Transilvania penuriei 

de alimente, precum și a prețului lor excesiv de ridicat. 

Baltazar Hecquet, naturalist austriac, care a vizitat Transilvania în 

mai multe rânduri, publică în 1790 și în 1791 Însemnările despre 

Transilvania în lucrarea „Călătorie în Alpii nordici”, unde descrie 

situația românilor din Transilvania, autorul admite ridicarea țăranilor 

români împotriva jugului la care sunt supuși. „Un om care se găsește 

asemenea stare, nu e firesc oare să se gândească la toate mijloacele cu 

putință pentru a-și lepăda jugul cu neputință de îndurat?... Românul a 

fost împins la disperare și răzbunare prin disprețul cu care a fost tratat, 

după cum aveam proaspăt în minte exemplul horiadei”. 

După răscoală e cunoscută călătoria lui Jenne Lebprecht, al cărui 

jurnal a apărut la Pesta în 1788 și în 1790 la Viena, Frankfurt și Leipzig. 

Menționa, printre altele, că la Deva a fost expus capul rebelului Cloșca. 

Un alt călător, Cristopher Seipp, în volumul de călătorii publicat în 1793 

la Frankfurt și Leipzig înregistrează unele informații despre răscoală, 

referitor la nonintervenția baronului Bruckenthal în înăbușirea răscoalei 

românilor. 

Alte informații despre subiectul nostru provin de la italianul 

Caronni în observațiile sale intitulate „În Dacia”, apărute la Milano în 

1812. Dintre relatările sale rețin atenția două aspecte privitoare la 

asemănarea dintre limba română și limba italiană și la răscoala din 1784. 

Referitor la aceasta din urmă, autorul preciza că la Deva au fost omorâți 

Horea și Cloșca, cei doi capi rebeli împreună cu alți complici în vederea 

înăbușirii răscoalei. 

În anii 1835-1838, Jahn Paget călătorea prin Transilvania și a 

prezentat câteva episoade din răscoală. A observat că Horea și Cloșca 

sunt vii în memoria oamenilor din Transilvania. 

Despre răscoală vorbește Augustin de Gerando în carte de 

călătorii „Transilvania și locuitorii săi”, apărută în 1845 la Paris și 

Leipzig, în franceză și germană. Francezul a întreprins o călătorie în 
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Transilvania în anturajul unui grup de nobili și discută probleme 

social-politice și naționale ce se găseau la ordinea zilei. S-a atins și 

subiectul răscoalei lui Horea care, după cum aprecia autorul, a fost o 

revanșă a țăranilor asupra nobililor după ce aceștia din urmă i-a supus 

sub jugul ei foarte dur. 
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Waterloo, bătălia care a schimbat istoria lumii 

         
Emanuel Cristian BOTEA 

Coord.: Dr. Sorin OANE  
Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea 

 

Pe la mijlocul lunii februarie 1815 știrile aduse lui Napoleon pe 

insula Elba de tânărul Fleury de Chaboulon, îl făcură pe împărat să se 

decidă. Mamei sale pe care o iubea și o respecta mult, el îi vorbi în 

primul rând: „Nu pot – îi zise Napoleon – să mor în această insulă și 

să-mi sfârșesc cariera într-un repaus nedemn de mine. Armata mă 

vrea… Eu vreau, dar, să plec și să-mi încerc încă o dată norocul. Ce 

zici de asta mamă?” „Madre” fu extrem de impresionată. Dar își dădea 

prea bine seama că nu-l va putea opri. „Du-te fiule – vocea ei era 

hotărâtă – du-te și urmează-ți soarta. Poate n-ai să reușești și vei fi 

răpus. Dar nu poți rămâne aici, o văd cu durere…”1 Ceea ce a urmat 

știm deja, „domnia celor 100 de zile”. Și Waterloo.  

Exilat pe insula Elba încă din mai 1814, Napoleon s-a întors în 

Franța la 1 martie 1815, aterizând lângă Cannes cu 1.000 de oameni. 

Ludovic al XVIII-lea a fugit din țară înainte de sosirea lui Napoleon la 

Paris, pe 20 martie. De fapt, Napoleon era perfect informat de ceea ce 

se petrecea în Franța. Știa, de asemenea, că în sânul Congresului deschis 

la Viena pentru împărțirea imperiului sau se iscaseră serioase 

contradicții.  

Dar după ce Napoleon a părăsit insula Elba, o coaliție europeană 

a masat trupe la granițele țării pentru a-l îndepărta odată pentru 

totdeauna. Într-un tratat semnat la 25 martie, Marea Britanie, Prusia, 

Austria și Rusia, fiecare s-a jurat să mențină 150.000 de oameni pe teren 

până când Napoleon va fi răsturnat. La scurt timp după aceea, s-a decis 

ca armatele aliate, cuprinzând un total de aproximativ 794.000 de 

soldați, ar trebui să se adune de-a lungul frontierei franceze și să meargă 

la Paris pe rute convergente. Timpul necesar rușilor pentru a ajunge la 

Rin întârzia însă invazia până la începutul lunii iulie, ceea ce i-a permis 

 
1 D. Rosenzweig, Napoleon, Editura Enciclopedică Română, București, 1969, p. 139. 
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https://delphipages.live/link?to=Cannes&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/place/Cannes&source=battle-of-waterloo
https://delphipages.live/link?to=Louis-XVIII&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/biography/Louis-XVIII&source=battle-of-waterloo
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https://delphipages.live/link?to=Austria&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/place/Austria&source=battle-of-waterloo
https://delphipages.live/link?to=Russia&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/place/Russia&source=battle-of-waterloo
https://www.merriam-webster.com/dictionary/comprising
https://delphipages.live/link?to=Rhine-River&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/place/Rhine-River&source=battle-of-waterloo
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lui Napoleon posibilitatea de a-și organiza apărarea. Napoleon putea 

comanda peste 160.000 de soldați de primă linie, dar a fost forțat să îi 

retrogradeze pe mulți dintre ei pentru apărarea frontierei. Pentru că 

Ludovic al XVIII-lea, care fusese readus pe tron la prima abdicare a lui 

Napoleon, abolise recrutarea, Napoleon nu a reușit imediat să se bazeze 

pe numărul mare de bărbați instruiți care s-au întors la viața civilă. 

Pentru a rezolva acest deficit, el a început repede să ridice trupe pentru 

o campanie timpurie. Toți soldații nedescărcați au fost chemați la arme, 

iar în opt săptămâni au fost adăugați 80.000 de oameni în armată. 

Napoleon spera să aibă peste 500.000 de oameni sub arme înainte de 

toamnă.  

Până la 27 aprilie, Napoleon a decis să atace pe generalul englez 

Wellington și pe generalul prusac Blücher în sudul Olandei, în speranța 

de a-i învinge înainte ca austriecii și rușii să-și poată face față forțelor. 

Campania aliată împotriva lui Napoleon a început la începutul lunii 

iunie, dar armatele care se adunaseră în Belgia erau de o calitate 

îndoielnică. Cele două armate inamice, britanică și prusacă, erau fiecare 

numeric inferioare francezilor, așa că împăratul a vrut să facă orice 

pentru a le împiedica să acționeze împreună. Confruntările au început la 

16 iunie 1815 în jurul orașului Charleroi, urmate de bătăliile de la Ligny 

și Quatre Bras. Deși francezii și-au atins obiectivul de a opri forțele 

britanice de la unirea cu cele prusace, rezultatul a fost mai degrabă un 

egal, necesitând programarea următorului joc pe 18 iunie la Waterloo.2 

Pe 18 iunie 1815 trei armate au luptat la Waterloo sub comanda a trei 

generali foarte diferiți (Napoleon, Wellington, Blucher).  

➢ Armata lui Napoleon Bonaparte era formată dintr-un număr 

destul de mare de veterani, o bună cavalerie și un mare contingent de 

artilerie. Era o armată omogenă și beneficia de comanda unui singur 

om.3 

➢ Wellington își perfecționase strategia de luptă în timpul 

războiului din Spania (1808-1809).4 Forțele lui erau de 93.000 oameni, 

 
2 Adrian S. Green, Bătălia de la Waterloo, online,  
3 Andreea Lupșor, Bătălia de la Waterloo, online,  
4 Bătălia de la Waterloo, online, agerpres.ro. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/relegate
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https://delphipages.live/link?to=conscription&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/topic/conscription&source=battle-of-waterloo
https://delphipages.live/link?to=Belgium&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/place/Belgium&source=battle-of-waterloo


81 

dar generalul britanic avea încredere doar în veteranii săi din războiului 

peninsular.5 

➢ Cele patru corpuri ale prusacului Blücher (120.000 de oameni) 

includeau însă mulți militari fără experiență. 

La 18 iunie 1815, pe un câmp mocirlos de lângă Waterloo, la 

câțiva kilometri de Bruxelles, 73.000 de soldați francezi s-au înfruntat 

cu 68.000 de militari britanici și aliați, împreună cu 50.0000 de prusaci. 

Cavaleria și artileria lui Napoleon nu au putut să înfrângă rezistența 

infanteriei britanice, iar, seara, prusacii au dat lovitura de grație 

francezilor, care au părăsit în dezordine câmpul de luptă. Înfrângerea a 

însemnat sfârșitul visului imperial al lui Napoleon Bonaparte, care și-a 

pierdut tronul și a ajuns în captivitate pe insula Sfânta Elena, unde a și 

murit. În schimb, pentru adversarii Imperiului Francez, victoria de la 

Waterloo a reprezentat un moment de cotitură. Iată câteva urmări care 

au schimbat fața lumii de atunci: 

➢ În Europa au urmat patru decenii de pace și prosperitate în care 

s-au pus bazele epocii moderne.6  

➢ După cele două războaie mondiale, războaiele napoleoniene 

se clasează pe locul trei în rândul celor mai sângeroase conflicte din 

istorie (4 milioane de morți, dacă îi socotim doar pe militari și îi lăsăm 

deoparte pe civili) 

➢ Coloniiile spaniole din America își vor obține independența la 

scurt timp după 1815 

➢ Încercarea americanilor de a ocupa Canada de la englezi (ceea 

ce ei numesc „al doilea război de independență”, 1812-1814), a eșuat. 

Americanii s-au ales însă cu Imnul Național din această poveste. 

➢ Britanicii au ocupat Africa de Sud, profitând de bulversarea pe 

care Napoleon a produs-o în Olanda. Așa a pornit această țară. 

➢ Tot britanicii au ocupat de la olandezi strâmtoarea Malacca, 

unde peste puțin timp vor construi orașul Singapore.7 

 
5 Bătălia de la Waterloo, online, delphipages.ro  
6 Bătălia de la Waterloo, online, digi24.ro 
7 Matthew White, Marea carte a inumanității. O istorie a ororilor în 100 de episoade, 

Editura Humanitas, București, 2015, p. 339-340 

https://delphipages.live/link?to=Peninsular-War&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/event/Peninsular-War&source=battle-of-waterloo
https://delphipages.live/link?to=Peninsular-War&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/event/Peninsular-War&source=battle-of-waterloo
https://delphipages.live/ro/istoria-lumii/razboaie-batalii-%C8%99i-conflicte-armate/battle-of-waterloo
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În galeria marilor bătălii ale lumii, Waterloo ocupă un loc aparte. 

Ea a fost, neîndoielnic, una dintre marile bătălii purtate de Napoleon 

Bonaparte, comparabilă cu Marengo (1800), Austerlitz (1805), 

Wagram (1809) sau Dresda (1813). Dar Waterloo a fost mai ales bătălia 

decisivă, finală, a carierei lui, lucru recunoscut, de altfel, și de Napoleon 

mai târziu, în anii exilului de pe insula Sfânta Elena, atunci când, în 

conversațiile purtate cu camarazii săi de suferință și umilințe, el declara 

că în viața unui lider militar o singură bătălie este cu adevărat 

importantă: ultima.8  

 

 
Doi mari adversari: Wellington și Napoleon  

(învingătorul și învinsul de la Waterloo) 
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Istoria poporului român este puternic marcată de personalitatea 

lui Tudor Vladimirescu. Pentru a explica acest moment și întreaga 

revoluție românească este esențial să înțelegem că Țările Române se 

aflau de mai bine de un secol sub domnitori fanarioții. Continua 

opresiune a țăranilor, sărăcirea treptată, înlocuirea boierilor de origini 

românești cu cei greci, venalitatea funcțiilor, creșterea taxelor nu au fost 

altceva decât cauze ale furiei naționale, care a facilitat amploarea 

mișcării de la 1821. Din perspectivă pașoptistă se afirmă chiar că 

„Revoluția lui Tudor fu deșteptarea nației” (Nicolae Bălcescu). De aici 

se poate deduce clar că revoluția și personalitatea lui Vladimirescu vor 

consolida concepția națională chiar și după moartea sa. Astfel, el devine 

personalitate marcantă pentru istoria modernă. 

Tudor Vladimirescu este poate una dintre cele mai controversate 

personalități istorice. Este atât de mult intrat în conștiința și memoria 

oamenilor, încât datele reale despre el sunt aproape imposibil de analizat 

documentar. În sine, personajul este atât de adus în legendă, încât este 

dificil de documentat un material istoric concludent și cât se poate de 

aproape de adevăr. 

Se poate afirma cu certitudine că acesta ar fi fost din Vladimir, sat 

din județul Gorj. Nu există niciun act doveditor cu data nașterii lui 

Tudor, dar este posibil să se fi născut în a doua parte a lunii februarie, în 

perioada Sfântului Teodor, deoarece părinții tindeau în acele vremuri 

să-și boteze copii în numele sfântului în a cărui perioadă de sărbătorire 

s-au născut. Teodor este figura religioasă pe care Tudor și l-a ales ca 

patron spiritual și care avea, mai târziu, să apară pe steagul Revoluției 

de la 1821. În privința anului nașterii, sunt numeroase ipoteze care 

afirmă că undeva între 1760-1780. Cei mai mulți istorici, în frunte cu 

Aricescu, consideră că Tudor s-ar fi născut în jurul anului 1770. 
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Bunicii lui au fost persoane importante în plan religios, iar părinții 

moșneni liberi. Să scrie și să citească a învățat de la bunicul lui, preotul 

Grigore Bondoc. Tudor Vladimirescu a avut o soră, Constandina (de la 

numele tatălui: Constantin) care ar fi avut doi copii. De asemenea, el a 

mai avut un frate, Pavel, care a dispărut în 1821. Nepotul de frate al lui 

Tudor, Ioan, a avut contribuții la construirea Bisericii din sat, dar l-a și 

cunoscut pe Aricescu. 

Despre copilăria lui Vladimirescu nu se știu multe, fiind o 

perioadă care intrat tot în miticul personalității eroului. Este cert totuși 

că a avut o condiție socială mai bună față de restul oamenilor din 

Vladimir, chiar dacă era orfan de tată. Avea o scriere cursivă atât în 

alfabetul latin, cât și în cel chirilic. Baza studiilor sale consta în învățarea 

limbilor străine: rusă, greacă, franceză și germană. La insistențele 

preotului satului, s-a aplecat spre studiul pravilelor, el și fratele lui 

devenind buni juriști. La 10-12 ani ajunge la Craiova, fiind dat în grija 

unei rude de la care fuge, ajungând în final la boierul Glogoveanu, unde 

crește alături de fiul acestuia. În continuare, avea să devină un mare 

boier, cu averi colosale pentru acele vremuri și care a obținut numeroase 

dregătorii importante de la domnii fanarioți. În 1801 ajunge postelnic, 

în 1802 comis, iar în 1806 vătaf de plai la Cloșani. Avea o preocupare 

deosebită pentru a cumpăra pământ, dar și pentru negoț, lucruri care l-au 

îmbogățit semnificativ.  

S-ar fi înrolat în corpul de panduri mehedințeni pe când avea doar 

18 ani, conform tradiției. În timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, 

participă ca voluntar în armata rusească. În 1808, ar fi ajuns 

comandantul Pandurilor Mehedinți, executând impecabil ordinele 

țariste. S-a distins în fața rușilor în bătăliile de la Rahova, Negotin și 

Cladova. În 1811, într-o luptă cu turcii la Calafat a fost rănit. Aceste 

fapte militare i-au adus recunoașterea rusească, astfel că a primit o sabie 

turcească de Damasc, brevetul de locotenent, precum și ordinul militar 

„Sfântul Vladimir”, de clasa a III-a. Aceste fapte atrag reacția otomană, 

astfel că se încearcă prinderea lui Tudor, care se retrage la Viena, pentru 

6 luni (iunie-decembrie, 1814). Această perioadă are două mari planuri 

importante: procesul Glogovenilor și o eventuală întâlnire cu 

oficialitățile ruse aflate la Viena în timpul Congresului de Pace. Procesul 
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Glogovenilor s-a desfășurat rapid: Tudor a lichidat averea (zapise, 

datorii și bani) soției lui Nicolae, care decedase în Viena. Tot la Viena, 

Tudor ar fi vorbit cu țarul Alexandru I despre problema Țărilor Române, 

dar această discuție nu a adus nicio schimbare, astfel că Vladimirescu 

s-a întors nemulțumit. 

La 8 ianuarie, 1815, Tudor află că turcii îi prădaseră moșia din 

Cerneți. Deși a făcut numeroase plângeri, bunurile nu i-au fost restituite 

în niciun fel, astfel că Vladimirescu i-a spus lui Glogoveanu că el și cu 

pandurii reprezintă singura apărare a țării împotriva politicii de care era 

profund nemulțumit. 

Despre relația lui Tudor cu Eteria se regăsesc numeroase ipoteze, 

multe plasându-se în zonele de teorie a conspirației. Eteria era o 

organizație secretă, de origine greacă și își propunea expulzarea turcilor 

de pe teritoriile balcanice, dar mai ales de la conducerea statelor est 

europene. Aceasta avea, tot în mod secret, sprijinul țarului. Pe vremea 

lui Tudor, conducătorul acestei mișcări era Alexandru Ipsilanti, care nu 

a reușit să mențină în cercul eterist personalități importante, realiste și 

care a distrus secretismul organizației, astfel că Sultanul știa de dinainte 

de acțiunile mișcării. Căpitanii eteriști Iordache și Farmache reușesc să-l 

atragă pe Tudor în Eterie (1820). Între ei se stabilește un acord de 

colaborare, nu de supunere. Astfel că, această Convenție se baza pe 

sprijin reciproc și pe egalitate. 

În 1821, declanșează revoluția care a cunoscut trei faze: antio-

toman, antiboieresc și exclusiv antifanariot. Mișcarea revoluționară a 

fost pregătită în prealabil de mai mulți factori politici, sub influența 

consulului rus Al Pini, iar în noiembrie 1820, Tudor Vladimirescu se 

afla în București sub pretextul unui proces. După moartea lui Alexandru 

Șuțu, ultimul domn fanariot (15 ianuarie, 1821) se organizează un 

Comitet, care ar fi trebuit să oprească revoluția. Decesul lui se anunță 

oficial pe data de 18 ianuarie, timp în care marii boieri de origine 

pământeană se hotărăsc asupra desfășurării revoluției, înainte ca Poarta 

să poată trimite alt domn. Atât Triumviratul boieresc, cât și Eteria erau 

dependente de Tudor Vladimirescu, care era bine primit de clasa de jos. 

Marii Boieri ai țării au luat decizia de a declanșa mișcarea 

revoluționară cu 3 zile înainte de a anunța oficial decesul lui Alexandru 
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Șuțu. În data de 15 ianuarie 1821, cei trei bani, Brâncoveanu, Ghica și 

Văcărescu, i-au dat lui Tudor Vladimirescu un înscris oficial prin care 

era autorizat să ridice norodul la arme. Boierii voiau, practic, să înlăture 

stăpânirea turcească prin alungarea domnitorilor fanarioți.  

Prima măsură concretă de susținere a guvernului provizoriu a 

venit chiar în ziua următoare, pe 16 ianuarie. Această măsură consta în 

alăturarea, contra cost, a gărzii de 15 arnăuți ai fruntașului eterist 

Dimitrie Macedonschi, care trebuiau să urmeze ordinele Comitetului. 

Ordinele plecau de la Comitet la Tudor, care avea autoritate directa 

asupra acțiunilor lui Macedonschi.  

În data de 18 ianuarie 1821, când s-a anunțat oficial decesul lui 

Șuțu, Tudor a plecat din Oltenia cu 25 de arnăuți, întâlnindu-se cu 

Dimitrie Macedonschi, care avea 15 arnăuți, la ieșirea din București.  

Începutul Revoluției din 1821 nu a fost spontan, ci parte dintr-un 

plan național, pus la cale de Marii boieri ai țării pentru a-și recăpăta 

privilegiile pe care le aveau înainte de domniile fanariote.  

Un lucru este cert, indiferent de factorii implicați în declanșarea 

Revoluției, aceasta a avut un singur conducător, Tudor Vladimirescu. 

În dimineața de 21 ianuarie, Tudor le-a vorbit pandurilor de la 

balconul casei lui Vasile Moangă pentru a-i mobiliza. În 22 ianuarie, la 

Tismana, redactează Proclamația către norod.  

Pe 23 ianuarie, Tudor a ieșit îmbrăcat în haine de revoluționar și 

s-a deplasat la Padeș, unde era așteptat cu 100 de panduri înarmați. Aici 

a lansat Proclamația revoluționară adresată întregului norod românesc.  

În cele trei zile în care a stat la Padeș, s-au adunat în jur de 600 de 

panduri. Când Tudor a plecat spre Țănțăreni, Adunarea norodului era 

de zece ori mai mare. 

Toate oficialitățile au fost anunțate de către Tudor că Adunarea 

norodului va merge la București pentru a pune capăt nelegiuirilor și 

abuzurilor boierilor.  

Tabăra militară s-a așezat la Țânțăreni timp de o lună, cu scopul 

de a se organiza militar. Tudor și-a organizat armata în căpitănii de câte 

100 de panduri. Mulți țărani s-au înrolat pentru a scăpa de biruri, iar 

celor care au refuzat să se înroleze li s-au prădat avuțiile.  



88 

Revoluția a intrat într-o altă etapă la Țânțăreni. Tudor a decis că 

trebuie să meargă pe drumul său propriu, separat de conducătorii țării și 

de eteriști.  

Boierii din Divanul țării porunceau, încă de la 30 ianuarie, ca 

răscoala să înceteze, deoarece erau îngroziți de numărul mare al 

înrolărilor în armata norodului. La 4 februarie, Tudor răspundea 

Divanului că nu va opri răscoala. Comandirul pandurilor le cerea, de 

asemenea, ajutorul boierilor, dar aceștia nu i l-au oferit.  

În ciuda ordinelor boierilor, Tudor și-a continuat drumul către 

București, fiind trădat și de boieri și de eteriști. La 28 februarie 1821, 

oastea revoluționară de circa 8.000 de oameni înarmați a pornit spre 

București. 

Adunarea a ocolit Craiova, trecând prin Fratoștița, Bodăiești, 

Amărăști și Oteteliș, ajungând la Slatina, unde i s-au alăturat trupele de 

haiduci conduse de Marcu Jianu. Când s-a aflat că Tudor a trecut Oltul, 

banii au fugit la Brașov, iar consulii în Transilvania.  

Pe 10 martie, Tudor a plecat din Slatina. Zilnic, armata sa 

parcurgea aproximativ 25 km, iar la 16 martie au ajuns la Bolintin, un 

loc împădurit, pentru a evita un atac turcesc în câmp deschis.  

Tudor lansează din Bolintinul din Vale Proclamația către 

locuitorii Bucureștiului, care a fost citită în ziua următoare în București 

de către D. Macedonschi. 

În data de 21 martie 1821, pe la ora 14, Tudor, aflat în fruntea 

Adunării norodului, intră în București, unde a fost primit cu entuziasm 

de către populație, fiind numit „Domnul Tudor”. Aici a ajuns să se 

înțeleagă cu boierii rămași în oraș pentru a-și putea întreține armata.  

La 30 martie a avut loc o întrevedere între Tudor și Ipsilanti, care 

dorea unirea forțelor armate, lucru pe care Tudor l-a refuzat. Astfel, 

Ipsilanti a concluzionat că trebuie să se debaraseze de Tudor. 

Vladimirescu a adoptat o politică de neutralitate între disputa 

dintre eteriști și turci, hotărându-se să se retragă la 15 mai 1821 în 

Oltenia. Astfel, a plecat împreună cu 4.000 de panduri înarmați și 500 

de bulgari conduși de Hagi Prodan și Macedonschi către Pitești.  

În dimineața zilei de 21 mai 1821, Tudor a fost chestionat de 

căpitanii eteriști. Iordache Olimpiotul a adus niște scrisori false, care 
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trebuiau să reprezinte corespondența lui Tudor cu turcii. În consecință, 

comandirul pandurilor a fost arestat și dus la Pitești, unde au fost 

înregistrate ultimele sale cuvinte: „Vreți să mă omorâți? Eu nu mă tem 

de moarte. Eu am înfruntat moartea în mai multe rânduri.” 

A fost dus mai apoi la Târgoviște, la Alexandru Ipsilanti, care le-a 

ordonat asasinilor să îl omoare. În noaptea de 26 spre 27 mai 1821, 

Tudor a fost ucis, conform majorității, de Vasile Caravia, Gherasim 

Orfanos și Constantin Cavaleropolus. Aceștia i-au aruncat trupul fie în 

râuri, fie în fântâna părăsită de lângă grădina Geartoglu din Târgoviște. 
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Cucerirea Independenței naționale în anul 1877 este unul dintre 

cele mai de seamă evenimente din istoria României. Consfințită prin 

războiul just, de eliberare, din 1877-1878, obținerea independenței a 

reprezentat totodată o încununare a sute de ani de lupte eroice ale 

poporului român pentru dezrobirea sa de sub apăsătorul jug al Porții 

otomane. Dobândirea independentei a marcat un moment deosebit de 

important în procesul de formare a României moderne și de înfăptuire 

a unității de stat a poporului român. 

În Balcani, evenimentele se precipită prin declanșarea răscoalelor 

din Bosnia și Herțegovina din 1875 și prin răscoala poporului bulgar din 

toamna anului 1875 și primăvara anului 1876, care s-au răsfrânt și 

asupra Dobrogei. Profitând de răscoala din Bulgaria din aprilie 1876, 

turcii din Dobrogea s-au gândit să folosească acest prilej pentru a-și 

însuși bunurile populației creștine. Sunt concludente în acest sens 

raporturile prefectului județului Ialomița din perioada 4 aprilie-11 mai 

1877. Aflăm cum arendașul moșiei Dudești comunica în ziua de 3 

aprilie 1877 că s-au deplasat de la Rasohata (Rasova, jud. Constanța 

s.n.) mai multe familii creștine deoarece nu au mai putut îndura 

ferocitatea turcilor. S-a dovedit un prilej foarte bun de a se răfui cu 

creștinii, astfel turcii din Dobrogea s-au înarmat procurând arme din 

Galați și Brăila. În acest fel, în jurul zilei de 19 aprilie 1877, prefectul 

aduce la cunoștință Ministrului de Interne că, în balta moșiei Maltezi, 

„4 făcători de rele”, înarmați cu puștii și pistoale, au jefuit târla oierului 

N. Runceanu și au omorât pe Stoica Runceanu, apoi au trecut înapoi în 

Dobrogea, și îl roagă a nu retrage batalionul de dorobanți pentru 

protejarea moșiilor din zona bălții Ialomița. Apoi tot acesta comunica, 

în prima jumătate a lunii mai 1877, că mai mulți cerchezi și turci au 

omorât pe Constantin pastorul vacilor lui Iancu Burciu, din moșia 
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Făcăieni, iar pe argatul său, Stoica Tigău, rânindu-l așa de tare încât se 

credea că imediat va muri. În comuna Bordușani Mici, 50 de cerchezi 

au prădat 2 locuitori de 50 de vite, trecându-le cu luntrea în Turcia. Tot 

în această zi, doi pescari care traversau apa Borcei, fiind observați de 

turci și cerchezi, au stârnit focuri de arme, urmând ca unul să fie 

împușcat, iar celălalt capturat și dus în Turcia.  

În aceste împrejurări externe, lupta României pentru 

independență face parte din mișcarea generală de eliberare națională a 

popoarelor din Peninsula Balcanică, de sub dominația Otomană. În 

acest caz guvernul român s-a orientat spre o alianța cu Rusia, care a 

declarat război Porții la 12/24 aprilie 1877. La 29 aprilie, după ce cu 

câteva zile înainte, bateriile românești de artilerie de pe malul Dunării 

răspunseseră atacurilor turcești, s-a declarat stare de război între 

România și Poarta otomană. Românii cereau cu nerăbdare proclamarea 

independenței țării, declarată în ziua de 9 mai 1877. Această veste a 

stârnit un imens entuziasm în rândul poporului român, nemaicunoscut 

de la Unirea Principatelor Române din 1859.  

Masele populare din județul Ialomița, alături de întreg poporul 

român, au sprijinit moral și material războiul prin participarea ca ostași 

ori susținând armata româna cu donații, rechiziții și transporturi. 

Această susținere reiese din scrisoarea lui Stan Strâmbeanu către fiul 

sau Gheorghe, căruia îi scrie la 26 mai 1877, din Pârlita (Gura Ialomiței 

s.n.): „Și de vei mai avea trebuința de ceva, ori unde veți fi să-mi 

trimiteți răspuns și eu iți voi împlini cât voi fi în viață”. Din toate 

colțurile județului Ialomița s-au strâns diferite alimente, haine și obiecte 

care vor fii de folos „glorioasei armate române”, fiind oferite de toate 

categoriile sociale (țărani, intelectuali, meseriași, boieri). În acest fel, 

concluzivă este telegrama, din 23 iulie 1877, a prefectului din județ, 

adresată ministrului de interne, prin care arata cantitatea bunurilor 

oferite de ialomițeni: „(...) s-au pornit din județul Ialomița... 42 cai, 98 

trăsuri cu câte 2 cai și hamuri, 409 chile orz, 40.000 kg. ovăz, 155 chile 

și 15 ½ banițe de grâu, 7.786 ocale de brânza, 11.291 ocale fasole, 

18.200 ocale pastramă”, urmând a fi rechiziționate pentru viitor „(...)150 

cai, 400 vite pentru măcelărie, brânză”. Astfel că, în baza legii 
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rechizițiilor, din județul Ialomița s-au strâns produse agro-alimentare și 

de industrie casnică în valoare totală de 1, 107.093 lei. 

Armata română a dus o importantă contribuție la înfrângerea 

Porții, la eliberarea popoarelor din Balcani. Ea s-a acoperit de gloria 

unor mari bătălii purtate la sudul Dunării, pe teritoriul Bulgariei și a 

constituit un ajutor deosebit de prețios dat armatei rusești, ajutor care a 

dus la scurtarea războiului. Faptele de arme și jertfele de sânge ale oștirii 

românești au făcut să se încline mai repede cumpăna victoriei de partea 

Rusiei. Pe câmpurile de luptă, ostașii ialomițeni au dat dovada de eroism 

și vitejie, jertfindu-și viața pentru cucerirea redutelor inamice. La 30 

august 1877, la atacul redutei Grivița cădeau eroic pe câmpul de lupta 

lt. Rădulescu Ilie (comuna Ograda-Dimieni) din Regimentul 1 linie, 

soldatul Vlădilă Gheorghe (comuna Bordușani) și Enea Dumitru 

(comuna Frățilești), ambii din Regimentul 8 linie. Cei mai mulți 

ialomițeni au căzut la atacurile de la reduta Grivița nr. 2, din septembrie 

și octombrie 1877.  

Numeroși ostași ialomițeni au fost decorați cu diferite medalii în 

timpul războiului sau după aceea. Serg. maj. Guircă Marin, din 

Regimentul 8 Dorobanți, Batalionul 2 Ialomița „devotându-se a merge 

în noaptea de 8-9 octombrie între spațiul ce desparte reduta inamicului 

(Grivița nr. 2 – n.n.) de tranșeele noastre, pentru căutarea răniților, 

dându-le la doi dintre ei ajutorul de a scăpa”, faptă pentru care a fost 

decorat cu medalia Virtutea militară și Steaua României clasa a IV-a; 

pentru aceeași faptă, primeau Virtutea militară și serg. maj. Florescu și 

soldatul Dumitrache George, din al 8-lea regiment de Dorobanți, 

compania 5, Călărași. Luptele din 28 noiembrie 1877, de la Plevna, 

aveau să înscrie în cartea istoriei noi fapte de vitejie ale ostașilor români 

în lupta pentru cucerirea independenței de stat a României. În această 

memorabilă zi, Regimentul 8 Dorobanți (din care făcea parte și 

Batalionul 2 Ialomița) cucerea și asigura paza podului de pe râul 

Kaialider. Pentru că au adus o contribuție importantă la victoria din acea 

zi, 83 de soldați al acestui regiment erau decorați cu medalia Virtutea 

militară, iar la 8 octombrie 1878, drapelul Regimentului 8 Dorobanți 

este decorat cu medalia Trecerea Dunării, recunoaștere a faptelor de 

eroism și sacrificiu făcute de ostașii și ofițerii acestui regiment pe 
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câmpul de luptă. În războiul pentru cucerirea Independenței de stat a 

României, au murit circa 110 soldați ialomițeni, iar alți circa 130 soldați 

au fost decorați cu diferite medalii în timpul sau după terminarea 

Războiului de Independență. 

Prin poziția sa geografică, județul Ialomița a reprezentat un 

teritoriu important în marșul pe care îl efectuau spre Dunăre armatele 

româno-ruse, locuitorilor revenindu-le sarcina de a găzdui în bune 

condiții pe ostași. Numeroase sate de pe linia Dunării ca Stelnica, 

Cocargeaua, (Borcea de astăzi), Șocariciu (Unirea de azi), Vărăști, 

Bogata, Ciocănești, Rasa, Cunești, Roșeți – au oferit din aprilie 1877 

până în februarie 1878, condiții bune de cazare trupelor care asigurau 

paza Dunării în această zonă și care mai apoi pregăteau atacul din 

ianuarie 1878 pentru cucerirea cetății Silistra. 

 
Bibliografie: 
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Dați drumul la Cer  

Secvență din istoria Liceului Radu Negru, Făgăraș 
 

Maria Atena BUZBUCHI 

Coord.: Prof. Armand-Ioan STREZA  
Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș, Jud. Brașov 

 
Mamă țară, iartă-ne că am cutezat să luptăm 

și să murim pentru tine – Ion Gavrilă Ogoranu. 

 

Am ales să evidențiez câteva aspecte din viața luptătorilor 

anticomuniști din Făgăraș, cu precădere, elevii colegiului nostru Radu 

Negru, care și-au jertfit viața și tinerețea pentru țara aceasta. Încă de pe 

băncile liceului, cu sufletul aprins de dragoste de patrie, s-au împotrivit 

dictaturii comuniste, care urmărea în primul rând distrugerea 

sentimentului național și al conștiinței tinerilor, văzuți ca cea mai mare 

amenințare pentru sistem. Lucrarea de față mi-am dorit să fie o mică 

contribuție personală în memoria luptătorilor noștri din Făgăraș, cu care 

ne mândrim și care merită tot respectul și iubirea noastră pe care le-o 

arătăm prin promovarea valorilor lăsate de ei și urmându-le exemplul. 

 

 
Figura 1 Liceul Radu Negru, Făgăraș 
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Titlul acestui eseu este inspirat din colindul cu același nume Dați 

Drumul la Cer, un colind născut în iadul închisorilor, scris de Ovidiu 

Vasilescu, unul dintre cei mai tineri deținuți din epoca comunistă. Am 

dorit ca titlul să fie o oglindire a tot ceea ce a însemnat martiriul celor 

din liceul nostru în perioada sumbră a comunismului. Acesta surprinde 

toată suferința, jertfa și credința elevilor și profesorilor care au avut 

curajul să se împotrivească sistemului. Dați drumul la Cer este o 

mărturie a tuturor luptătorilor din Făgăraș care nu s-au alăturat 

regimului dictatorial, ci și-au slujit țara. 

Istoria recentă a României este o secvență din existența națiunii 

române care ridică mari probleme de abordare celui decis să o studieze, 

deoarece a fost și este folosită în scopuri propagandiste de anumite 

structuri și persoane ale căror nume nu sunt importante pentru prezenta 

lucrare. Mai mult, urmașii celor care au făcut istoria recentă sunt printre 

noi și au propria lor percepție asupra contribuției personalităților lor la 

evenimente. Eu încerc să surprind o secvență din istoria recentă a 

României în care Liceul Radu Negru din Făgăraș este parte. Liceul a 

fost martirul dictaturilor din România: dictatura regală, dictatura 

militară și dictatura proletară. 

Aș vrea să aduc o mică validare a 

importanței deosebite pe care viața 

tinerilor făgărășeni a avut-o în istorie. Au 

fost lăsate memorii a întregii lupte din 

Munții Făgăraș, memorii care în zilele 

noastre constituie o comoară pentru 

intelectul și conștiința tinerilor și care 

trebuie promovate. Cărți precum Moara 

lui Kalusek de Victor Roșca sau Brazii se 

frâng, dar nu se îndoiesc de Ion Gavrilă 

Ogoranu, sunt vii mărturii a tot ce a 

însemnat lupta anticomunistă în Țara 

Făgărașului. Ambii autori au fost elevi ai 

Colegiului Radu Negru unde au deprins 

valori și și-au format o conștiință care i-a 

ajutat să lupte mai apoi, până la jertfa supremă. Cărțile menționate s-au 

Figura 2 Ion Gavrilă 

Ogoranu, student 
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dorit a fi dovezi a faptului că acest colț de țară nu și-a plecat capul de 

bunăvoie în fața comunismului.[...] Copiilor și nepoților să nu le fie 

rușine să se numească români1. Așadar, doi foști elevi ai Liceului Radu 

Negru, Victor Roșca și Ion Gavrilă Ogoranu, depun mărturie despre 

instaurarea comunismului care i-a găsit elevi de liceu. 

Ion Gavrilă Ogoranu s-a născut la 4 ianuarie 1923, în satul Gura 

Văii din Țara Făgărașului. Schimbările aduse de guvernul Groza, au 

atras opoziția studențimii române. În ziua de 10 mai 1946 a avut loc la 

Cluj demonstrația studențească la care a luat parte și Ion Gavrilă 

Ogoranu, aflat în al doilea an de studenție. Reușind să scape de masivele 

arestări din noaptea de 11 mai 1948, el participă activ la pregătirea 

Rezistenței Armate Anticomuniste. Începând din 1948, împreună cu alți 

studenți și ofițeri, a organizat Grupul Carpatin de Rezistență Națională 

Armată din Munții Făgărașului. A fost persoana, care timp de 30 de ani, 

nu a putut fi arestată de comuniști. 

Victor Roșca s-a născut la 17 decembrie 1926 în satul Râușor din 

județul Brașov și a fost arestat în timpul examenului de bacalaureat, în 

anul 1948, ca lider al unui grup de 

elevi de la Liceul Radu Negru din 

Făgăraș, care s-au opus instalării 

dictaturii comuniste, și anume 

liderul Frățiilor de Cruce. 

Promoția 1948 își încheia studiile. 

În curând urma examenul oral, dar 

Victor Roșca a fost arestat urmând 

să susțină bacalaureatul abia în 

anul 1967 și să fie reînmatriculat la 

Facultatea de Construcții din Cluj. 

Când m-au arestat eram la 

bacalaureat. Stam în gazdă cu 

Mogoș și Mazilu. I-au ridicat și pe 

ei și pe Iulius Scorei, Stănici, Tuțu 

 
1 Ion Gavrilă Ogoranu, Brazii de frâng, dar nu se îndoiesc, volumul I, Ed. Marist, 

Baia Mare, 2009, p. 15 

Figura 3 Victor Roșca 
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Stroia și alții. Am relatat suferințele în primul meu volum Moara lui 

Kalusek unde m-am referit la moara de tortură practicată de șeful 

Siguranței din Brașov, Kalusek. În România a fost unic faptul că elevii 

au fost închiși. Erau închisori de copii. Au fost două experimente, Pitești 

unde au fost duși studenții, iar Târgșor, elevii...Comuniștii porneau de 

la ideea că omul este animal, nu are conștiință și face totul din interes, 

a relatat Victor Roșca, autorul volumului Moara lui Kalusek, într-un 

articol2. 

Tinerețea este pământul în care prinde rădăcini orice sămânță3, 

ne spune Victor Roșca, de aceea s-a căutat ca și în școli să se promoveze 

ideile marxiste. Și aflăm din mărturiile autorului că pe lângă profesori 

deosebiți pe care i-a avut, au fost infiltrați oameni ai sistemului care să 

îi convertească pe elevi la marxism. Așadar după ce partidul comunist 

a ajuns la putere, a apărut o așa numită catedră de filosofie care îl avea 

ca profesor pe Eugen Dumitrescu. Încercarea lui de a preda toată 

învățătura leninistă, dar și condamnarea credinței ortodoxe, l-au ajutat 

să ajungă director adjunct al liceului. Tot în anul 1947 a fost înființată 

Uniunea Asociațiilor Elevilor din România, inițiată de Partid. În liceu, 

șeful acesteia a fost Victor Pop, un înflăcărat luptător pentru Partid. Însă, 

unii dintre cei mai buni elevi, care nu erau de acord cu ce se întâmpla în 

țară, s-au opus acestei organizații și acestor învățături și au inițiat, la 

rândul lor un curent de opinie împotriva politicii comuniste. Victor 

Roșca împreună cu colegii lui au fost până la urmă ochiți ca fiind 

dușmani ai sistemului, întrucât, în opinia autorului, ei au fost trădați de 

Victor Pop4. 

Alături de el, de o importanță deosebită sunt portretele unor 

făgărășeni care au suferit în închisori și pe care autorul i-a cunoscut în 

acei ani, majoritatea fiindu-i colegi de liceu sau profesori. De menționat 

sunt Ioan Mogoș, Nicolae Mazilu, Ion Ilioi, Gelu Novac, Remus 

Sofonea din Drăguș și Ioan Glăjar din Ucea de Jos. 

 
2 www.monitorfg.ro/2022/01/18/rezistenta-anticomunista-mazilu-si-mogos-

eroii-de-la-radu-negru-impuscati-in-banat/, [accesat la data de 22 martie 2022] 
3 Victor Roșca, Moara lui Kalusek-începutul represiunii comuniste, Ed. Cartea 

Veche, București, 2011, p. 48 
4 Ibidem, p. 63 

http://www.monitorfg.ro/2022/01/18/rezistentaanticomunistamazilusimogos-eroiidelaradunegruimpuscatiinbanat/
http://www.monitorfg.ro/2022/01/18/rezistentaanticomunistamazilusimogos-eroiidelaradunegruimpuscatiinbanat/
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Mărturiile părintelui Ioan Glăjar5 dintr-un capitol al cărții lui 

Ogoranu, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, completează relatarea 

vieții lui Remus Sofonea, luptător în rezistența anticomunistă din munți 

și elev al liceului Radu Negru. Ioan Glăjar din Ucea de Jos, a urmat cele 

șapte clase secundare la Liceul Radu Negru în perioada 1941-1948. 

Acesta își amintește despre regulamentul și calitatea activității școlare 

de la liceele din Făgăraș din acea perioadă. În duminici și sărbători, ne 

spune el, elevii de la Radu Negru 

și elevele de la Liceul Doamna 

Stanca mergeau la biserică și 

cântau în strană, până în 1945 

când influențele comuniste și-au 

pus amprenta în toate domeniile. 

Până în anul 1947, elevii erau 

educați de profesorii lor într-o 

atmosferă națională, patriotică, 

religioasă și anticomunistă, lucru 

ce a deranjat noul regim. 

Începând cu anul 1948, unii 

profesori de la Radu Negru au 

fost arestați, dar a fost organizată 

Frăția de Cruce de către elevi, 

pentru ca aceștia să promoveze în 

continuare valorile acumulate. În 

mărturia lui, Ioan Glăjar ne spune 

că elevii care făceau parte din Frăția de Cruce erau buni la carte, serioși 

și cu sufletul curat, idealiști și altruiști6. De asemenea, și Ogoranu 

povestește ce voia a fi Frăția de Cruce, o organizație de educație creștină 

și naționalistă a elevilor români7. Organizația din liceu era coordonată 

de Victor Roșca care a atras inițial circa 20 de tineri. 

 
5 Ion Gavrilă Ogoranu, Brazii de frâng dar nu se îndoiesc, volumul III, Ed. Marist, 

Baia Mare, 2009, p. 126 
6 Ibidem, pp. 126-128 
7 Ion Gavrilă Ogoranu, op. cit. volumul I, p. 29 

Figura 4 Placa memorială, Liceul 

Radu Negru, Făgăraș 
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În anii 1942-1949 Frăția de Cruce de la Liceul Radu Negru 

funcționa ilegal8. Elevii cuprinși în Frăție aveau sarcina să recruteze noi 

membrii prin relații de prietenie. Ei nu făceau altceva decât să propage 

ideile morale creștine, să discute despre școală, învățătură, corectitudine 

și educație. În acea perioadă făceau parte din organizație Victor Roșca, 

Nicolae Mazilu, Iuliu Scorei, Silviu Socol, toți din clasa a opta (clasa a 

12-a de liceu), iar din clasa a șaptea (clasa a 11-a de liceu) Gelu Novac, 

Remus Sofonea, Ioan Novac, Ioan Ilioi, Ioan Bărcuțean și autorul Ioan 

Glăjar9. Și mai erau membri ai organizației și din alte clase, dar nu îi 

vom mai pomeni în lucrarea de față. Cei care erau absolvenți ai clasei a 

VIII-a intraseră în examenul de bacalaureat, proba scrisă, trei dintre ei 

fiind arestați în timpul examenului, iar ceilalți doi de acasă în timpul 

nopții. Fiecare au primit câțiva ani de închisoare. Însă și după eliberare, 

pentru mulți, opresiunile comuniste nu încetaseră.  

Astfel îi mai avem pe: Ioan Mogoș și Nicolae Mazilu, cei doi erau 

elevi ai liceului în clasa a 8-a (Clasa a 12-a de liceu). Au fost arestați în 

1948, condamnați la 2 ani de închisoare. Au trecut și prin penitenciarul 

Pitești. După eliberare înființează 

grupul de rezistență Mogoș-Mazilu cu 

tinerii din satele învecinate. În 

noiembrie 1950 se retrag în județul 

Timiș, unde mor în luptă cu securitatea 

în casa lui Traian Moraru, fiind trădați 

de fiul notarului din comună. Ei 

plecaseră în 8 decembrie 1950 din Gara 

Perșani spre Timișoara. S-au ascuns la 

casa lui Traian Murariu din Pădureni, 

Timiș, însă au fost descoperiți în ziua 

de 16 decembrie 1950. O fetiță de 12 

ani a văzut totul din pod, iar după 45 de 

ani a relatat faptele. Osemintele celor 

doi luptători au fost găsite și au fost înmormântate în cimitirul comunei 

 
8 Idem, op. cit., volumul III, p. 73 
9 Ibidem, p. 127 

Figura 5 Ioan Mogoș 
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Leu de lângă Craiova, a relatat Ion Gavrilă în volumul IV din Brazii se 

frâng, dar nu se îndoiesc10.  

Despre Ioan Mogoș o scenă impresionantă am citit-o în cartea lui 

Victor Roșca. El cu Ioan Glăjar, Nicolae Mazilu, Ioan Mogoș și alți 

colegi de-ai lor, după arestare, au fost transferați la Securitatea din 

Brașov. Și acolo s-au întâlnit cu părintele Arsenie Boca, starețul de 

atunci al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. La un moment 

dat părintele l-a întrebat pe elevul Ioan Mogoș de ce este îmbrăcat în 

negru. Acesta nu era îmbrăcat în negru, dar părintele se referea la 

viitorul cernit ce îl va avea de înfruntat.  

Ion Ilioi, elev și frate de cruce la Liceul Radu Negru. Sâmbetean 

la origine, a intrat în rândurile grupului de luptători anticomuniști, 

Vulturul Carpaților, în ultima clasă de liceu, în anul 1948, când avea 18 

ani. După șase ani cu arma în munți, cade grav rănit în mâinile securității 

în august 1954. În 1958 a fost condamnat la muncă silnică pe viață. 

După sentință, a fost încarcerat la Aiud, unde a suportat regimul dur din 

închisoare. Timp de zece ani nu a reușit să comunice deloc cu familia. 

Este anchetat cu cele mai moderne metode de chinuire (hipnotism, 

droguri, întuneric deplin și lumină orbitoare, izolare cu anii). Decretul 

de amnistie din 1964 i-a redat și lui Ion Ilioi libertatea. Avea 34 ani. Nu 

mai aveam nicio speranță. Mă consideram un om fără viitor. Însă în 

ciuda tuturor suferințelor, el mărturisește că a făcut ceea ce trebuie și 

dacă ar trebui să o luăm de la capăt aș proceda la fel11. 

Din Drăguș, Remus Sofonea12, numit Brâncoveanu, poreclă 

câștigată în cadrul Frăției, a fost elev și frate de cruce la liceul Radu 

Negru, cel mai bun elev din clasă de o curățenie sufletească desăvârșită. 

Era cu un an mai mic decât Victor Roșca. El era în clasa a 7-a (adică 

clasa a 11-a de liceu), dar făcea parte din Frățiile de Cruce. A fost 

curajos, însă din păcate a avut un sfârșit tragic13. Laurian Hașu și Remus 

 
10 www.monitorfg.ro/2021/09/14/rezistenta-anticomunista-localnicii-care-i-au-tradat-

pe-partizanii-fagaraseni/ [accesat la data de 22 martie 2022] 
11 Ion Gavrilă Ogoranu, Brazii de frâng dar nu se îndoiesc, volumul III, Ed. Marist, 

Baia Mare, 2009, pp. 66-67 
12 Ibidem, p. 229 
13 Ibidem, pp. 22-23 

http://www.monitorfg.ro/2021/09/14/rezistenta-anticomunista-localnicii-care-i-au-tradat-pe-partizanii-fagaraseni/
http://www.monitorfg.ro/2021/09/14/rezistenta-anticomunista-localnicii-care-i-au-tradat-pe-partizanii-fagaraseni/
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Sofonea au petrecut cea mai mare parte a timpului împreună în timpul 

rezistenței anticomuniste. În data de 9 iunie 1955, Remus Sofonea a fost 

împușcat în picior de securiști pe raza satului Viștea de Sus. Alături de 

Remus era Laurian Hașu. Pe Remus l-au adus în casă și învățătorul 

Olimpiu Borzea l-a îngrijit, însă avea nevoie de morfină, așa că acesta 

s-a dus în sat să procure morfină pentru Remus. Când s-a întors, a văzut 

o imagine de groază: Remus era întins pe podea cu pistolul pe piept, 

mort, iar Laurian Hașu era într-o baltă de sânge. Aceștia lăsaseră un bilet 

cu textul: Fraților, noi am murit. Am socotit că este mai bine pentru noi, 

pentru voi și pentru acești oameni care au făcut atâtea sacrificii. 

Semnau Leu și Brâncoveanu. Laurian Hașu a rămas în casa lui Olimpiu 

Borzea timp de o lună, după care a plecat în munți. Urma să plece 

împreună cu Nelu Novac în Grecia, însă au fost arestați mișelește prin 

trucurile securității. Această tragică întâmplare a relatat-o învățătorul 

Olimpiu Borzea, mărturie cuprinsă în unul din volumele lui Ion Gavrilă 

Ogoranu. 

 
Figura 6 Gelu Novac și Gheorghe Șovăilă uciși de Securitate  

la 5 august 1954 

Din Făgăraș, Gelu Novac14 elev din frăție, coleg cu Remus 

Sofonea. El a fost o personalitate tragică deoarece era și fiul profesorului 

 
14 Ibidem, p. 231 
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Mihai Novac. Gelu Novac și cu prietenul său, Gheorghe Șovăilă au 

plecat de la Șinca Veche la 4 iulie și au ajuns în 2 august în județul Alba, 

la Obreja. Conform notițelor scrise de ei și care au fost găsite în arhivele 

Securității, ei au scris traseul urmat pe zile. Rămânând fără provizii, cei 

doi au apelat la doi localnici Octavian Bobițan și Vasile Ciungu sau 

Răzăilă, un țigan, neștiind însă că aceștia sunt informatori ai Securității. 

Cei doi săteni au plecat direct la sediul Primăriei și al Miliției din sat, 

pentru a spune ceea ce au văzut în lanul de porumb. Astfel a început 

atacul. Gelu a fost împușcat primul de un milițian, iar Gheorghe în 

dimineața următoare de un ofițer de securitate.  

În România nu mai era libertate, un lucru văzut de cine voia să 

vadă. La ora de limba română, elevul Victor Roșca l-a întrebat pe 

profesorul lor, bătrânul 

Bucur15, ce este libertatea. 

Acesta le-a spus că libertate o 

cunosc doar cei care au fost 

lipsiți de ea. Atât libertatea, 

cât și foamea o pot înțelege 

doar cei care s-au chinuit în 

lipsa lor. Așa cum ne spune 

autorul, sunt niște stări 

sufletești chinuitoare. Oricât 

am încerca noi să ne 

imaginăm, libertatea nu poate 

fi percepută decât atunci când 

o pierzi și doar atunci cunoști 

adevărata ei dimensiune. Iar 

profesorul le mai spune că 

frica este contrariul libertății, de 

aceea sistemul comunist a 

încercat să-și impună puterea și 

dominația prin frică.  

 
15 Victor Roșca, Moara lui Kalusek: începutul represiunii comuniste, Ed. Curtea 

Veche, București, 2007, p. 39 

Figura 7 Profesorul de istorie 

Romul Ursu 
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La Liceul „Radu Negru” primul an școlar românesc s-a deschis 

la 6 octombrie 1919 și s-a încheiat la 20 iunie 1920. Conducerea liceului 

i-a fost încredințată profesorului Mihai Novac până la numirea unui 

director. La 1 noiembrie a fost numit director dr. Ștefan Damian, 

profesor titular care a rămas la conducerea liceului până în anul 1946.  

În Anuarul Liceului „Radu Negru” din anii 1920-1931 se află 

scrisă lista profesorilor de la liceu din anul 1932, printre care este și 

Romul Ursu16 victimă a represiunii comuniste. Acesta preda istoria și 

geografia. A fost profesor titular definitiv pentru Istorie, Drept și 

Geografie. Încadrat la catedra No. 9 pentru Istorie. Detașat la Școala 

normală, în calitate de director delegat. Are 9 ani de serviciu în 

învățământ. A predat Istoria în cl. VII 2 ore săptămânal. A fost arestat 

de securitate la 3 martie 1951, când avea 56 de ani și depus la sediul 

acesteia din Sibiu, într-o cameră de la subsolul clădirii numită de 

deținuți Talpa Iadului. Acolo a fost ținut 6 luni, după care a fost 

transferat la Canal, la Capul Midia. Grav bolnav și neavând parte de un 

tratament medical, moare la 3 noiembrie 1952, în închisoare. Despre 

profesorul Romul Ursu, mai avem informații de la avocatul Remus 

Cocoș, el însuși elev al liceului, absolvent în 1931. Remus Cocoș spune 

despre profesorul de istorie că era bun și blând și încerca din toate 

puterile să explice elevilor săi rostul lumii în care trăiau.  

Un alt profesor menționat este Mihai Novac17, profesor titular 

definitiv pentru Matematică și Fizică. Încadrat la catedra No 13 pentru 

Matematici. Are 19 ani de serviciu în învățământ. Despre acesta din 

urmă povestește Ioan Glăjar că l-a avut profesor și era pentru el un 

model, un om de caracter, aproape un zeu18, deoarece avea curajul să 

le vorbească la clasă împotriva comunismului, anticipând de atunci 

soarta românilor în privința colectivizării, naționalizării bunurilor și 

 
16 Dr. Ș. Damian, Anuarul Liceului Radu Negru Făgăraș, Tipografia Ioan Lazăr, 

Făgăraș, 1932, p. 419 
17 Ibidem, p. 418 
18 Ion Gavrilă Ogoranu, Brazii de frâng dar nu se îndoiesc, volumul III, Ed. Marist, 

Baia Mare, 2009, p. 129 



104 

bolșevizării așa cum se întâmpla 

în Rusia. Lui îi datorez în bună 

parte dragostea pentru 

matematică și voința morală. Un 

portret al profesorului Mihai 

Novac îl regăsim și în cartea lui 

Victor Roșca19. Mihai Novac era 

tatăl lui Gelu Novac, menționat 

mai sus, prieten și coleg cu elevul 

Victor Roșca. Acesta îl descrie pe 

profesorul său ca fiind înalt, slab 

și taciturn, ca portret fizic, iar în 

ceea ce privește cunoștințele 

călătorise mult, citise mult și știa 

multe, și mai ales multă 

matematică. De asemenea, era unul dintre profesorii ce contribuiseră la 

faima Liceului Radu Negru. Toate acestea se regăsesc în cartea 

autorului Victor Roșca care povestește cum s-a întâlnit cu profesorul său 

în închisoare, care a înlăturat distanța dintre elev și profesor din primul 

moment și i-a atras atenția asupra guvernanților și a întregului sistem – 

Vă programează ședințe, sport, dans, orice, dar nu timp liber, un regim 

ce nu permite oamenilor săi să gândească![...]Să facă din voi roboți. 

Din Memoriile absolvenților reuniți la Radu Negru, după 50 ani, în 

1981, s-a păstrat o scrisoare redactată de Mihai Novac ca răspuns 

absolvenților săi la invitația primită în 1971. Acesta refuză invitația pe 

motiv că starea de sănătate este precară și că nu se poate deplasa, dar îi 

încredințează de faptul că ei sunt tot ce mai are pe lume deoarece a fost 

lovit de soartă pierzându-și unicul copil.  

Odată cu profesorul Romul Ursu a mai fost arestat și profesorul 

Valeriu Literat20 preot și profesor de franceză, fost coleg cu Octavian 

Goga. Numele celui din urmă este trecut și în Anuarul Liceului, ca 

profesor titular definitiv pentru Română și Franceză. Încadrat la 

 
19 Victor Roșca, Moara lui Kalusek: începutul represiunii comuniste, Ed. Curtea 

Veche, București, 2007, p. 79 
20 Ibidem, p. 417 

Figura 8 Profesorul de matematică 

Mihai Novac 
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catedra No. 7 pentru Franceză. Cursul și examenul pedagogic Cluj. 

Examenul de licență în sesiunea Octomvrie 1928, Universitatea Cluj... 

Valeriu Literat s-a pensionat în 1942. A studiat relicvele istorice din 

Țara Făgărașului achiziționând obiecte, costume, unelte, a scris lucrări 

despre bisericile din zonă. Toate au fost donate Muzeului Țării 

Făgărașului care azi îi poartă numele. Pentru atitudinea lui 

anticomunistă este arestat la 3 martie 1951 și reținut la Securitate timp 

de 2 ani, fără proces. I se impune domiciliul forțat la Gârleni, Bacău, 

timp de 11 luni de la eliberare. A decedat în 1972, la Iași, dar osemintele 

i-au fost aduse la Făgăraș. A doua scrisoare lăsată la școală de 

absolvenții promoției 1931 îi aparține lui. Și acesta a fost invitat la 

reunirea elevilor după 40 de ani, dar, la fel ca Mihai Novac, dar nu se 

putea deplasa, fiind cu un an înaintea decesului. Valeriu Literat scrie în 

1971 că a fost un profesor de franceză dur, aspru și riguros, dar că a fost 

la fel ca ceilalți ostenitori din liceu, profesori și elevi. 

 
Figura 9 Crucea memorială, Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus 

De asemenea, în anuarul liceului este prezentă o descriere nobilă 

a clădirii și a spațiului dimprejur21. Clădirea Liceului Radu Negru din 

 
21 Dr. Ș. Damian, Anuarul Liceului Radu Negru Făgăraș, Tipografia Ioan Lazăr, 

Făgăraș, 1932, p. 5 
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Făgăraș este așezată la o depărtare de câțiva metri de piața 

principală...într-un loc liniștit, scutit de praf și zgomot: împrejurare 

favorabilă pentru învățământ[...] Este cea mai mare și mai frumoasă 

clădire din orașul întreg. Prin măreția sa liniștită și o simplitate nobilă, 

predomină toate celelalte clădiri[...] Aspectul trădează în întregime o 

învederată tendință spre un exterior impunător și sărbătoresc, evitând 

orice ornamențiune prea încărcată cu zorzoane de prisos[...] Pe cât de 

măreață și impunătoare este pe dinafară, pe atât de atrăgătoare și 

prietenoasă este pe dinlăuntru. Pe scurt, Liceul Radu Negru este 

deosebit prin măreția sa arhitecturală și prin simplitate. Iar pe lângă 

modelul arhitecturii, care îți atrage privirile, există și o influență 

puternică a clădirii asupra celor care i-au călcat pragul, și mai mult decât 

atât, a celor care au învățat sau au predat în liceu. Apare în suflet o 

mândrie bună, sinceră și constructivă, că te afli într-un colț unic al 

istoriei, că aparții unei istorii curajoase și demne și că poți avea și tu o 

mică contribuție în a duce mai departe istoria și faima liceului. Este un 

simțământ pe care cred că oricine a aparținut liceului, o să îl 

împărtășească. 

Încă un aspect important al trăirilor avute de elevii liceului este 

legământul împărtășit de Remus Sofonea în Ziua Învierii, în primăvara 

anului 1952, când partizanii ascultau slujba ascunși în pădurea deasă de 

pe muchia de răsărit, deasupra Mănăstirii Brâncoveanu: Fraților, dacă 

vreunul din noi va supraviețui, să ne legăm ca acela să ne adune oasele 

de pe unde or fi fost aruncate și să le îngroape aici, lângă această 

Mănăstire22. Abia după 1989 supraviețuitorii au putut ține acest 

legământ. Monumentul ridicat este o cruce, mare, albă, înălțată pe 

movilița verde din partea de răsărit a intrării în lăcașul sfânt. 

Comemorarea luptătorilor anticomuniști conduși de Ion Gavrilă 

Ogoranu are loc anual, din 1995 încoace la Mănăstirea Brâncoveanu, în 

prima duminică după Sfântul Ilie. S-a ales această sărbătoare pentru că 

și Sfântul Ilie a fost prigonit. Este în prezent organizat de Fundația care 

îi poartă numele marelui conducător, Fundația Ion Gavrilă Ogoranu. 

 
22 Vasile Pop, Hățișuri, Ed. Century Image, Brașov, 2020, pp. 319-320 
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La final, după ce am prezentat o mică parte din mărturiile unor 

elevi și profesori ai liceului nostru, care au trecut prin prigoana 

comunistă, aș încheia cu un citat din Anuarul Liceului: Pentru aceste 

considerente, credem a pune o seamă de date interesante, la îndemâna 

celui ce ar căuta să întocmească o pagină de sinteză a celei mai 

frământate epoci de consolidare a culturii noastre naționale. Asta bine 

înțeles atunci, când va fi dată posibilitatea unei necesare perspective în 

timp23. Această concluzie, deși a fost formulată în 1931, a fost valabilă 

și în anul 1948 și în anul 1952 și mai ales în 2022. Este ca un legământ 

al tuturor celor care au depus mărturie asupra prezentului lor încătușat, 

se adresează generațiilor viitoare care vor fi interesate de un trecut 

sumbru, dar curajos al românilor, din care desprindem învățături morale 

și valori creștine. Ne este adresat nouă, celor care avem obligația morală 

de a scoate la lumină faptele istoriei și de a ne cunoaște trecutul. Acum, 

mai mult ca niciodată, este necesară o privire spre trecut spre a putea 

înțelege prezentul și viitorul ce ne așteaptă.  
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Japonia de la epoca samurailor la cea a roboților 
 

Vlăduț Emanuel VĂSII 

Coord.: Prof. Gabriela OBODARIU 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Focșani 

 

Japonia este o țară insulară localizată în estul Asiei, fiind situată 

în Oceanul Pacific, la marginea binecunoscutului Cerc de Foc al 

Pacificului. Aceasta are o istorie foarte bogată și extinsă, primii oameni 

ajungând acolo încă din paleolitic. Nu trebuie omis faptul că, în ciuda 

perioadei foarte îndelungate de timp în care oamenii au sălășluit pe 

pământul Țării Soarelui Răsare, putem să vorbim despre o Japonie 

unificată abia din secolul XVI după Hristos, secol în care zecile de state 

japoneze s-au unit sub tutela unui singur împărat. Putem spune cu 

ușurință că puternica fragmentarea și lupta pentru supremație ținea pe 

loc dezvoltarea propice a arhipelagului. 

Legendarul samurai ce a inițiat îndrăzneața mișcare de unificare 

a fost Oda Nobunaga, un adevărat maestru inovator pe câmpul de luptă, 

ce avea să îi aibă de partea sa pe Toyotomi Hideyoshi și Ieyasu 

Tokugawa, lorzi ce îi vor duce moștenirea mai departe. Nobunaga a 

reușit să clădească un imperiu folosind metode neconvenționale la acea 

vreme, cum ar fi utilizarea muschetelor sau a baricadelor de lemn 

plasate strategic, lucruri ce l-au ajutat să câștige bătălii împotriva 

armatelor ce erau de cinci ori mai numeroase decât armata sa. Acesta 

s-a născut în anul 1534 d. Hr. ca fiu al unui guvernator militar provincial 

ce avea să moară în anul 1551. Nobunaga s-a făcut observat prin 

nesupunerea sa și aroganța arătată, în timpul ritualurilor funerare ale 

tatălui arătând o lipsă de respect nemaivăzut.  

Rapida sa ascensiune și expansiune teritorială a fost ajutată de 

Occident în mod indirect. Este consemnat că o corabie a europenilor a 

fost capturată de acesta, iar la bordul ei se aflau arme de foc net 

superioare arbaletelor și arcurilor, ce aveau să fie folosite în luptă. În 

timp Nobunaga avea să formeze o alianță cu Ieyasu Tokugawa, 

conducătorul provinciei vecine, urmând ca acesta să-l urmeze până la 
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sfârșitul vieții și să fie martor schimbării radicale a hărții politice ce reda 

Japonia.  

Mărețul Nobunaga și-a pierdut viața spintecându-și stomacul, 

prin sacrificiul samuraiului, când unul din cei trei comandanți ai săi, 

Akechi Mitsuhide s-a revoltat, încercând să preia puterea, în ciuda 

faptului că Nobunaga se sinucide, încercarea lui Akechi de a răsturna 

puterea eșuează, acesta fiind oprit de către un samurai pe nume 

Toyotomi Hideyoshi, menționat anterior, acesta fiind recunoscut ca 

primul împărat japonez. Toyotomi duce o politică de expansiune în 

Coreea și vestul Chinei, visând la noi teritorii, dar în încercarea sa de a 

deveni un zeu, moare otrăvit de propria mână intoxicat cu mercur, 

doctorii acestuia credeau că mercurul are proprietăți magice și poate 

aduce nemurirea. 

De la moartea lui Hideyoshi, Ieyasu preia puterea și instaurează 

un regim condus de o politică de izolare ce rupe Japonia de lume pentru 

mai bine de două sute de ani, creștinismul a fost interzis și persecutat, 

comerțul cu occidentalii a fost interzis, iar credința impusă a fost 

confucianismul, aceasta fiind o credință conservatoare. Singurele relații 

exterioare rămase au fost cu Coreea și China. Societatea a fost împărțită 

în patru clase sociale: războinici (samurai), meșteșugari, fermieri și 

comercianți, peste 80% din populație era reprezentată de țărănime. 

În timp economia se destabilizează, clasele sociale intră în 

conflict, țărănimea se revoltă, o foametea lovește, puterea nobililor e 

slăbită, practic Japonia fierbe, oamenii sunt nemulțumiți. Faptul că au 

fost izolați mai bine de două secole nu a făcut decât să creeze o uriașă 

presiune printre oameni. 

Această perioadă de izolare va avea să se sfârșească în anul 1867 

când puterea imperială a fost răsturnată de două clanuri anti-Tokugawa, 

Satsuma și Choshu, aceștia au adus ca împărat un tânăr de doar 14 ani, 

această bruscă schimbare este numită „Restaurarea Meiji”. În ciuda 

faptului că regimul Tokugawa a impus izolarea și conservarea, pe baza 

acestuia Japonia a avut un alt uriaș salt, economia și industria s-au 

dezvoltat foarte repede, relațiile cu occidentul fiind redeschise. 

Această prosperitate a propulsat țara din toate punctele de vedere, 

de exemplu Japonia a devenit din punct de vedere militar un competitor 
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de luat în seamă pe plan mondial. Putem afirma cu tărie că Japonia se 

reinventează în secolul XIX, urmând ca în următorul secol să facă parte 

din marile puteri ale lumii, dezvoltarea accelerată a industriei a fost 

facilitată de puternică bază formată din agricultori și meșteșugari ce 

voiau mai mult. Putem asemăna Japonia de atunci cu o sticlă de suc 

acidulat ce a fost scuturat încontinuu, granițele țării reprezintă 

ambalajul, oamenii reprezintă dioxidul de carbon și presiunea 

acumulată, iar nevoia de schimbare reprezintă factorul declanșator, 

explozia care propulsează totul într-o foarte scurtă perioada de timp. 

Japonia și-a arătat puterea economică și capacitatea militară încă 

de la începutul secolului XX în timpul războiului Ruso-Japonez. Acest 

război a arătat doar prefața unei noi puteri, Japonia intră în conflict cu 

Imperiul Țarist în 1904 urmând să iasă învingătoare. Triumful Japoniei 

a continuat și în Primul Război Mondial, aceasta fiind una dintre puterile 

învingătoare.  

În al Doilea Război Mondial a fost forțată să capituleze în urma 

bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Dar după cum 

putem vedea astăzi Japonia a renăscut ca un Phoenix din propria cenușă, 

fiind prezentă în jocul puterilor mondiale, înfrângerea sa i-a pregătit un 

teren propice pentru o nouă uimitoare înflorire, după cum a obișnuit 

de-a lungul veacurilor. 

După al Doilea Război Mondial Japonia s-a aflat sub ocupație 

pentru prima dată de la unificarea sa, dar aceasta își câștigă 

independența în anul 1951 prin tratatul de pace de la San Francisco. 

În următoarea jumătate a secolului XX aceasta se reinventează, 

devine o democrație ce duce o politică de pace și se axează pe 

dezvoltarea economiei și a tehnologiei. Țara Soarelui Răsare a devenit 

în prezent o țară a roboților, unde bucățile de metal au prins formă 

umanoidă și fac viața oamenilor mai ușoară, în această călătorie de 400 

de ani, aceasta a reușit să atingă standarde la care țării de ce află în 

dezvoltare de mai bine de un mileniu pot să viseze, de la războinicii 

samurai s-a ajuns la prietenoșii roboți ce servesc oamenii cu sushi în 

restaurante.  

În concluzie, Japonia poate fi văzută un miracol născut în secolul 

XVI, dar aceasta este rezultatul a patru secole de ingeniozitate, muncă 
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și perseverență, un exemplu demn de luat în seamă de către toate țările 

lumii. 
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Reforme școlare implementate de Napoleon Bonaparte 

și Alexandru Ioan Cuza 
 

Arianna OAIE, clasa a X-a  
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Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 

 

Pentru Franța, ca împărat, Napoleon Bonaparte a adus nume-

roase îmbunătățiri, modernizând statul francez, investind financiar în 

diverse domenii precum: industrie, agricultură, infrastructură, știință, 

cultură. 

Pentru România, ca domnitor, Alexandru Ioan Cuza a realizat 

unirea Moldovei și Țării Românești, astfel s-a format statul român 

unitar modern, cu numele oficial de România, cu capitala la București, 

având un singur guvern. 

Napoleon Bonaparte, cunoscut și sub numele de Napoleon I, a 

fost un lider militar francez care a cucerit cea mai mare parte a Europei 

la începutul secolului al XIX-lea. În timpul domniei sale ca împărat, 

el a purtat războaie împotriva diferitelor coaliții europene, însă, în plan 

intern, conducerea sa a individualizat societatea franceză în Europa. 

Acesta a elaborat o nouă constituție, în anul 1804, numită Constituția 

Anului XII, pentru a schimba forma de guvernare numită consulat în 

cea de imperiu. Din această nouă ipostază politică, deși în 1805, 

armata britanică a distrus puterea navală franceză, Napoleon a reușit 

să învingă Austria și Rusia în bătălia de la Austerlitz și, în 1806, forțele 

sale au distrus armata prusacă. În iunie 1807, liderul rus Alexandru I a 

făcut pace în Tilsit, lăsându-i lui Napoleon libertatea de a-și reorganiza 

Europa de Vest și Europa centrală. Însă, considerăm că cele mai 

importante realizări ale lui Napoleon Bonaparte au fost: descoperirea 

pietrei Rosetta în 1799, aceasta fiind cheia pentru înțelegerea 

hieroglifelor egiptene, guvernarea centralizată a Franței și redactarea 

codurilor de legi. Aceste coduri de legi au interzis privilegiile bazate 

pe naștere, le-au redat oamenilor libertatea religioasă și au susținut că 

locurile de muncă guvernamentale ar trebui acordate celor mai 

calificate persoane. De asemenea, Napoleon a susținut Banca Franței 
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cu resurse proprii de aur și argint. Ulterior, Banca Franței a asigurat 

țării o economie puternică și chiar a finanțat multe dintre războaiele 

lui Napoleon. 

Napoleon Bonaparte a fost o personalitate tenace, susținând cu 

tărie că „ambiția este pasiunea unui mare personaj. Cei înzestrați cu 

aceasta pot acționa foarte bine sau foarte prost. Totul depinde de 

principiile care le dirijează”.  

Alexandru Ioan Cuza a fost, înainte de toate, un om politic, 

domn al Principatelor Unite. Deși nu era o personalitate de prim rang 

pe scena politică și avea contracandidați cu o bogată experiență 

administrativă, figura colonelului Cuza a apărut în prim plan la 

momentul 1859, deoarece grupările politice din Principate au preferat 

să sprijine un om politic mai puțin cunoscut decât să își voteze un 

adversar iredutabil. Cuza nu s-a lăsat purtat de evenimente și a decis, 

să preia controlul întregii vieți politice, crezând că va reuși să creeze 

un sistem care să-i acorde o putere politică autoritară și, în același timp, 

să coordoneze modernizarea societății românești pe principii liberale. 

În perioada regimului autoritar s-au putut lua acele măsuri necesare 

modernizării, însă lovitura de stat a suspendat orice manifestare a 

spiritului liberal, fapt pentru care elita politică liberală, dar și cea 

conservatoare, va recurge la o soluție radicală, prin detronarea lui 

Cuza. Din punctul nostru de vedere, cele mai importante realizări ale 

lui Alexandru Ioan Cuza au fost: unirea Moldovei și a Țării 

Românești, unirea serviciilor de vămi ale celor două țări într-o singură 

direcție generală, stabilirea unei singure capitale la București, oraș 

calificat de Kogălniceanu ca fiind „inima României”.  

Reforma electorală era puternic revendicată de societatea 

românească, fapt pentru care Alexandru Ioan Cuza a implementat-o, 

contribuind astfel la creșterea numărului de alegători, chiar dacă se 

mențineau încă rigorile votului censitar. Cuza considera că „această 

reformă, mai mult decât oricând a devenit astăzi o urgență pentru că 

numai prin ea România poate dobândi o adunare în care interesele 

tuturor claselor societății vor fi mai deplin reprezentate”.  

Prin reorganizarea justiției au luat ființă judecătoriile de plasă, 

tribunalele județene, curțile de apel, curțile de jurați și Curtea de 



114 

Casație, care era totodată și instanța de recurs. Adoptarea Codurilor 

penal, civil și comercial, ce au intrat în vigoare din anul 1865, a 

însemnat modernizarea sistemului judiciar. 

Alexandru Ioan Cuza a crezut în misiunea destinului său politic, 

argumentând, prin fiecare realizare a sa, că „Unirea e singura stare 

politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a da țării 

organizarea ce o aștepta de atât de mult timp”. 

Sistemul de educație din Franța a fost printre primele sisteme 

obligatorii organizate la nivel național din lumea modernă. Baza 

sistemului de educație din Franța a fost realizată în timpul domniei lui 

Napoleon Bonaparte. Legea din 1801 a instituit liceele în locul școlilor 

centrale, iar în 1806 a fost creată Universitatea Imperială. 

Învățământul era structurat în trei trepte: primar, secundar (licee și 

colegii) și superior (facultăți și academii). Este creat bacalaureatul care 

permitea accesul în învățământul superior. 

Prin „legea instrucțiunii publice” de la 1864, în România, se 

proclama obligativitatea și gratuitatea învățământului primar. Atunci 

s-au stabilit trei grade de învățământ: primar, secundar și superior. 

Învățământul primar era de patru ani, cel secundar de șapte ani, iar cel 

superior sau universitar de trei ani. Prima universitate din țară ia 

naștere în 1860, la Iași și va purta numele domnitorului Cuza. A doua 

va fi cea din București, din 1864. Tot la București va fi înființată și 

Școala Națională de Arte Frumoase, sub conducerea lui Theodor 

Aman. De asemenea, va fi inaugurată o școală de medicină veterinară. 

Se va înființa și Școala Superioară de Științe și Școala Superioară de 

Litere, punând bazele Universității din București. Prin ajutorul acestor 

noi instituții de învățământ, se va trece de la ortografia chirilică la cea 

latină.  

În mesajul din 6/18 decembrie 1859, domnitorul cerea ca 

învățământul să fie „la îndemâna tuturor claselor”, căci „în educația 

poporului, bine condusă, se află cele mai bune garanții de ordine, de 

progres și de patriotism luminat”, iar Napoleon Bonaparte considera 

că „nu va exista un stat politic stabil, dacă nu va exista un corp didactic 

cu principii stabile”. 
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Scurtă istorie a evreilor din orașul Huși 
 

Tudor BUCATĂ 

Coord.: Prof. Costin CLIT 
Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși 

 

Poporul evreu a avut de suferit în decursul veacurilor numeroase 

provocări, cum ar fi robia egipteană sau cea babiloniană, dar mai ales 

după cucerirea Iudeii de către Vespasian și Titus, urmată de alungarea 

și viețuirea evreilor în Diaspora, răspândirea lor în toate provinciile 

Imperiului Roman, creând o cultură pluristratificată, solidă. Se pare că 

în aceste condiții vor ajunge și în provincia romană Dacia, constituită în 

106 după victoria împăratului Traian asupra regelui Decebal.  

Astfel că în Evul Mediu, evreii vor fi întâlniți și în spațiul 

carpato-danubiano-pontic, primele referințe fiind cele din Bula de Aur 

emisă de regele Ungariei Andrei al II-lea în 1222, pentru confirmarea 

privilegiilor nobilimii: „Comiții cămării, schimbătorii de bani, slujbașii 

sării și strângătorii vămilor [să fie] nobili ai regatului, să nu poată fi 

ismaeliții și evreii”1. În Viața Sfântului Ioan cel Nou, scriere 

hagiografică din prima jumătate a secolului al XIV-lea, întocmită de 

Grigore Țamblac, sunt amintiți evreii la Cetatea Albă. În timpul 

martiriului Sfântului Ioan, legat cu picioarele de un cal neînvățat și târât 

pe ulițele Cetății Albe, acesta „a ajuns între locuințele jidovilor, «unde 

– N.A.» chiuiau jidovii, întorcându-și fețele și cu cele ce se aflau în 

mâinile lor aruncau asupra sfântului, producând chicote fără de 

rânduială și absurde”, unul dintre ei tăindu-i capul Sfântului cu sabia2. 

În jurul anului 1355, un personaj feminin dintr-o familie domnitoare 

(„doamnă evreică”) este atestat de un grafit situat pe o latură a stâlpului 

nord-estic din naosul bisericii domnești de la Curtea de Argeș, 

identificat cu Kera Theodora de la Târnovo, care demonstrează 

 
1 Documente privind istoria României, C, veacul XI, XII ȘI XIII, vol. I, p. 192, nr. 

137. 
2 Melchisedec Ștefănescu, Viața și scrierile lui Grigorie Țamblac, București, 1884, p. 

95-96 (text în limba slavă și traducere). 
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legăturile de rudenie dintre voievozii Țării Românești și bulgari3. Pe la 

1473-1474 va fi acreditat la curtea domnului Ștefan cel Mare medicul 

evreu Isac-beg, trimisul sultanului Uzan-Hassan, care știa foarte bine 

„tainele noastre: de aceea să-i dați crezare ca nouă înșine în tot ce va 

spune din partea noastră”4.  

Comunitățile evreiești cunosc o creștere demografică în timpul 

Evului Mediu românesc, cu precădere la începutul modernității, când în 

secolul al XVII-lea vor fi atestate în orașe precum Roman, Bacău, Iași 

ori Galați.  

La Huși un anume Leiba Josăp mărturisește la 25 mai 1798 

achiziționarea unui suhat pe apa Lăpușnei, de la Stamate bulgarul, care 

la rândul său îl cumpărase de la paharnicul Matei Costache5. 

Unele indicii ne pot fi oferite și de actele mitricale care 

înregistrează decesul unor evrei din Huși în condițiile în care aceștia 

s-au născut în localitate. Hana, soacra lui Avtăr Șăpcăriu, din cauza 

vârstei înaintate, moare în 1847 la 70 de ani (era născută la 1777)6, 

Blima văduvă, la 80 de ani (născută probabil la 1767)7. La 1850 sunt 

înregistrate 15 decese, printre care Sura, soția lui Gârșanu, la 80 de ani 

(născută la 1770); Hana, soția lui Haim firidigiu, la 55 de ani (născută 

la 1795) și Hana, soția lui Aron Croitorul, la 52 de ani (născută la 

1798).8Printre cele 32 decese înregistrate în 1851 amintim pe al Tolndei, 

 
3 Curtea de Argeș, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, X-XVI 

(1917-1923), București, 1923, p. 31, fig. 18 (slav și traducere). 
4 N. Iorga, Veneția în Marea Neagră, III, Originea legăturilor cu Ștefan cel Mare și 

mediul politic al desvoltării lor, București, 1914, p. 14-16 (în limba latină și 

traducere). 
5 Lucruri noi găsite în Basarabia, în „Revista istorică”, An VI, nr. 3-6, 1920, p. 91; 

vezi și Florin Marinescu, Ioan Caproșu, Petronel Zahariuc, Documente românești din 

Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la muntele Athos, Catalog, Editura Universității 

Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2005, vol. I, p. 245, nr. 510 C. 
6 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Vaslui (D.J.A.N.V), Colecția de stare 

civilă. Sinagoga Huși, dosar 1/1847, f. 13v-14 (informații oferite de prof. Costin Clit). 
7 Ibidem, f. 17v-18 (informații oferite de prof. Costin Clit). 
8D.J.A.N.V, Colecția de stare civilă. Sinagoga Huși, dosar 2/1850, f. 3v-4 (informații 

oferite de prof. Costin Clit). 
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soția mortului Moisă, la 60 de ani (născută la 1791).9 Religia joacă un 

important rol în viața evreilor, astfel că în toate locurile lumii în care 

și-au ridicat așezări, au clădit și sinagogi. Clădiri simple, cu arhitectură 

liniară, lipsite de podoabe ori bogății. Astfel de edificii religioase se 

găsesc și la Huși, construcții mici, pentru o comunitate relativ restrânsă.  

Prima atestare a sinagogilor hușene datează din 22 martie 1794, 

când Episcopul Hușilor Veniamin Costachi permite starostelui 

Solomon ca alături de evreii din încă târgul Huși să refacă vechea 

sinagogă, supranumită popular „școala jidovenească”10. Raportul 

întocmit de aparatul administrativ al județului Fălciu, înaintat pe 25 

martie 1857 către Departamentul averilor bisericești și al instrucției 

publice oferă informații privitoare la existența unei noi sinagogi, aflată 

în curtea rabinului Bercu Fridman, înființată de obște în anul 1856. 

Astfel, comunitatea evreiască este acum reprezentată de doi rabini, 

Bercu Fridman și Gidale sân Strule. Un fapt interesant rămâne 

neelucidat, într-un raport al prefectului Lambrino, din 15 iunie 1859, 

sunt menționate două „havre”, termen rar folosit, de sorginte turcească, 

pentru a face referire la sinagogi. Astfel, este necunoscut posterității 

dacă se face referire la cele două lăcașe de cult conduse de cei doi rabini 

mai sus menționați, ori la patru astfel de clădiri. Cert este că în anul 

1885, se găseau șapte sinagogi, ca peste câteva decenii, în 1946, să fie 

atestată existența a cinci lăcașe de cult evreiești. Un alt fapt interesant îl 

reprezintă funcționalitatea sinagogilor: acestea nu jucau numai rolul 

unor lăcașe de rugăciune și meditație, ci și de centre de întâlnire în 

scopuri politice, în care erau adesea elogiate roadele raporturilor 

sovieto-române, deci se poate conchide de aici că evreii hușeni 

manifestau o oarecare afinitate pentru regimul comunist timpuriu. 

În anul 1950, în urma cercetării documentelor, sunt atestate cinci 

sinagogi după cum urmează, clădite de fiecare breaslă evreiască de bază 

a orașului: Sinagoga Mare (ridicată în 1794, având prima atestare pe 24 

 
9D.J.A.N.V, Colecția de stare civilă. Sinagoga Huși, dosar 1/1851, f. 1-6 (informații 

oferite de prof. Costin Clit). 
10 Costin Clit, Documente privind istoria Episcopiei de Huși, Lucrare apărută cu 

binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Huși, Editura 

Horeb, 2021, p. 559-560, nr. 436 bis. 
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martie același an), Beth – Hamidras, Klaus, Croitorilor, ridicată în 1880, 

astăzi singura în picioare, înghițită de blocurile din beton, Blănari și 

Postelnic. Spre sfârșitul primei jumătăți a veacului al XX-lea, prezența 

în sinagogi este redusă, îmbătrânită. 

Pe lângă lăcașe de cult, a fost necesară organizarea și a locurilor 

de veci. În orașul Huși se găsesc 2 cimitire evreiești. Pe 15 iunie 1948 

este elaborat planul de muncă, în care va fi inclusă solemnitatea 

dezvelirii monumentului victimelor fascist-antonesciene pentru ziua de 

27 iunie 1948. Comitetul Democratic Evreiesc propune mobilizarea 

populației evreiești pentru inaugurarea monumentului victimelor 

masacrate pe lângă Huși, monument funerar ridicat în cinstea eroilor 

evrei sovietici. 

În raportul pentru perioada 1 mai-10 octombrie 1949 se 

consemnează: „Pe data de 28 august s-a inaugurat la cimitirul evreiesc 

un monument ridicat unor soldați evrei care au căzut victime prigoanei 

rasiste din anul 1941. Au vorbit din partea C(omitetului) D(emocratic) 

E(vreiesc), din partea Sf(atului) Județean, din partea Armatei și a 

Partidului. Au participat cca. 300 de oameni”. 

Acțiuni antisemite par a se fi desfășurat în primăvara anului 2019. 

Date exacte nu se pot da, căci administratorul cimitirului evreiesc din 

Huși nu a constatat în timp util vandalizarea locului de veci. Au fost 

distruse 73 de monumente, în timpul epocii moderne în care 

antisemitismul se cere a fi abolit. Hula aruncată asupra minorității 

evreiești continuă să curgă, poate din motive puerile, tinerii vandaliști, 

cu vârste între 15 și 16 ani, considerând distrugerea pietrelor funerare o 

simplă distracție. Cimitirul este în paragină, ierburile înalte și copacii 

sufocă memoria celor trecuți în lumea celor veșnice. Activități de 

salubrizare au fost organizate de profesorii locali de istorie, însă 

eforturile acestora sunt infime, având în vedere suprafața întinsă a 

cimitirelor și gradul ridicat de instalare a „florei” de paragină și a 

dezinteresului autorităților. Acest aspect reiese și din ancheta corpului 

de control trimis de Ministerul Afacerilor Interne în urma mediatizării 

cazului de antisemitism la Huși. Astfel, multe monumente funerare au 

fost distruse în timpul tăierii unor copaci. 



120 

Antisemitismul în urbea dintre vii are rădăcini mult mai puternice 

decât s-ar crede, aceasta fiind asociată de comunitățile evreiești, în mod 

special, cu părintele mișcării legionare Corneliu Zelea Codreanu, om 

politic interbelic, ce pune bazele Gărzii de Fier, mișcare fascist 

extremistă și anticomunistă, care pătează cu sângele victimelor 

Holocaustului istoria Hușilor. 

O serie de incidente între evrei și creștini sunt consemnate în 

documentele timpului. La 24 iunie 1870, Ghețel, fiul lui Meir Zaraful, 

se plânge polițaiului N. Darie contra preotului Ioan Folescu care se 

manifestă „înjurând și amenințând nația israelită în fața comerciantului 

Gh. Palade, Petre Argintoian și Ion Petrin”. Polițistul intervine în fața 

martorilor David sin Leiba Talpalariul, Nistor Caingiu, Noe Dascălu, 

Moise sin Haim, Iosup Leiba Zaraful, Eni Berescu, Petru Tomescu, 

Dimitrie Holban, însă acuzatul „din contră mai vârtos insulta și 

amenința nația israelită”.11 Acuzații aberante se aduc evreului 

Rosenbaum din Huși în Lumea nouă, denunțate în presa timpului. 

„Pentru o stupidă presupunere sau acuzare că evreul Rosenbaum ar fi 

ucis o fată de creștin pentru a-i lua sânge de Paști, omul acesta a fost 

ținut și torturat în închisori în modul cel mai infam. Și lucrul acesta se 

petrece în țara noastră la sfârșitul veacului de civilizație. Polițaiul 

absolut stăpân pe viața omului – când e evreu mai ales – se crede în 

drept a tortura fără nici o dovadă temeinică, a pune în lanțuri un om și 

a-l schingiui.”12 Acuzațiile abundă și în presa locală, potrivit căreia 

Județul Fălciu renumit în creșterea vitelor, producția agricolă și recolta 

de vinuri, este afectat după ce „au început a se aduna în el o mulțime de 

jidani, venetici și pungași expulzați de prin alte țări” care ar fi lucrat în 

secret pentru a distruge „obiceiurile, credința și pe puținii comercianți 

Români ce erau în Huși, i-au concurat până i-au ruinat cu desăvârșire 

ocupând cei din urmă tot comerțul și industria județului”. Sunt acuzați 

de arendarea viilor, posesia moșiilor, împrumuturile financiare acordate 

proprietarilor în schimbul ipotecării moșiilor, deținerea brutăriilor, 

măcelăriilor, drogheriilor, hotelurilor, fabricilor de sodă, magazinelor de 

 
11 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 5/1870, pachet 43, f. 3 

(informații oferite de prof. Costin Clit). 
12 „Jurnalul Ziar Democrat Independent”, Iași, An I, Nr. 263, din 29 a IX-a 1895, p. 



121 

pescărie, făinărie, vărărie, fierărie, sticlărie, manufacturilor de mărun-

țișuri, pielărie, încălțăminte, blănărie și haine românești.13 

Starea de spirit antisemită este întreținută de ziarul Glasul 

Fălciului prin accentuarea contrastului dintre bogăția orașului Huși de 

altădată, admirat prin comerțul și meseriile practicate „de adevărați 

români” și epoca contemporană apariției ziarului, decadența economică 

fiind explicată prin trădarea evreilor, comercializarea mărfurilor 

falsificate, procurate în urma declarării stării de faliment la diverse 

întreprinderi, nerespectarea legii repausului duminical, răspândirea a 

„diferite manifeste și fițuici ale Alianței Universale Israelite.” Articolul 

este semnat sub pseudonimul Voievodului M.14 Manifestul „Fraților 

Români” îndeamnă copiii românilor să se orienteze în practicarea 

meșteșugurilor și negoțului spre „a ne scăpa de robia străinului.” Se 

consideră că „în anul trecut și curent de către Români și numai cu 

Români s-au construit atâtea clădiri în Huși, care pot face fală în orice 

oraș cât de modern, cum sunt casele d-lui C. Pivniceru, I. Corivan, I. 

Gh. Botez, P. Chisacof etc., bine lucrate și mult mai solid și cu un preț 

mai convenabil”.15 

Amplificarea antisemitismului se datorează și sosirii lui Ion Zelea 

Codreanu în Huși, „pripășit în țară de vreo câțiva ani din Bucovina, a 

cărui origine nu se știe poloneză? Prin lingușire și specula 

sentimentului național a ajuns ajutat și sprijinit a căpăta o catedră de 

limba germană la gimnaziul din Huși și abuzând de slăbiciunea câtorva 

tineri fără experiență sprijiniți de d-nul Mănăstireanu (în realitate 

Monastireanu – N.A.) frate de peste Carpați, de vechiul român dr. 

Cherembach și de unii din membrii partidului Liberal, caută a înființa 

societăți antisemite blamând în întrunirile lor, unde iau parte mai toți 

elevii gimnaziului, pe toți fruntașii județului că nu au făcut nimic pentru 

țară și că dacă oamenii cuminți nu-l încurajează și nu se aliază cu el, 

apoi aceia nu sunt naționaliști sau sunt cumpărați de evrei”. 

Monastireanu locuia de 10 ani în Huși, se deplasa în mediul rural unde 

promova naționalismul „e sufletul însă a mișcării antisemite din Huși, 

 
13 „Glasul Fălciului”, An. I, Nr. 14 din 25 iunie 1900, p. 1. 
14 „Glasul Fălciului”, An. I, Nr. 8 din 27 februarie 1900, p. 1-2. 
15 Ibidem, p. 2 
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numai să-și poată închiria societății localul cu rotunda sumă de 1500 

lei pe an.”16 

Daniel I. Monastireanu născut la 22 decembrie 184417 sau 24 

decembrie 184518, prieten al poetului Mihai Eminescu, care potrivit 

unor opinii l-ar fi vizitat la Huși19, va fi transferat la Huși pe 11 martie 

1897 prin decret legal ca judecător sindic, înlocuit la 4 martie 1904 prin 

Grigorie I. Călinescu, intrând ulterior în baroul avocaților.20  

În perioada interbelică, orașul Huși a reprezentat un cămin pentru 

numeroși evrei, care ajung să reprezinte circa 30% din populația 

orașului. Doctrina hitleristă se extinde până spre malurile Prutului. 

Corneliu Zelinski, după numele primit la naștere, pornește mișcarea 

antisemită la Huși, unde numeroși evrei vor avea de suferit, fiind folosiți 

în timpul războiului la diversele lucrări inițiate de primăria orașului, 

precum pavaje. Muncitorii evrei au fost însă plătiți de autorități, nefiind 

văzuți ca simple animale de povară, remunerația fiind direct 

proporțională cu numărul de zile de lucru, după cum reiese din cele 

câteva exemple date: Smil Ciobotaru (2 zile plătite cu 113 lei), Iosif 

Heler (19 zile plătite cu 1073 lei), Leiba S. Heșcovici (15 zile plătite cu 

847 lei), Lobel Frichi (25 zile plătite cu 1412 lei). 

Este atestată documentar o baie publică evreiască în Huși, 

devastată de legionari, refăcută apoi în anul 1946 lunile iunie-august, cu 

fonduri provenite de la JOINT și din colecta din comunitate. 

Antisemitismul nu s-a rezumat numai între viile ce îngrădesc orașul, ci 

s-a răspândit ca o molimă și în satele orbitale, precum Epureni, la numai 

câțiva kilometri distanță. În timpul unui turneu organizat în sat de 

membrii muncitori ai C.F.R. Nicolina, în decursul spectacolului din 11 

august 1946, primarul comunei, Reznicenco, totodată președinte al 

Frontului Plugarilor, ține o cuvântare, prin care se raliază curentului 

 
16 „Opinia Ziar Conservator Cotidian”, An. IV, Nr. 25 din 14 decembrie 1906, p. 2. 
17 Nicolae Trifoiu, Drumurile și popasurile tânărului Eminescu în Transilvania, 

Editura Dragoș Vodă, Cluj Napoca, 1998, p. 94. 
18 Costin Clit, Câteva precizări despre Daniel I. Monastireanu, în „Prutul Revistă de 

cultură”, Huși, An I, Nr. 5, mai 2001, p. 1. 
19 Theodor Codreanu, Eminescu, inedit?, în „Prutul”, An. I, Nr. 5, p. 1 și 4. 
20 Costin Clit, op. cit, p. 4. 
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legionar, scandând „Jos cu speculanții! Jos jidanii! Vrem ura de rasă”! 

Lui Reznicenco i se alătură directorul școlii primare din sat, Stan, și un 

frate al acestuia, membru al P.N.Ț., ambii susținători ai cuzismului, 

rămânând toată această „pleiadă” antisemită nepedepsită. Reznicenco 

rămâne în funcție până în septembrie 1946, fiind destituit după 

numeroase plângeri ale Comitetului Democratic Evreiesc la adresa 

acțiunilor deviante ale edilului. 

Politica nu rămâne străină de comunitatea evreiască, Comitetul 

Democratic implicându-se activ în campania electorală a comuniștilor, 

susținând propaganda toxică prosocialistă dusă de bolșevici. 

Agresiunile la adresa evreilor continuă și după căderea lui C. Z. 

Codreanu, este amintit un astfel de episod în care un fost legionar atacă 

un evreu, membru al echipei de afișaj. Acesta lipea afișe pe latura 

principală a unei cârciumi aparținând unui anume Grapă, soția acestuia 

lovește cu toporul pe evreu, nimerindu-l în cap. Agresoarea este 

eliberată din arest, în urma anchetei, probabil din cauza unei poziții 

antisemite a anchetatorului de caz, fapt ce a dus la indignarea nu numai 

a membrilor comunității evreiești, ci a întregului oraș, o criminală se 

afla în libertate.  

Raportul de activitate din februarie 1949, întocmit de Maria 

Wagreich, consemnează: „în unele instituții mai sunt oameni care au 

schingiuit și și-au bătut joc de evrei, cum este cazul inginerului Novac” 

și autorul „masacrelor din orașul Huși a evreilor de cetățenie sovietică, 

cum este Comandantul Garnizoanei de pe acea vreme, col(onelul) 

Andrian, care se pare că nu este străin de cauză, se plimbă liber”.  

Deși practicile antisemite sunt semnalate către P.C.R., partidul 

unic aflat la putere, acestea vor continua: unui vânzător ambulant de 

pește i se confiscă marfa, în ciuda faptului că era un corect contribuabil, 

un alt cetățean este mustrat la cererea clientului, la Magazinul de Stat 

Ciocanul, de către șeful de personal, din cauza atmosferei ce putea fi 

creată de evreu. Prigoana continua, generând numeroase plecări în 

Palestina, unele cauze invocate fiind existența în muncile de răspundere 

a unor „elemente ce în timpul prigoanei rasiste au oprimat sub diverse 

forme populația evreiască”, după cum reiese din Raportul din 13 mai 

1950. 
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O fostă comunitate destul de numeroasă, cu un rol de vază în 

clădirea orașului, istoria evreilor hușeni nu este suficient de bine 

cunoscută. Această minoritate s-a îngrijit și de educație, nu numai de 

supraviețuirea sub auspiciile vremurilor. Astfel că, este menționată vag 

existența unei școli de confesiune mozaică în orașul Huși. În anul 1865, 

prefectul Fălciului informează printr-o directivă administrativă despre 

existența unor unități de învățământ ce își desfășoară activitatea fără 

avizele necesare, fiind astfel cerută închiderea cu maximă celeritate 

posibilă, după cum urmează în fragmentul reprodus mai jos: „Subscrisul 

încredințându-se că în acest oraș Hușii există de asemine școli israelite, 

vă invit D. Polițaiu ca oricâte de asemene școli se vor fi aflându să le 

închideți și să nu mai permiteți a funcționa”. Ordinul nr. 1555, din 

Oficia ministerială nr. 6170. Dascălii vor cere neînchiderea școlilor 

invocând toleranța autorităților, din varii motive precum neîmplinirea 

termenului pentru plată, ceea ce ar fi dus la pierderi financiare majore.  

Pe 8 iulie 1865, comisarul Al. Ionescu îl informează pe polițaiul 

orașului: „am oprit pe toți dascălii evrei a numai învăța copii, până întâi 

nu se va cerceta de revizoru modul organizării lor”. Închiderea școlilor 

evreiești din Huși era dorită și de Comitetul școlar primar, fiind invocată 

prin numeroase adrese către prefectură ilegalitatea în care își desfășoară 

activitatea. Spre a elimina pricina plângerilor, unii dascăli au susținut 

examenul cerut la Iași, urmând apoi o serie sinuoasă de demersuri deja 

birocratice pentru trecerea în regularitate a școlilor evreiești. Pe 24 

martie 1866 se numără în Huși 6 școli mozaice ale căror dascăli 

îndeplinesc cerințele sistemului privind funcționalitatea regulamentară. 

Raportul medical al doctorului Blasian, inspector sanitar în 

funcție, din data de 8 februarie 1893, consemnează existența a 10 școli 

confesionale israelite, însumând un număr total de 195 de elevi. În 

raport se menționează: „Exceptând școlile lui Marcu Pfefer Horn, cu 35 

elevi, și Iacob Iosub Kati, cu 40 elevi, care au localuri bunișoare dar 

latrine infecte și curți murdare, toate celelalte școli sunt instalate în 

dughene și locuințe particulare improprii pentru școli, unele sunt prea 

mici, strâmte și întunecoase, iar altele nu sunt despărțite de locuința 

familiei dascălului, ori au latrine ce debordează în strâmta și infecta 

curte, sau curțile ce sunt împrejmuite și servesc de latrine publice, sau 
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în fine nu au de loc latrine. Ar trebui să fie imediat închise următoarele 

școli: a lui Haim Michel Baron, ce are curte neîmprejmuită și latrină, 

iar localul este întunecos, a lui Strul Avramovici ce este prea mic pentru 

35 elevi și n-are latrină și a lui Azic Katz ce are curte infectă și clasă 

întunecoasă, nedespărțită de locuința familiei sale”.  

Absolvent a șapte clase liceale, H. Rosenfeld devine în 1897 

directorul unei școli evreiești particulare, ce funcționează într-o clădire 

cu condiții optime: solidă, luminată, uscată, împrejmuită cu grădină și 

curte, cu o sală de clasă ce poate primi circa 50 de elevi. Unitatea de 

învățământ va fi menționată în 1904, anul în care primește autorizația 

de funcționare, sub numele de Institutul Israelito-Român „Cultura”. 

Este remarcată starea învățământului evreiesc, totodată: elevi ce 

frecventează (ne)regulat cursurile, îmbrăcați curat și îngrijit, mobilier 

aproape nou, prezența exercițiilor fizice în programul tinerelor vlăstare. 

În plan cultural se remarcă totodată organizarea serilor evreiești, 

sunt puse bazele unui cor în limba ebraică. Sunt susținute conferințe 

științifice, precum cea a doctorului I. Goldenberg, cu titlul Mendola 

Mohersfurem în literatura Idiș. În noiembrie 1946, are loc deschiderea 

Ateneului Popular Shalom – Alehem în sala Teatrului Comunal, care 

avea să beneficieze în ianuarie 1948 de serviciile lui Aurel Schrotter, dr. 

Ghiltman, doamna Rosen, dr. Schachter și avocatului S. Herșcovici. Pe 

18 aprilie 1948, conform cu procesul verbal cu nr. 4, se marchează un 

an de activitate a Ateneului Shalom (Salom) Alehem. 

Planul de muncă din luna ianuarie a anului 1949 prevede o 

schemă culturală, organizarea de ședințe săptămânale și a două cercuri 

de studii, având drept unul dintre scopuri abordarea temei: „Marxismul 

și chestiunea națională”. 

În luna februarie a anului 1949 la resortul cultural sunt susținute 

o serie de conferințe cu titlurile: „U.R.S.S., țara unde nu există vrajbă 

între popoare” (Sadi Herșcovici), „Ce este antisemitismul” (Maria 

Waingraih), „Armata Roșie” (dr. Iosef Max), „Patriotism și 

internaționalism proletar” (Mihai Hogaș). Va începe difuzarea ziarului 

Unirea, comemorându-se totodată a VI-a aniversare a „răscoalei din 

ghetoul Varșoviei”. 
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Comunitatea evreiască se afla în anul 1949 în posesia unei 

biblioteci de mici dimensiuni, patronată de Comitetul Democratic 

Evreiesc, lipsită de fonduri ori materiale. Conform inventarului, realizat 

în martie 1949, se aflau în fondul de carte circa 3000 de volume în limba 

română și 130 în limba idiș, aspect totuși incert, putându-se aici face 

referire la Biblioteca Culturală, căci în ianuarie 1948, biblioteca deținea 

circa 70 de volume, 12 dintre acestea aparținând scriitorului local 

Shalom Alehem. Este atestată și existența unei săli de lectură, având 

sediul la Comitetul Evreiesc Central. Nu apare niciun ziar local editat 

de evrei. 

Conform Raportului de la 24 aprilie la 24 mai 1946, au fost trasate 

sarcini de ordin organizatoric, înființarea secțiilor juridice, financiare, 

culturale și pentru femei și copii, politice, îndoctrinarea pentru 

Comitetul Democratic Evreiesc, prin organizarea de conferințe, 

unificarea organelor evreiești în lupta contra fascismului și sprijinirea 

democrației,  

Pe lângă ocupațiile politice, minoritatea evreiască este stratificată 

și aceasta, după mediul de lucru, fiind deținute posturi de toate tipurile: 

profesori, comercianți de pește, industrie, litere, blănărie, croitorie. 

Comunitatea evreiască hușeană se arată susținătoare a 

democrației. Susțin fraternitatea, paradoxal, o grupare etnică nu prea 

bine organizată, dar condusă de un puternic sentiment al sprijinirii 

aproapelui. 

Deși cândva un corp numeros, astăzi numai câteva zeci în orașul 

Huși, evreii au reprezentat un factor facilitant al procesului de 

modernizare și închegare a urbei. Cultura bine-definită, de o vârstă 

milenară, viziunea deschisă asupra lumii și modul de percepere a 

acestora, au ușurat supraviețuirea prin ororile Holocaustului și apoi ale 

legionarismului. Corneliu Zelea Codreanu reprezintă cea mai întunecată 

pată din istoria Hușilor, acțiunile sale antisemite fiind adesea invocate 

în programele redactate de oficialități, un stigmat local ce persistă după 

decenii. Astăzi, amestecați printre restul, puținii evrei hușeni își duc 

traiul la fel ca noi, surghiunul a încetat. Ocupă funcții de stat, își 

desfășoară activitățile într-un climat democratic universal. Sunt adesea 

organizate întruniri ale rabinilor, care comemorează nu numai victimele 
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din întreaga Europă, ci și pe cele hușene, mai cu seamă. Hușiul rămâne 

o așezare a cărei istorie nu este cunoscută pe îndelete, ale cărei suferințe 

sunt date uitării. Hușiul și evreii din Huși, praf și iar praf în istorie. 
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Un model de devotament: Elena Cuza 
 

Ioana-Bianca BARNA 

Coord.: Prof. Ioan Daniel BARBU 
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 

În 1844, ea l-a întâlnit, s-a îndrăgostit și s-a căsătorit cu 

Alexandru Ioan Cuza. Dacă pe atunci ar fi existat cabinete de 

consultanță maritală, probabil că ar fi fost sfătuiți să nu o facă. El era o 

fire extrovertită, impulsivă, care se simțea bine printre oameni, foarte 

galant cu femeile. Ea era o introvertită, cu o mulțime de inhibiții drapate 

în convenționalitatea tipică societății burgheze victoriene, pe care i le 

inculcase o mamă dominatoare. Slabele șanse ca acest mariaj să meargă 

au fost anulate de la început de incapacitatea Elenei de a-i oferi un urmaș 

soțului ei și de faptul că a pus datoriile față de mamă înaintea celor față 

de soț. La 30 aprilie 1844 scria: „Crede-mă, mamă, noile sentimente pe 

care le am față de soțul meu nu mă vor împiedica să te iubesc”. Atunci 

când, tremurând, i-a mărturisit mamei ei dragostea pentru Cuza, aceasta 

a întrebat-o cine era. „Cel care i-a bătut pe evrei la Iași”, i-a răspuns ea. 

„Atunci înseamnă că se teme de Dumnezeu”, a replicat mama și i-a dat 

consimțământul. 

Cred că și într-o căsnicie nereușită există totuși câțiva ani de 

fericire și dragoste adevărată. Se pare că acesta a fost și cazul tinerei 

perechi. Ei s-au stabilit în modesta casă a părinților lui Cuza, Ion și 

Sultana, din Galați. După înăbușirea revoluției de la 1848, Elena Cuza 

a dovedit o altă trăsătură de caracter. Pusă în fața unei situații 

periculoase, „revoluționarii fugeau din Iași spre Galați, urmăriți de 

oamenii domnitorului Mihail Sturdza”, ce amenința siguranța soțului ei, 

această tânără femeie timidă și lipsită de încredere în sine, a dovedit o 

energie extraordinară, inițiativă și hotărâre. A pornit singură de la 

Solești spre Galați, unde a mers să îl vadă pe consulul britanic 

Cuninghan. Împreună au pus la punct evadarea lui Cuza la Brăila. De 

acolo, au fugit la Cernăuți și mai departe la Viena și Paris. S-au reîntors 

în Moldova peste un an, când venise domn Grigore Ghica. 
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Neînțelegeri și infidelități 

La scurtă vreme după ce Cuza a fost numit pârcălab la Galați 

(1852) au apărut primele neînțelegeri în căsnicia lor. Farmecul și veselia 

naturală ale lui Cuza atrăgeau femeile din societatea gălățeană și cea 

ieșeană, față de care el nu rămânea indiferent. Numeroasele sale 

infidelități au devenit subiect de bârfe, ajunse și la urechile mamei 

Elenei. În acea societate dominată de bărbați, infidelitatea, în special cea 

a soțului, era acceptată ca un lucru comun, ba chiar, în anumite cercuri 

boierești, era socotită drept ceva absolut necesar. De regulă, ea nu ducea 

la divorț și nici nu marca o carieră politică, cu condiția să fie făcută cu 

un dram de tact și cu discreție pentru a proteja victima. În cazul Elenei, 

asemenea precauții nu au fost luate și ea a suferit o umilință personală, 

considerând viața socială, în prezența soțului, de nesuportat. În faza de 

început rana a provocat mai curând melancolie decât note amare. 

Sănătatea i-a fost afectată și Cuza i-a sugerat să plece la Paris – „a fost 

primul dintr-un șir de asemenea exiluri „-, în primul rând pentru că își 

dorea să fie liber. La insistențele Catincăi Rosetti, pe care Cuza avea să 

o deteste, Elena a revenit în țară în 1853. Dar a continuat să petreacă 

mai multă vreme la Solești decât cu soțul ei la Galați. 

Dubla alegere a lui Cuza în ianuarie 1859 a venit ca o surpriză 

pentru ambii soți. Deși și-a controlat bine emoțiile față de cei din jur, 

angoasa Elenei a sporit. Era foarte tânără și lipsită de experiență, 

complet nepregătită pentru noua situație. Iată ce îi scria mamei ei: 

„Mâine voi merge la o recepție și mărturisesc starea de confuzie. Am 

trăit întotdeauna departe de societate și nu cunosc nici eticheta, nici 

obligațiile pe care trebuie să mi le asum. Sper în generozitatea 

compatrioților mei, care-mi vor ierta naivitatea și simplitatea”. 

 

Amanta – Maria Obrenovici 

Elena Cuza avea de înfruntat o nouă amenințare, în persoana 

Mariei Obrenovici, fiica lui Costin Catargi, văduva lui Efrem 

Obrenovici și mama lui Milan, viitorul rege al Serbiei. Mai tânără cu 10 

ani decât soția principelui Cuza, atractivă, cochetă, inteligentă, calculată 

și ambițioasă, dispunând de experiența puterii politice, a reușit să-l 

seducă pe Alexandru Ioan Cuza. Elena a pierdut confruntarea din start. 
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A preferat să-și găsească liniștea interioară într un nou exil la Paris. A 

ratat astfel prezența alături de soțul ei la câteva evenimente majore: 

învestirea formală de către sultan, la Istanbul, inaugurarea oficială a 

domniei la București. A aflat detaliile din ziarele franțuzești și din 

scrisorile pline de reproșuri ale mamei sale. 

Cuza nu i-a răspuns la numeroasele misive pe care i le-a adresat 

și nici nu i-a asigurat sumele de bani necesare pentru a putea duce un 

trai decent la Paris. Omul Cuza este mult diminuat printr-un asemenea 

comportament, mai mult chiar decât prin infidelitățile sale. La 

insistențele mamei sale, care îi cerea să revină și să reclame locul ce i se 

cuvenea, Elena răspundea: „prințul nu dorește să mă întorc și trebuie să 

mă supun voinței lui”. 

Ce anume a determinat-o pe Elena Cuza să accepte îndemnurile 

lui Vasile Alecsandri și să revină, incognito, în primăvara lui 1862, după 

trei ani de absență? Pot fi mai multe explicații. Or fi înduplecat-o 

argumentele mamei și prietenilor care îi explicau că lipsa ei provoca un 

scandal și îl lipsea pe Cuza de sprijin, mai ales în rândul aristocrației 

moldovenești. Totodată, făcea astfel jocul inamicilor soțului ei, 

expunându-l influenței camarilei condusă de directorul Poștei, 

Liebrecht. Poate că și-a închipuit că era misiunea ei să îl facă un om mai 

bun. În final, explicația care le depășește pe toate celelalte este că Elena 

îl iubea încă pe Cuza, în ciuda infidelităților lui, nu cu dragostea 

pasională, carnală, pe care i-o dovedea Maria, ci într-un sens spiritual 

mai adânc, aproape matern: trebuia să-i poarte de grijă. Bineînțeles, 

condiția era ca ea să își recapete locul la Palat și să obțină plecarea 

Mariei. 

 

Personalitatea Elenei Cuza 

La această atitudine mai combativă a contribuit și schimbarea 

survenită în personalitatea Elenei. La Paris a acordat o mai mare atenție 

aspectului ei exterior, s-a îmbrăcat cu mai multă grijă și a căpătat gusturi 

sofisticate, a citit intens și era mult mai bine informată asupra 

problemelor politice și sociale ale timpului. Devenind o femeie mai 

puternică, a început să iasă din umbra mamei, dezvoltându-și o 

personalitate mai bine conturată. 
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Cuza a fost încântat și impresionat de această Elenă „renăscută”, 

fiind încurajat și de sfetnicii săi apropiați, între care Alecsandri și 

Costache Negri, să îi acorde soției sale încă o șansă. Simbolul acestei 

împăcări a fost Palatul de la Ruginoasa. Ruginoasa era locul de refugiu, 

unde Elena putea fura câteva momente de fericire, în intimitate cu soțul 

ei. Și, lucrul cel mai important, era enclava unde rivala ei, Maria, n-a 

avut voie să pătrundă vreodată. Elena s-a străduit din răsputeri să se 

ridice la nivelul așteptărilor și al îndatoririlor sociale ce îi reveneau ca 

primă doamnă a țării. Lua parte la ceremoniile de la Palat, prezida 

dineuri, organiza baluri și spectacole de teatru, alături de soțul ei, primea 

personaje importante în audiențe particulare, ba chiar le-a numit pe 

Zulnia Sturdza și alte 12 reprezentante ale înaltei societăți ca doamne de 

onoare. 

Totuși, ea a rămas o conservatoare, care socotea că încă nu sosise 

momentul ca femeile să ia parte activă la viața politică. Atenția ei s-a 

îndreptat mai ales asupra orfanilor. A creat azilul care îi poartă numele, 

instalat la Cotroceni, în 1862. S-a preocupat și de educația femeilor, de 

problemele celor în vârstă, de îmbunătățirea condițiilor din spitalele 

pentru nebuni și din închisori, a întemeiat muzee și a ctitorit monumente 

publice. A colaborat cu generalul Ion Emanuel Florescu, creatorul noii 

armate românești – un prieten de o viață – pentru a crea spitale militare 

mai eficiente. Odată, Cuza i-a spus radicalului C.A. Rosetti: „am aici la 

Palat o doamnă care este și mai roșie ca tine”. Mai târziu, după moartea 

soțului ei, Elena Cuza s-a oferit să poarte de grijă la cinci orfani de la 

spitalul Caritatea din Piatra Neamț. Datorită muncii desfășurate pe acest 

tărâm, românii au dezvoltat un sentiment foarte sincer față de această 

prințesă modestă, ajungând cu timpul să o venereze ca pe o sfântă. 

 

Sacrificii 

Și-a cucerit un loc în inima nației, dar nu a reușit să câștige și 

inima soțului ei sau să își salveze căsnicia. La scurtă vreme după 

reîntoarcerea ei, Cuza a informat-o, în maniera lui dură, că Maria îi 

născuse un fiu nelegitim, Alexandru. În 1865 i-a urmat un altul, 

Dimitrie. I-a cerut să accepte pe Alexandru în casă și să semneze hârtiile 

de adopțiune. Ce umilire mai mare putea îndura o femeie? Atunci, 
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pentru prima oară, și ea și mama ei s-au gândit să ceară divorțul. Avea 

nevoie de timp de gândire și a plecat din nou la Paris. 

Marea tragedie a Elenei era faptul că nu reușea să dea naștere unui 

copil, deși avea un dezvoltat simț matern. Atunci când sora ei mai 

tânără, Zoe, căsătorită cu prietenul lui Alexandru Ioan Cuza, Iordache 

Lambrino, a murit la nașterea celui de al treilea copil, Elena a preluat 

creșterea nepoților săi. Decizia ei de a accepta să adopte pe cei doi fii 

naturali ai lui Cuza a venit tot din acest sentiment matern neîmplinit. I-a 

iubit și i-a crescut de parcă ar fi fost ai ei. La fel ca în tot ceea ce a făcut, 

s-a dedicat lor în totalitate, renunțând la viața de Curte și la obligațiile 

sociale. Oficial, s-a spus că fuseseră adoptați doi copii fără părinți, dar 

tot Bucureștiul știa adevărul. 

Până la urmă, tocmai acest gest a salvat căsătoria. Căci Cuza îi 

iubea foarte mult pe băieți și dragostea aceasta reciprocă a oferit cel mai 

solid liant. În plus, el știa că soția lui era o mamă mult mai bună decât 

Maria. 

 

Exilul 

Se spune că organizatorii loviturii de stat din 1866 au plănuit 

astfel lucrurile încât să îl surprindă pe Cuza în pat cu Maria Obrenovici. 

Conspiratorii au avut grijă să izoleze apartamentul Elenei Cuza și 

camerele copiilor, dând ordine stricte să nu li se întâmple ceva. Elena a 

încercat să ajungă la soțul ei, dar i s-a răspuns că nu se mai află în Palat. 

L-a căutat atunci pe consulul francez Tillos, cu ajutorul căruia a reușit 

să îl întâlnească pe Cuza la Cotroceni. Apoi, acesta a părăsit țara doar 

cu amanta, fără să o mai aștepte pe soție. Elena a aflat abia la Cluj, la 26 

februarie, că ei ajunseseră deja la Viena. 

Întreaga familie i-a cerut, din nou, să divorțeze. Dar chemarea 

datoriei a fost mai puternică. Soțul ei era acum un exilat, un om bolnav, 

avea nevoie de dragostea copiilor, era deci datoria ei să-i stea în preajmă. 

Au călătorit împreună la Ems, Paris, Aix les Bains, Reichenhall, și-au 

cumpărat o casă frumoasă la Dabling, lângă Viena, o alta vilă lângă 

Florența, pentru a se stabili în final la Heidelberg. Dar nu a putut scăpa 

de umbra Mariei, care continua să se întâlnească cu fostul domn prin 

diferite hoteluri. 
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Anii de exil pot fi considerați cei mai fericiți din viața ei. A reușit, 

în sfârșit, să-i câștige respectul lui Cuza, chiar dacă nu și dragostea, și 

printr-o tenacitate ieșită din comun, să iasă învingătoare în ultima rundă. 

Elena l-a îngrijit cât a fost bolnav, în ultima perioadă a vieții lui, și ea i-a 

stat la căpătâi când a murit, la Heidelberg, în 1873, în timp ce Maria 

Obrenovici lua parte la un bal, la Viena, ca doamnă de onoare a 

împărătesei Augusta, soția Kaiserului Wilhelm I. 

 

Dragoste și după moarte 

Elena i-a purtat lui Cuza aceeași dragoste și după moarte. Și-a 

dedicat toată energia educării celor doi băieți, Alexandru și Dimitrie, o 

sarcină nu tocmai ușoară. Alexandru era un tip flegmatic, lipsit de 

voință, intenționa să facă o carieră politică. Și-ar fi dorit să îl 

moștenească pe Cuza, dar o afecțiune congenitală cardiacă l-a obligat să 

ducă o viață liniștită. Dimitrie, mezinul, moștenise doar viciile tatălui. 

Știa că nu avea mult de trăit din cauza unei afecțiuni pulmonare, așa 

încât înțelegea să își trăiască viața din plin, la Paris. Și-a zburat creierii 

la Ruginoasa, în toamna anului 1888. Urma exemplul mamei sale, 

Maria Obrenovici, care, atunci când a aflat că este bolnavă de cancer, 

s-a sinucis la Dresda, la 16 iulie 1876. Avea 41 ani. A fost înmormântată 

mai întâi la biserica Sf. Spiridon, din Iași. În 1908, a fost deshumată și 

mutată în cavoul familiei din cimitirul „Eternitatea”. Cu acel prilej, 

sicriul a fost deschis. Spre surprinderea tuturor corpul ei era intact și 

arăta de parca atunci adormise. 

Alexandru, în ciuda sfaturilor Elenei și ale doctorilor, s-a căsătorit 

cu Maria Moruzi. A murit în timpul unei călătorii în Spania, aproape de 

Madrid, în 1889. Prin testament, Ruginoasa revenea soției alături de 

care trăise numai șase luni și nu mamei adoptive. În 1893, Maria 

Moruzi-Cuza s-a recăsătorit pentru un scurt interval de timp (o zi) cu 

Ionel Brătianu, fiul celui care îl detronase pe Cuza. Din această căsătorie 

s-a născut cel ce avea să fie marele istoric Gh. Brătianu. Până la urmă, 

Brătienii au donat Ruginoasa spitalului Caritatea din Iași, potrivit cu 

dorința Elenei. 

Născută la 17 iunie 1825, Elena Doamna, femeia plăpândă și 

sfioasă, a supraviețuit tuturor celor care i-au marcat viața în vreun fel. 
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Poate că lovitura cea mai grea fusese moartea mamei sale, Catinca, în 

1869. S-a bucurat, în timpul vieții, de simpatia împăratului Napoleon III 

și a împărătesei Eugenia, a prietenilor apropiați ai soțului ei, a lui Carol 

I, Ferdinand și a Mariei. La aniversarea unei jumătăți de veac de la 

Unirea Principatelor, în 1909, i s-au adresat omagii din toate colțurile 

țării, cărora le-a mulțumit „în numele lui Alexandru Ioan Cuza”. A 

murit în același an, la 2 aprilie 1909. A fost înmormântată, după dorința 

ei, la Solești, proprietatea părinților săi. 
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Memorandumul de la 1892 
 

Daria DOBRIN 

Coord.: Prof. Dorin FLOREA 
Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu 

 

Frământata istorie a românilor transilvăneni din secolul al XIX 

lea nu poate trece cu vederea lupta acestora pentru recunoașterea 

drepturilor naționale și egalitate socială, cristalizată în timpul revoluției 

de la 1848-1849 și afirmată cu tărie prin vocea memorandiștilor de la 

1892. 

 

 
Pagină din Tribuna, în care se relatează despre procesul memorandiștilor 

sursa:https://jurnalspiritual.eu/wp-content/uploads/2019/03/2-61.jpg 

 

Memorandumul, document cu caracter novator și democratic, a 

reprezentat în fapt o petiție semnată de liderii românilor din Transilvania 

și adresată în anul 1892 împăratului Franz Joseph. Acesta prezenta 

consecințele instaurării dualismului austro-ungar și cuprindea 

principalele revendicări ale românilor transilvăneni, printre care se 

https://jurnalspiritual.eu/wp-content/uploads/2019/03/2-61.jpg
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număra recunoașterea drepturilor politice și confesionale. Totodată 

această acțiune se dorea a fi un semn de protest față de politica de 

maghiarizare practicată de autorități împotriva românilor din Ardeal și 

față de persecuțiile la care erau supuși aceștia, cuprinzând o analiză a 

situației economice, politice, sociale și culturale a românilor 

transilvăneni, de la formarea dualismului austro-ungar în februarie 

1867. 

 

Elaborarea petiției. Respingerea delegației 

În mai 1881, la Sibiu, a avut loc conferința de unificare a 

Partidului Național Român din Transilvania, prilej cu care liderii noului 

partid au hotărât trimiterea unui memoriu Curții de la Viena, care să 

aducă problema românilor transilvăneni în atenția opiniei publice 

europene. Memorandumul a fost redactat de Iuliu Coroianu și elaborat 

la Sibiu în prezența lui Ioan Rațiu, președintele PNR, Vasile Lucaciu, 

Gheorghe Pop de Băsești, Eugen Brote și Septimiu Albini. Întrunirile în 

cadrul cărora se exprima protestul față de politica de maghiarizare 

ajunseseră să se manifeste chiar și în Moldova, iar intensificarea 

acțiunilor inițiate pe toate planurile de către românii aflați sub dominație 

străină a dus la intensificarea mișcării memorandiste. Odată cu 

elaborarea în 1887 a proiectului de Memorandum de către Ioan Slavici 

în calitate de secretar al Comitetului Central al Partidului Național 

Român, se apreciază că această puternică expresie a luptei naționale a 

românilor a intrat într-o nouă fază ce va culmina cu anul 1892. 

Această acțiune se înscria în Hotărârea adoptată la ședința plenară 

a Conferinței electorale române din 9 mai 1887, care stabilea ca obiectiv 

prioritar elaborarea unui Memorial care urma să fie înaintat Curții de la 

Viena pentru a face cunoscută situația reală a românilor transilvăneni și 

„toate cauzele pentru care acest popor nefericit nu poate ajunge la 

folosirea drepturilor competente lui”. Petiția a fost aprobată la 25 martie 

1892 și prezentată la Viena pe 28 mai 1892 de o delegație compusă din 

300 de reprezentanți ale tuturor stărilor din Transilvania: intelectuali, 

meseriași, lucrători. 

Împăratul Franz Joseph nu a dorit să primească delegația 

românilor transilvăneni, iar Memorandumul l-a trimis autorităților 
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maghiare, care la rândul lor l-au returnat lui Ioan Rațiu. Acest fapt a 

nemulțumit profund pe români, care au considerat că împăratul nu 

dorește rezolvarea problemelor naționalităților din Imperiu. Ca urmare, 

românii țin o Conferință națională în 1893 și publică Memorandumul în 

TRIBUNA, tribuniștii care susțineau cu tărie activismul politic, fiind de 

fapt forța motrice a acestui demers patriotic. Publicarea documentului 

produce o stare de panică în rândul oficialităților care primiseră o 

lovitură puternică, motiv pentru care trec la prigonirea memorandiștilor 

cu ajutorul jandarmeriei și a justiției. 

 

 
Memorandiștii condamnați în mai 1894 

Sursa:www, delcampe.net 

 

Memorandumul făcea o analiză a sistemului legislativ ungar 

(legea națiunilor, legea electorală, legile școlare, legea presei etc.), 

evidențiind faptul că românii erau discriminați, neavând drepturi 

politice. Documentul contestă și modul în care s-a instaurat dualismul 

austro-ungar, fără a se lua în seamă și dorințele românilor majoritari în 

Transilvania. De asemenea, este combătută declararea statului maghiar 

ca „stat național”, în care elementul maghiar a avut puterea, în timp ce 
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românii erau supuși unui proces de maghiarizare. Autorii Memoran-

dumului subliniază faptul că ei nu și-au propus schimbarea regimului 

politic, ci doar îmbunătățirea situației românilor, prin desființarea 

dualismului austro-ungar și revenirea la autonomia Transilvaniei. 

Memorandiștii au pornit în revendicările lor de la afirmarea drepturilor 

istorice ale românilor bazată pe importanța lor etnică din Transilvania 

(aprox. 65% din populația Transilvaniei), numerică (3 milioane de 

români la totalul de 13 milioane al Regatului Maghiar) și economică (în 

aproximativ 65% din totalul teritoriului românii stăpâneau proprietate 

privată, pentru care plăteau dări la stat). Cu toate acestea, se arată în 

document, românii nu aveau „pentru înaintarea culturală niciun 

așezământ susținut de stat”. Totodată, se pune accent pe „jertfa de 

sânge” pe care au dat-o românii pentru apărarea țării, precum și pe 

aspirațiile culturale. Prin această petiție s-a criticat foarte aspru sistemul 

legislativ al Ungariei, în special legea de deznaționalizare și legea 

electorală, precum și așa-numita „lege pentru egala îndreptățire a 

naționalităților”, care afirma existența unei singure națiuni, cea 

maghiară. Nu în ultimul rând se cerea „dreptul de a fi reprezentați în 

dietă și de participare la conducerea afacerilor țării” potrivit principiului 

proporționalității numerice a românilor. De altfel argumentul 

demografic a fot mereu invocat pentru a demonstra nedreptatea făcută 

românilor, cu toate că reprezenta cel mai vechi și cel mai consistent 

element etnic din Transilvania. 

 

Trimiterea în judecată a fruntașilor ardeleni. Grațierea 

Inițial, guvernul de la Budapesta nu a luat nici o măsură împotriva 

memorandiștilor pentru a nu periclita reînnoirea în anul 1893 a 

Tratatului de asociere a României la Tripla Alianță din 1883. În toată 

această perioadă are loc o amplă acțiune de solidarizare în străinătate cu 

românii din Transilvania, poate și din prisma faptului că autorii au 

tradus documentul în limbile de circulație internațională, făcându-l 

cunoscut peste hotare.  

O adunare de solidaritate cu memorandiștii a avut loc în iunie 

1892, la București, cu participarea unor importante personalități politice 

și culturale românești. În cuvântările rostite s-au dezvăluit toate măsurile 
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luate împotriva românilor de guvernul ungar și a fost adresat un Apel 

Europei de a lua apărarea românilor asupriți. La 28 iunie/10 iulie 1892, 

o astfel de manifestare a mai avut loc în sala Ateneului Român. De 

asemenea, manifestații de solidaritate cu memorandiștii au mai avut loc 

la Iași, Brăila, Craiova, Ploiești și Bârlad.  

Primele consecințe au venit imediat după depunerea 

Memorandumului: casa lui Iuliu Coroianu a fost atacată, la fel și cea a 

lui Ioan Rațiu. La 13 mai 1893, s-a depus denunțul penal împotriva 

Comitetului Național. Guvernul de la Budapesta adoptă tactica de 

minimalizare a întregii acțiuni, prin atribuirea ei unor indivizi 

particulari. Inițial a fost acuzat Eugen Brote, ca proprietar al tipografiei 

la care a fost tipărit Memorandumul. Comitetul Național a luat însă 

asupra sa responsabilitatea, ca reprezentant al întregii națiuni române. 

Până la urmă au fost dați în judecată 23 de membri ai Comitetului 

Central al PNR și 5 particulari. 

Procesul s-a desfășurat la Cluj, în clădirea denumită simbolic 

„Reduta” între 25 aprilie și 7 mai 1894 și s-a încheiat cu condamnarea 

a 15 dintre cei 29 de inculpați. Pedepsele variau între 5 ani și 6 luni, 

însumând o pedeapsă de 31 de ani și 18 luni de închisoare, la care se 

adăuga și plata cheltuielilor de judecată. Ioan Rațiu a cerut să se apere 

în limba română, deși cunoștea bine maghiara, spunând „Sunteți stăpâni 

pe persoanele noastre fizice, vă scapă însă conștiința noastră care este 

conștiința națională a poporului român! … E tribunalul lumii civilizate, 

care vă va osândi odată mai mult și mai aspru decât v-a osândit până 

acum!”. Vestea condamnării a stârnit imediat protestul oamenilor 

politici din Vechiul Regat, dar și ale unor personalități din străinătate, 

precum William Gladstone, Georges Clemeanceau, Emile Zola, Lev 

Tolstoi. Guvernul maghiar nu își revizuiește decizia în pofida tuturor 

protestelor, iar pe 16 iulie 1894 interzice activitatea PNR. În cele din 

urmă, cel care îi va grația pe memorandiști la 19 septembrie 1895 va fi 

însuși împăratul Franz Joseph ca urmare a presiunii imense la care era 

supus din partea opiniei publice, dar și datorită intervenției diplomatice 

a regelui Carol I pe lângă Curtea de la Viena. 

Regele Carol I a fost mereu atent la problemele românilor din 
Transilvania, intervenind prudent și discret pentru îmbunătățirea soartei 
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lor. În perioada redactării Memorandului, Majestatea Sa i-a primit în 
audiență pe Dr. Vasile Lucaciu și Iuliu Coroianu, el fiind cel care i-a 
sfătuit să nu meargă cu Memorandul la Viena, ci la Budapesta. 
Conducătorii Partidului Național Român au avut în această perioadă 
dese întâlniri la București cu diverși lideri politici: Dimitrie Sturdza, 
Nicolae Filipescu, Take Ionescu, Grigore T. Brătianu, V. A. Urechia. 
Ca urmare a acestor intense discuții cu liderii politici de la București, 
memorandiștii au primit informații privind situația politică de la Viena 
și în acest fel să poată fi ales momentul cel mai potrivit pentru 
prezentarea Memorandumului. Chiar și textul documentului se pare că 
a suferit modificări substanțiale, la sugestia politicienilor din Regat, 
astfel a fost condensată partea introductivă, care aducea multe 
argumente istorice în favoarea românilor, dar s-au accentuat acuzațiile 
la adresa politicii administrative promovate de guvernul maghiar.  

Mișcarea memorandistă a fost sprijinită și de „Liga Culturală”, 
organizație care a luat naștere în București pentru susținerea egalității 
sociale, politice și naționale, care avea ca scop întărirea unității 
românilor din România și din Transilvania. În paralel cu activitatea 
publică, „Liga Culturală” a inițiat o mișcare secretă ce urmărea 
declanșarea unei revoluții în Transilvania. După eșecul de la Viena, în 
România au fost organizate ample acțiuni de protest în favoarea 
memorandiștilor. Procesul de la Cluj din mai 1894 a internaționalizat 
cauza românilor din Transilvania. Diplomații ambasadelor străine 
reacționează. Ambasadorul Austro-Ungariei, contele Agenor 
Goluchowski, încheindu-și misiunea în România, a înaintat în iulie 
1894 la Viena un „Memoriu privind problema românească”. Regele 
Carol I este pus într-o situație dificilă. Pe de o parte, este acuzat de 
diplomații străini că se implică în politica statului vecin, Austro-
Ungaria, pe de altă parte, este presat de opinia publică să intervină 
pentru frații români de peste Carpați. Evenimentele petrecute în 
Transilvania între anii 1892-1895 au contribuit la europenizarea cauzei 
românești și la întărirea solidarității naționale.  

 
Impactul Memorandumului 
Memorandumul a fost ultimul memoriu adresat Curții vieneze, 

încheind seria petițiilor trimise de români monarhilor habsburgi, timp 
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de aproape două secole. Mișcarea memorandistă a contribuit la 
construirea conștiinței naționale în Transilvania, chiar dacă nu au reușit 
să schimbe politic sau economic statutul românilor sub monarhia 
dualistă. Viziunea lor a dus la potențarea proiectului național și în Regat, 
unde oamenii de rând și oficialii deopotrivă au început să își imagineze 
locul Transilvaniei într-o Românie Mare. Punctual, memorandiștii au 
eșuat: nu au reușit să amelioreze condiția românilor transilvăneni. Au 
contribuit însă la spiritul care le-a dat transilvănenilor drepturi în cadrul 
noului stat român după 1918. 
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Războaiele Balcanice, preludiul „Marelui război” 
 

Darius LUCA 

Coord.: Prof. Dorin FLOREA 
Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu 

 

Premisele Primului Război Balcanic 

Războaiele Balcanice au fost două conflicte care au avut loc în 

Peninsula Balcanică în 1912 și 1913. Până începutul sec. al XX-lea, 

Serbia, Muntenegru, Grecia, Bulgaria și România și-au câștigat 

independența față de Imperiul Otoman, deși mare parte din populațiile 

etnice ale primelor patru state menționate erau încă sub control otoman. 

În 1912 aceste țări au format Liga Balcanică și au atacat Imperiul 

Otoman.  

Odată cu declinul Imperiului Otoman, stat care a fost „poreclit” 

în toată Europa ca și „omul bolnav al continentului”, statele-națiuni din 

Balcani au dorit uniunea populaților lor etnice într-un singur stat.  

În Imperiul Otoman perioada 1908-1911 a fost marcată de 

numeroase crize, cea mai profundă fiind Revoluția din 1908, în care 

Junii Turci au reintrodus Constituția din 1876 și Parlamentul Otoman, 

ambele fiind anterior scoase din funcțiune de către Sultanul Abdul 

Hamid II. Acest eveniment a marcat politic Imperiul Otoman până la 

disoluția sa, la scurt timp după încheierea Primului Război Mondial. 

În octombrie 1908, Austro-Ungaria a folosit instabilitatea din 

Imperiul Otoman pentru a anexa Bosnia și Herțegovina, provincie pe 

care a ocupat-o din 1878. Serbia a fost intrigată de anexarea Bosniei și 

a Herțegovinei de către Austro-Ungaria, deoarece acest teritoriu era 

important pentru statul sârb care-l dorea incorporat în granițele sale. 

Această anexare a fost acceptată cu greu de Serbia, care își va concentra 

de acum atenția spre vechile teritorii sudice care odinioară făceau parte 

din Imperiul Sârb. 

Tot în anul 1908, Bulgaria și-a declarat independența (eveniment 

care s-a mai întâmplat dar a fost întâmpinat cu puțină susținere 

internațională) doar că de data aceasta independența i-a fost recunoscută 

de majoritatea Europei și a statelor civilizate din restul lumii. Următorul 
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obiectiv al bulgarilor era obținerea unor teritorii din Tracia și 

Macedonia, aflate sub stăpânirea otomanilor, pentru aceasta se miza pe 

sprijinul Rusiei cu care a încercat să stabilească relații cât mai strânse. 

În anul 1910 Muntenegru a devenit un regat. Pe agenda națională 

a statului a rămas, ca și în trecut, dorința de a se uni cu teritoriile 

majoritare muntenegrene sub controlul otoman, aspirație legitimă, dar 

contribuia la tensionarea situației politice în Balcani. 

Situația este delicată și în bazinul Mării Mediterane, unde grecii 

din Creta militează tot mai insistent pentru unirea cu Grecia, iar pe de 

altă parte în anul 1911 începe Războiul Tripolitan (cunoscut și ca 

Războiul Turco-Italian) în urma căruia Italia anexează Vilayetul 

Tripolitaniei.  

 

Formarea Ligii Balcanice 

Acest război a arătat statelor balcanice incompetența militară a 

Imperiului Otoman în fața unui atac bine pus la punct. Urmând victoria 

Italiei, radicalismului în creștere și o serie de revolte în Albania, care era 

sub control otoman, Junii Turci au pierdut puterea în Imperiul Otoman. 

Statele balcanice au văzut acest eveniment ca cel mai jos punct al puterii 

otomane, motiv pentru care au căutat să încheie o serie de alianțe pentru 

a lupta cu sorți de izbândă împotriva otomanilor în vederea eliberării 

compatrioților rămași sub stăpânirea Porții. Negocierile dintre statele 

balcanice au început în 1911 și au fost realizate complet în secret. În 

aprilie 1911, premierul Greciei nu reușește să semneze un tratat cu 

Bulgaria, cu cel mai probabil motiv pentru această nereușită fiind 

suspiciunea statului bulgar față de puterea armatei greci. În final, alianța 

dintre Bulgaria și Grecia a fost semnată pe 29 mai 1912 deși acest tratat 

nu menționa nicio divizare exactă a teritoriilor vizate. Demersurile 

diplomatice ale Bulgariei vor continua astfel, în februarie 1912 este 

semnat un tratat cu Serbia, în baza căruia obținea teoretic, Macedonia și 

alte teritorii, iar Serbia urma să revină la granițele sale de altădată. În 

termeni mai exacți, Bulgaria ar fi urmat să anexeze toate teritoriile est 

de râul Strimona și de M-ții. Rodopi, iar Serbia ar fi urmat să ocupe toate 

teritoriile nord și vest de Muntele Skardu. În aprilie 1912, Bulgaria a 

semnat și un tratat cu Muntenegru, care avea deja tratate cu Serbia. 
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Această „pânză” de alianțe, împreună cu „înțelegeri de gentlemeni” 

făcute de Grecia cu Serbia și Muntenegru au format Liga Balcanică. 

 

Primul Război Balcanic 

Pe 17 octombrie 1912, Liga Balcanică a declarat război 

Imperiului Otoman în urma mobilizării otomane în Tracia. Aliații 

sud-slavici au revizuit multe planuri de război înainte de începerea 

războiului. Grecia nu a fost inclusă la aceste revizuiri și plănuiri din 

cauza semnării mai târzii a tratatelor greci și posibil din cauza 

incertitudinii bulgare asupra regiunilor Traciei și ale Tesaliei. Serbia și 

Muntenegru ar fi urmat să atace în teatrul Sandjak, iar Bulgaria și Serbia 

în Tesalia, Tracia și Macedonia.  

Situația otomană era una delicată. Populația imperiului era de 26 

de milioane de oameni, un număr enorm în comparație statele balcanice 

și un număr notabil de mare în general pentru timpul acela, dar ¾ din 

populație era în teritoriile otomane din Asia. Întăririle, deci, trebuiau să 

vină pe nave, drumul (de exemplu) Alep-Constantinopol sau 

Bagdad-Constantinopol fiind mult prea lung altfel. Problema cu aceste 

rute maritime este că Grecia investise mult în industria maritimă și astfel 

putea opune o anume opoziție în fața convoaielor otomane. 

Otomanii aveau 3 sedii militare principale în Balcani – sediul din 

Tracia, în capitala Constantinopol, sediul de vest în Tesalonic și sediul 

Vadar în Skopje. 

Muntenegru a fost primul stat care a declarat război, pe 8 

octombrie. Avansul cel mai notabil a fost către Shkodra cu niște acțiuni 

militare mai puțin notabile în regiunea Novi Pazar. Restul aliaților, 

oferind un ultimatum sever Imperiului, au declarat război o săptămână 

mai târziu.  

Bulgaria a atacat Tracia și Macedonia. În Tracia trupele bulgare 

abia au fost oprite pe linia Çatalca, la o distanță foarte mică de 

Constantinopol, și în istmul peninsulei Gallipoli. Trupe auxiliare au 

cucerit Macedonia de Est. 

Serbia a atacat Macedonia și vechea arie generală a Illiriei. 

Avansând în sud, spre Skopje și Monastir, ulterior spre Albania, trupele 
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sârbe au ajuns pe malul Mării Adriatice. Alte trupe au ocupat regiunea 

Kosovo și au conectat fronturile sârbe cu cele muntenegrene.  

Grecia a atacat din Tesalia în Macedonia prin Strâmtoarea 

Sarantaporo. Pe 7 noiembrie, ambele tabere au intrat în negocieri pentru 

predarea Tesalonicului. Cum grecii deja au ajuns acolo și Divizia a 

VII-a Rila a bulgarilor mișcându-se rapid către oraș, Hassan Tashin 

Pasha a acceptat predarea orașului, grecilor care au oferit termeni mai 

buni. Înainte de intrarea trupelor în oraș, o navă germană l-a scos pe 

fostul Sultan Abdul Hamid II din oraș, pentru a-și continua exilul în 

Asia Mică. Pe 12 noiembrie trupele greci și-au unit fronturile cu sârbii 

și bulgarii și au atacat regiunea Epirus și orașul Ioannia. 

Pe frontul naval, otomanii au pierdut două bătălii în fața grecilor. 

Cu grecii controlând mările era greu de crezut că întăririle din Asia vor 

mai ajunge la timp în Europa. În aceste condiții deloc favorabile, la 

începutul anului 1913 otomanii contraatacă în Tracia Vestică, dar fără 

rezultate notabile, în schimb bulgarii au intrat în Adrianopol (Edirne), 

vechea capitală otomană. Ulterior, în afară de aria mai-mare a 

Constantinopolului, prezența otomană din Europa a fost spulberată. 

Victoria balcanică a fost consacrată prin Tratatul de la Londra, din 30 

mai 1913. 

 

Epilogul Primului Război Balcanic 

În cadrul negocierilor din capitala britanică marile puteri 

implicate au făcut presiuni asupra Serbiei și a Greciei, deoarece acestea 

amânau semnarea tratatului pentru a ocupa poziții defensive mai bune. 

Tot insistența puterilor europene, statele balcanice au acceptat la Londra 

întemeierea un stat albanez, nedorit de nici una din statele la masa de 

pace. Sârbii au ocupat Macedonia în locul teritoriilor „Vechiei Serbia”, 

bulgarii au primit mai puțin teritoriu decât au dorit ceea ce a dus la 

tensiuni imediat după semnarea tratatului. 

Ignorând tensiunile de după tratat, Primul Război Balcanic a 

schimbat complet dinamica politică, socială, economică și culturală a 

Balcanilor și a Asiei Mici. Statele triumfale aveau toate nemulțumiri din 

cauza tratatului influențat de Marile Puteri, dar adevărații pierzători au 

fost otomanii. În cultura turcă, războiul a fost finalul unei ere, sfârșitul 
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instabilității și începutul colapsului. Pe scop religios și simbolic, victoria 

creștină a fost una masivă. Eliberarea Balcanilor a fost dorința marelui 

Țar Petru I, a fost profeția Bizanțului după căderea Constantinopolului, 

a fost restaurarea Ortodoxiei în Balcani. Pentru Islam, războiul nu a 

însemnat foarte mult, deși acum era pusă la întrebarea puterea 

otomanilor de a-și menține titlul de „Sultani ai Romei”, când 

Constantinopolul (a II-a Romă) era pe punctul de a fi cucerit de bulgari 

sau greci. Sub aspect economic statele balcanice au avut foarte mult de 

câștigat în timp ce alte state neutre precum Austro-Ungaria, au suferit 

masiv economic, datorită pierderii influenței politice în regiune.  

Deși aliații balcanici au fost uniți pe perioada războiului, imediat 

după război tensiunile au început să crească din nou. Deși au anexat 

mult teritoriu, bulgarii erau nemulțumiți, deoarece nu au putut anexa 

Macedonia, care a fost cedată Serbiei. Tensiuni erau și în Grecia, unde 

Bulgaria dorea ca Grecia să cedeze Tesalonicul. 

 

Al Doilea Război Balcanic 

În noaptea de 29 Iunie 1913, generalul bulgar Savov, primind 

ordine direct de la Țarul Ferdinand I al Bulgariei, a dat ordin de atac 

contra Greciei și a Serbiei, fără o declarație formală de război. Sârbii 

nici nu știau cu cine luptau, deoarece taberele bulgare și sârbe erau 

apropiate și sârbii considerau bulgarii aliați. Muntenegrenii, fiind la doar 

câțiva kilometri, au intrat și ei în luptă în ajutorul sârbilor. În Grecia, 

armata greacă s-a retras încet pentru două zile și ulterior a lansat un 

contraatac, câștigând o victorie contra Bulgariei la Kilkis, una din cele 

mai critice bătălii ale războiului. 

După bătălie a urmat un moment de onoare minimă atât pentru 

greci cât și pentru bulgari, când orașul Kilkis a fost ars și populația a fost 

masacrată. Bulgarii au reacționat arzând orașele Nigrita, Serres și 

Doxato, în ultimul oraș menționat și în Sidrokastro având loc și masacre.  

Armata greacă, ulterior, s-a împărțit în două părți mari, una 

avansând în Tracia Vestică iar alta avansând către Râul Struma, 

câștigând și bătăliile de la Doiran și Muntele Beles. În data de 30 iunie, 

armata greacă a devenit inferioară numeric armatei bulgare, care acum 

încerca să încercuiască armata greacă într-o bătălie de stil Cannae. 
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Regele grec Constantin I a încercat să convingă sârbii să își continue 

atacul (care fuse oprit, pentru moment, după o serie de bătălii), dar 

aceste negociații nu au fost cu succes.  

Totuși, pe 9 august, când încăierarea dintre cele două armate se 

încheia, România intrase în război de partea Serbiei, Greciei și a 

Muntenegrului, deoarece Bulgaria rupsese un tratat în care ar fi cedat 

Cadrilaterul (zis și Silistria Sudică), după Primul Război Balcanic, în 

schimbul neutralității României în viitor.  

Neavând nicio opoziție, armată română a avansat aproape 

complet liberă. Ulterior, când grecii au acceptat cererea pentru un 

armistițiu, armata română era deja la doar 7 kilometri de Sofia. Văzând 

slăbiciunile militare bulgare, otomanii s-au implicat și ei, scurt, în 

război, reocupând pământurile care bulgarii le ocupaseră în Tracia după 

Primul Război Balcanic. Armata română nu a omorât niciun om în 

ofensiva sa, în schimb fiind lovită de o epidemie de holera care a omorât 

1600 de soldați.  

 

Consecințele Războaielor Balcanice asupra lumii. 

Războiul s-a încheiat prin tratatul de la București, semnat pe 10 

august 1910. Cererea otomană de a participa la tratat a fost respinsă, din 

cauză că acest tratat dorea să rezolve problemele dintre statele balcanice 

și România. Un tratat separat urma să fie semnat cu otomanii. 

Marile Puteri au ținut, până și acum, o poziție influentă și opinia 

lor asupra tratatului a jucat un rol în scrierea sa, dar acest tratat nu a fost 

influențat direct de ele și niciun delegat al marilor puteri nu a participat 

la Tratatul de la București. Tratatul a împărțit Macedonia, a schimbat 

teritoriile balcanice și a recunoscut oficial independența și integritatea 

teritorială a Albaniei. Serbia a primit majoritatea Macedoniei și jumătate 

din Novi Bazar, dublându-și mărimea teritorială. Granițele acestea au 

fost stabilite mai oficial decât cele din Primul Război Balcanic. 

Grecia a primit majoritatea Macedoniei Sudice, împreună cu 

orașul-port Kavala. Unirea Cretei cu Grecia și anexarea insulelor din 

Marea Egee au fost recunoscute oficial prin tratat. 

România a primit Cadrilaterul, teritoriul pentru care a intrat în 

război. 
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Tratatul de la Constantinopol a marcat sfârșitul conflictului dintre 

Bulgaria și Imperiul Otoman. Majoritatea pământului cucerit de 

Bulgaria în Primul Război Balcanic a fost retrocedat otomanilor, cel mai 

notabil fiind că orașul Adrianopol a fost cedat iarăși otomanilor.  

Deși a pierdut războiul, Bulgaria a reținut puțin din teritoriul 

câștigat în Primul Război Balcanic, ca de exemplu o mică suprafață din 

Macedonia. 

Acest tratat a fost urmat de Tratatul de la Atena, tratatul dintre 

greci și turci. Tratatul nu a fost unul care să termine un război, ci mai 

degrabă un tratat care a restabilit relațiile diplomatice dintre cele două 

țări și a domolit rivalitatea dintre cele două. Totuși, turcii încă doreau 

reînnapoierea insulelor din Marea Egee, subiect care nici astăzi nu este 

total stabilit. 

Ultimul tratat semnat a fost Al Doilea Tratat de la Constantinopol, 

dintre sârbi și otomani. Acest tratat a sfârșit oficial conflictul balcanic și 

Războaiele Balcanice. 

Deoarece România nu a fost în conflict cu otomanii din 1878, 

România nu a semnat un tratat cu otomanii, neavând de ce. Muntenegru 

nu a semnat un tratat cu Imperiul Otoman, deși acesta era un act mai 

degrabă simbolic, de independență, decât unul de a continua conflictul.  

Impactul Războaielor Balcanice este unul masiv care nu ar trebui 

marginalizat. Aceste conflicte au adus granițele moderne Balcanilor, cu 

excepția teritoriilor ulterior iugoslave (vechiul Regat Illiric) și cu o mică 

parte a Macedoniei Sudice care astăzi este teritoriu grecesc, anterior 

fiind teritoriu bulgar. Schimbările demografice au fost masive pentru 

toți participanții Războaielor. 

Cel mai mare impact a fost cel asupra Imperiului Otoman. 

Pierzând toate pământurile sale în Europa, cu excepția Traciei Estice și 

a Constantinopolului, Imperiul a avut de a face cu o criză nemaivăzută 

până atunci. Regimul Junilor Turci, care spunea că va readuce 

Imperiului gloria de odinioară, nu a realizat nimic mai bun decât 

regimul lui Abdul Hamid II. Ulterior, regimul Junilor Turci se va 

transforma într-o dictatură în 1913. Imperiul Otoman nu și-a mai revenit 

politic, economic și militar în urma Războaielor Balcanice. 
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Statele balcanice s-au schimbat complet după cele două conflicte. 

Grecia și-a mai mult decât dublat mărimea teritorială, la fel ca și Serbia. 

Muntenegru a arătat lumii că, deși o țară mică, și ei se pot implica în 

războaie, pe lângă faptul că populația muntenegreană a fost unită după 

Primul Război Balcanic. Poziția bulgară după cele două conflicte este 

una atât câștigătoare cât și pierzătoare. Deși eclipsată de toți vecinii ei 

cu excepția Imperiului Otoman, Bulgaria și-a proclamat independența 

și a unit majoritatea populației etnice bulgare în mai puțin de 30 de ani. 

România este, obiectiv, singurul state care a prosperat pe durata 

conflictelor și este și statul care a fost cel mai stabil pe perioada acestora.  

Cea mai importantă consecință a acestor războaie a fost creșterea 

naționalismului în Balcani, fapt care a contribuit decisiv la declanșarea 

Primului Război Mondial. 
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Bătăliile din Primul Război Mondial în județul Putna 
 

Ana IRIMIA 

Coord.: Prof. Gabriela OBODARIU 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani 

 

Primul război mondial a fost declanșat de asasinarea la Sarajevo 

a moștenitorului tronului din Austro-Ungaria, Franz Ferdinand. În ciuda 

faptului că la început nu se credea că acest conflict va lua amploare, în 

doar câteva săptămâni, s-a extins în toată Europa. Astfel, la data de 28 

iulie 1941, a început războiul dintre cele două tabere: Antanta și Puterile 

Centrale.  

De partea Antantei erau Imperiul Rus, a Treia republică a 

Regatului Francez și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei care 

luptau contra Puterilor Centrale de partea cărora se aflau Imperiul 

German și Austro-Ungaria, urmând pe parcurs să să se alăture mai 

multe țări.  

Războiul a fost unul total și de poziții. Total pentru că a implicat 

toate resursele globului, iar de poziții deoarece s-a purtat terestru, aerian 

și naval.  

Inițial, România se declară neutră, însă în 1916, intră în război de 

partea Antantei pe baza unei convenții militare ce susținea că la finalul 

războiului, i se recunoșteau României teritoriile ce până atunci deși erau 

locuite de români, erau sub dominația altor state.  

 

Participarea României la război 

La data de 3 august 1914, întrucât Regele Carol I dorea intrarea 

României în război împotriva Antantei, s-a luat hotărârea să se adopte 

expectativa armată. Un rol important în perioada de neutralitate 

(1914-1916) l-a avut Ion I.C. Brătianu pentru că a dat dovadă de multă 

răbdare și a reușit să negocieze cu părțile implicate în marele conflict. 

După doi ani de neutralitate, în 1916, pe baza încheierii unui tratat 

politic și o convenție militară cu Antanta, România intră în război de 

partea acesteia, dorind crearea statului național unitar român. Astfel, 

după încheierea războiului i se recunoșteau drepturile asupra teritoriilor 
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locuite de românii din Austro-Ungaria, adică Transilvania și Bucovina. 

De asemenea, se promitea sprijinul României pe plan militar. Totuși, în 

1916 țara noastră nu era pregătită pentru un asemenea război. Din 

această cauză armata română a evacuat Oltenia, Muntenia și Dobrogea, 

iar regele, parlamentul și guvernul s-au mutat la Iași. O mulțime de 

oameni s-au refugiat în Moldova pentru iarna grea din 1916-1917.  

După campania din 1916, armata română era într-o situație foarte 

dificilă ca urmare a problemelor în relația cu Rusia și pentru că era 

nevoie de o reorganizare a armatei. De altfel, aliații din Antanta au 

discutat la Chantilly despre operațiunile militare ce urmau să aibă loc în 

România pentru a putea fi puse în coordonare cu celelalte operațiuni 

militare de pe fronturile din Europa. De asemenea, și Rusia stabilește 

planificarea acțiunilor militare de pe frontul de est. Încă din 14 iulie 

1917, Marele Cartier General român va stabili planul de luptă prin 

„Ordinul de operații nr 36”. Acesta prevedea „Pana la restabilirea 

situației generale, misiunea forțelor care operează pe frontul român este 

de a menține pozițiunile pe care se găsesc actualmente acoperindu-se 

ambele flancuri”. 

Acțiunile militare cu rol de apărare din iulie-august 1917 se vor 

desfășura în zone diferite geografic, câmpie și deal și de aceea, Puterile 

Centrale au dorit să dea lovitura principală în Câmpia de la vest de Siret. 

Doar că, trupele române vor reuși să obțină o victorie în această zonă 

strategică. Succesul a fost cu atât mai mare cu cât o parte din trupele 

ruse erau dezorganizate ca urmare a revoluției izbucnite în Rusia.  

Anul 1917 a fost unul eroic pentru România. Generalul francez 

Berthelot a reușit să reorganizeze armata, aducând victorii importante 

pe fronturile de la Mărăști, Mărășești, Oituz din județul Putna.  

Județul Putna s-a format și a primit această denumire în 1591, 

fiind la început un județ de frontieră, denumirea județului venea de la 

râul Putna ce îl străbătea de la vest la sud-est.  

Campania militară din 1917 era formată din Armata I română 

condusă de generalul Eremia Grigorescu și Armata a II-a condusă de 

generalul Averescu. 
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Planul armatei române viza o ofensivă în zona Nămoloasa în timp 

ce Puterile Centrale mizau pe atacarea Moldovei de la sud la nord în 

zona Oituz și de la est spre vest pe Valea Siretului. 

 

Bătălia de la Mărăști  

În perioada 11-19 iulie 1917, generalul Alexandru Averescu a 

pornit ofensiva de la Mărăști. A înaintat 20 de kilometri în dispozitivul 

inamic, în schimb, succesul armatei române nu a putut fi exploatat.  

Tactic, „teatrul de operațiuni” al Armatei a II-a română a fost 

străbătut de 3 râuri: Trotuș, Șușița și Putna. Terenul a fost unul accesibil 

pentru infanterie și artilerie, exceptând zona muntoasă. Pădurile au fost 

de mare ajutor pentru că împiedicau trupelor aviatice ale inamicilor să 

observe planul nostru de atac.  

Drept apărare, văile formau un fel de rocadă ce îngreuna armata 

inamică să înainteze. Au fost construite trei aliniamente de apărare ce 

au constituit la victoriile armatei române. Acestea erau organizate în 

linii ce conduceau pe tranșee.  

 

Bătălia de la Mărășești 

La 24 iulie 1917, trupele germane conduse de von Mactensen 

contraatacă de la Focșani-Mărășești-Adjud. Rușii se retrag în fața 

atacului german, în schimb Armata I română condusă de generalul 

Eremia Grigorescu îi oprește pe germani în bătălia de la Mărășești, care 

a durat până la 6 august 1917, fiind o luptă defensivă. 

Lupta s-a desfășurat în trei etape: 

Luptele au început pe 24 iulie/6 august la ora 7:30 cu Armata I 

germană condusă de gen. Kurt von Morgen a atacat Divizia 34 de 

infanterie rusă, spărgând cu succes frontul la o adâncime de 3 km și o 

lungime de 10 km. La cererea rușilor, general. Comandantul Armatei I, 

Constantin Christescu, a ordonat intervenția Diviziei 5 Infanterie la vest 

de Siret, împiedicând cu succes nemții să ia trecerea râului. În dimineața 

următoare, feldmareșalul August von Mackensen a întors atacul spre 

nord, forțând armata româno-rusă să se retragă 2 km și să abandoneze 

satul Doaga. 
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Următoarele două zile au fost marcate de grele atacuri germane 

și de pierderi de trupe româno-ruse. La 28 iulie/10 august, armatele 

aliate au efectuat o contraofensivă pentru reluarea intrării inamicului 

între Focșani-Mărășești și Comunicațiile Siret, cu participarea Diviziilor 

5 și 9 române și a Diviziilor 13 și 71 infanterie rusă. Totuși, confruntarea 

a fost acerbă, iar coaliția ruso-rusă nu a reușit să recupereze satul Doaga. 

În cea de-a treia fază – 7/20 august – 21 august/3 septembrie – 

intensitatea confruntării s-a diminuat, germanii au făcut un excelent 

efort de atac pentru a-și îmbunătăți poziția în poziția Varnica-Monseru 

în zonă. 

 

Bătălia de la Oituz 

Armata I condusă de generalul Averescu reușește pe linia 

Carpaților Orientali să respingă un atac austro-german la Oituz. Pentru 

a se întâlni cu trupele lui Mackensen de la Focșani, trupele care intrau 

prin zona Oituz – au trebuit să ajungă în prima etapă la Grozești. La sud 

de drumul de trecere, pe o creastă cu vedere spre zonă, se află inamicul 

german, pe ambele părți ale pasajului, forța principală fiind pe partea de 

nord. Prezența atât a generalului Averescu, cât și a generalului 

Văitoianu a avut ca scop îmbărbătarea soldaților pentru ca victoria de la 

Oituz să fie decisivă. 

Deși a fost cea mai mică dintre cele trei bătălii din vara lui 1917, 

marele avantaj al Bătăliei de la Oituz a fost acela de a proteja armata 

română de un atac violent de flancare asupra câmpiilor care le-ar 

destabiliza. 

 

Personalități de seamă: 

• Alexandru Averescu a fost recunoscut pentru marile victorii 

ale românilor în Războiul pentru Întregirea Neamului. A fost desemnat 

de regele Ferdinand I să conducă armata în luptele de la Mărăști și Oituz. 

De asemenea, a creat un guvern care să încheie un armistițiu cu Puterile 

Centrale.  

• Ecaterina Teodoroiu este recunoscută pentru curajul ei de a 

participa la război în ciuda faptului că la vremea aceea singurii care 

luptau erau bărbații. Aceasta și-a tăiat părul pentru a semăna cu un 
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bărbat și a luptat alături de soldații români, fiind numită „eroina de la 

Jiu”. Pe lângă statuia ce a fost construită la Tișița în amintirea ei, 

bancnota de 20 de lei îi poartă chipul. 

• Eremia Grigorescu a condus Divizia 15 Infanterie și s-a făcut 

remarcat prin coordonarea unei trupe spre victorie și păstrarea 

optimismului în rândul soldaților săi. A primit multe distincții pentru 

„acte de bravură în fața inamicului”, iar deviza sa: „pe aici nu se trece!” 

a ajuns cunoscută în toată țara. 

În amintirea celor întâmplate, pentru a ne aminti veșnic de 

victoriile armatei române s-au construit Mausoleele de la Focșani, 

Mărăști și Mărășești în care, la un secol distanță, încă este prezentă 

amintirea celor ce au murit pentru patrie.  
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Ecaterina Teodoroiu  
– între mit și realitate – 

 

Alecsis-Dumitru ROȘCA, Oana-Briana PROBAJIE, 

Mario-Ștefan FĂINIȘ, Clasa a XII-a  

Coord.: Prof. Claudiu-Constantin MĂRĂCINE 
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu 

 

Născută la 14 ianuarie 1894, în 

comuna Vădeni, jud. Gorj (în prezent cartier 

al municipiului Târgu Jiu), Ecaterina 

Teodoroiu a fost fiica agricultorilor Vasile și 

Elena, familie numeroasă, din care au mai 

făcut parte alți șapte frați.  

Ecaterina a urmat cursurile școlii 

primare din comuna Vădeni și alte două 

clase primare în municipiul Târgu-Jiu, în 

anul 1909 absolvind Școala româno-ger-

mană din Târgu-Jiu. Documentele vremii o 

consemnează ca absolventă a Școlii de 

moașe din București, în anul 1915, 

înscriindu-se între timp în Asociația cercetașilor din România, în anul 

1913.  
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După intrarea României în Primul Război Mondial, la 27-28 

august 1916, Crucea Roșie Română a folosit numeroși cercetași în 

spitalele în care au fost îngrijiți răniții. Ecaterina Teodoroiu a făcut parte 

dintre cercetașii care au fost transferați în spitale, în perioada 10-18 

octombrie 1916 pansând răniții în spitalul din Târgu-Jiu. 

La 22 august/4 septembrie 1917, Ecaterina se afla într-un pluton 

din Compania a 7-a, pe Dealul Secului. Militarii germani au atacat 

pozițiile române, iar Ecaterina le-a arătat soldaților direcția de înaintare, 

cu casca în mâna dreaptă, întinsă spre inamic, ținând arma în mâna 

stângă și strigând: „Înainte băieți, înainte, nu vedeți că sunt între voi?”. 

În acel moment a fost lovită în piept de două gloanțe, trase de o 

mitralieră a unor unități din Regimentul 40 Rezervă german, murind pe 

loc. Ridicată de brancardieri, Ecaterina a fost dusă la postul de comandă 

al Regimentului 43/59 Infanterie, unde a rămas până a doua zi, fiind 

înmormântată cu onoruri militare în Valea Zăbrăuciorului, la 23 

august/5 septembrie 1917, lângă casa viei Apostoleanu, alături de 

mormântul căpitanului Morjan Dumitru, mort în fruntea Companiei a 

6-a cu o zi înainte, la 21 august/3 septembrie 1917, cauza decesului fiind 

o lovitură de glonț la nivelul capului. 

Pentru fapta sa de arme, Ecaterina Teodoroiu a fost citată prin 

Ordin de Zi al Regimentului „Lupeni”: ‹‹În timpul ciocnirii de ieri 

noapte, pe Dealul Secului, a căzut în fruntea plutonului său, lovită-i în 

inima-i generoasă, de două gloanțe de mitralieră, voluntara Ecaterina 

Teodoroiu, din Compania a 7-a. 

*** 

Numele real al eroinei de la Jiu, conform certificatului de naștere 

(redat de Ion Mocioi, cel mai apreciat monograf al Ecaterinei) a fost 

Cătălina Toderiu. Ea este cunoscută sub acest nume de către 

contemporani, deoarece așa se semna ea în poeme. 

Ecaterina a fost eleva școlii romano-germane din Tg-Jiu, situată 

pe strada Popa Șapcă în anii 1905-1909. A absolvit liceul la București, 

în anul 1916. Eroina a urmat și cursurile pensionului din capitală, unde 

fetele învățau bunele maniere, limbii străine și abilității necesare în viața 

de mama și soție. Pentru început, ea a fost infirmiera soldaților răniți de 

pe front, urmând ca mai apoi să lupte ea înseși pe câmpul de luptă. 
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A scris pagini memorabile pentru istoria județului Gorj deoarece, 

deși era fata, la doar 23 de ani a murit pe frontul Primului Război 

Mondial. 

Eroina și-a expus, printr-o scrisoare păstrată la Muzeul Militar 

National Regele Ferdinand 1 din București, motivele pentru care își 

dorește să lupte pe front: 

Am aflat că tata, ca sublocotenent de rezervă în Regimentul 18 

Gorj [?!], a fost făcut prizonier, iar doi frați ai mei, unul sublocotenent 

de rezervă la Regimentul 7 Călărași și celălalt locotenent în Regimentul 

5 Vânători [?!], sunt amândoi morți pe câmpul de onoare. 

Nemaigăsind nici pe mama mea și lipsită de orice ajutor, m-am 

hotărât a mă înscrie voluntară pentru a-i răzbuna pe ai mei. 

Casa Ecaterinei Teodoroiu, din Vădeni, jud. Gorj a fost construită 

în 1884. Aceasta avea doar două camere, una unde dormeau cei 10 

membrii ai familiei, și cealaltă unde mama Ecaterinei gătea și unde 

mâncau împreună. În anul 1938 a fost amenajată ca și casă memorială 

din dorința de a păstra vie în conștiința viitoarelor generații, amintirea 

Ecaterinei. 

În 1917, Ecaterina Teodoroiu a fost înmormântată în apropierea 

frontului unde își pierduse viața. În 1921, trupul ei a fost adus la Tg-Jiu, 

unde a fost așezat într-o criptă realizată în centrul orașului. În 1935, Liga 

Națională a Femeilor din Gorj, a decis să se realizeze un monument 

prin care sa fie pus în valoare mormântul Ecaterinei Teodoroiu. Acesta 

a fost realizat de sculptorița Milița Pătrașcu. Mausoleul a fost dezvelit 

de regele Carol al 2-lea la 8 septembrie 1935, în cadrul unei ceremonii 

impresionante, la care a participat și mama Ecaterinei Teodoroiu. 

Monumentul este realizat în piatră din travertin italian. Acesta are 

forma unui sarcofag cu înălțimea de 2, 10 metri și cu laturile de 2, 90 și 

1, 60, care, în partea superioară este închis cu un capac realizat tot din 

piatră naturală. Pe lateralele sarcofagului au fost realizate basoreliefuri, 

ce prezintă scene legate de viața Ecaterinei Teodoroiu: pe latură sudică 

sunt prezentate scene din copilăria acesteia, în cadrul satului natal; pe 

latura de nord, apare figura Ecaterinei Teodoroiu salutată de cercetași; 

pe latura de vest este reprezentată pornind la atac, alături de soldați; iar 

pe latura de est, un grup de soldați îi duc pe brațe trupul neînsuflețit. La 
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cele patru colțuri ale sarcofagului, apar patru femei, realizate în mărime 

naturală, îmbrăcate în costumele tradiționale ale provinciilor istorice și 

ținând în mâini cununi. Monumentul are un soclu cu trei trepte din piatră 

și este perfect orientat către cele patru puncte cardinale. Mausoleul este 

completat, pe partea de răsărit, de o cruce din bronz. 

Între mit și realitate 

Ecaterina Teodoroiu a fost un simbol al României în Primul 

Război Mondial. Eforturile sale au fost folosite pentru a ridica moralul 

trupelor, devenind o legendă printre oamenii de rând. Totuși, dată fiind 

natura conflictului și contextul Primului Război Mondial, acest fapt a 

dus la apariția a numeroase mituri cu privire la aceasta, mituri care au 

„înflorit” viața pe front și lupta acesteia, în detrimentul realității. Iată 

câteva dintre elementele poveștii Ecaterinei care încă se află sub semnul 

întrebării. 

În lupta de la Târgu Jiu, la care aceasta a participat pentru scurt 

timp, se susține inclusiv faptul că aceasta a ghidat utilizarea a două piese 

de artilerie, care acum sunt expuse pe podul Jiului. Acest fapt este, 

evident, o invenție, dar această legendă a luat amploare prin îmbinarea 

a două elemente neobișnuite: prezența unei femei pe front ca soldat, nu 

ca infirmieră, și preluarea inițiativei de către un simplu cadet. 

Moartea acesteia este învăluită în mister, atât cu privire la modul 

în care a murit, dar și cauza care a dus la deces. Așa cum s-a spus mai 

devreme, relatarea oficială alternează între faptul că Ecaterina a murit 

împușcată în piept sau cap. Acest detaliu, care în esență pare 

nesemnificativ, nu este cunoscut deoarece atât ambele variante, cât și 

altele, au fost constant promovate pentru a mări disprețul românilor față 

de inamic. Cu cât propriile forțe erau fie mai confuze, fie mai frustrate 

legate de soarta unei embleme a armatei și țării, cu atât erau mai 

determinate să lupte pentru cauza patriei. O altă variantă, care nu poate 

fi dovedită ca fiind pur fictivă, susține că atunci când Ecaterina a fost 

capturată a descoperit identitatea unui agent dublu german în armata 

română, iar acesta ulterior și-a dat seama că este compromis. Pentru a 

nu își periclita poziția, acesta a orchestrat, în cadrul Bătăliei de la 

Mărășești, decoordonarea companiilor care flancau unitatea Ecaterinei, 

fiind astfel sacrificați mai mulți soldați pentru a fi ucisă ea. 
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Din punct de vedere logic, putem deduce că aceste mituri și multe 

altele sunt fie o invenție creativă, fie o exagerare grosieră a realității. 

Astfel se pune întrebarea: de ce? De ce au existat atâtea legende 

neadevărate cu privire la Ecaterina Teodoroiu și cu ce scop? 

Multe dintre acestea au fost promovate atât în timpul războiului – 

pentru a încuraja armata română să lupte mai departe, în ciuda sorților 

potrivnici – dar și perpetuate ulterior în era comunistă, fiind propagate 

pentru a insuflat un aer de loialitate poporului pentru stat. De aici este 

posibil să se fi născut și legenda generalului trădător care a luptat pentru 

germani, pentru a îndepărta poporul român, indirect, de Occident. 
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Femei remarcabile pe frontul românesc 
 

Alexia ISTVAN, clasa a VIII-a A 

Coord.: Prof. Ruxandra Maria BELCIUG 
Liceul Tehnologic Mârșa 

 

Primul Război Mondial oferă posibilitatea femeilor de a se 

remarca, atât la nivel individual, cât și la nivel de categorie socială, în 

ipostaze diferite, destinate până atunci, în mod tradițional bărbaților. 

Astfel, în timpul marii conflagrații femeile vor sprijinii, completa și 

întări acțiunile de pe front ale bărbaților, contribuind cu dăruire, 

sacrificiu și în egală măsură la atingerea obiectivelor. 

Semnificative în acest sens au fost acțiunile cumulate ale figurilor 

feminine ca grup social în afirmare, întărite prin demersurile unor 

personalități precum Regina Maria, Martha Bibescu, Marta 

Trancu-Rainer sau Dr. Elsie Maud Inglis.  

 

Regina Maria a României este asociată în mod evident cu 

importanta contribuție pe care au avut-o femeile în timpul războiului în 

spațiul românesc. Dincolo de originea și educația ei britanică, Regina 

Maria se implică pe tot parcursul războiului în spatele frontului, urmând 

și sprijinind îndeaproape activitățile armatei române. Ea este 

responsabilă de buna funcționare a serviciului de ambulanțe destinate 

frontului și tot ea se va ocupa de aplanarea diferitelor neînțelegeri care 

apar inevitabil între organizațiile Crucii Roșii prezente pe teritoriul 

României (pe lângă serviciul românesc al Crucii Roșii mai sunt prezente 

și serviciile statelor aliate: francez, britanic și rusesc). 

Regina face numeroase vizite pe front, alături de soțul său 

Ferdinand I, decorându-i pe soldați și ridicându-le moralul, însă cea mai 

mare parte a timpului, este prezentă în spitale, îngrijind răniții și bolnavii 

de tifos, cu riscul deteriorării propriei sănătăți. 

Supranumită de popor „Regina Inimilor”, „Mama răniților”, 

„Regina-soldat” pentru atitudinea ei bravă din timpul primului război 

mondial, Regina Maria a lucrat direct pe front, în spitale de campanie și 

a coordonat activitatea unei fundații de caritate. 
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Despre această intensă perioadă de activitate din timpul retragerii 

administrației la Iași, regina nota în martie 1917: „(…) munceam îndoit 

pentru bolnavii și răniții din toate spitalele și mă duceam din ce în ce 

mai mult printre sărmanii nenorociți din mahalalele orașului. Cred că 

sunt printre puținele regine care au văzut asemenea priveliști și care au 

călcat în locuri pline de atâta înfiorătoare și neînchipuită mizerie. (...) 

Din zori până în amurg umblam printre ei, pretutindeni, oriunde ar fi 

fost, prin orice murdărie sau primejdie de infecție. Niciodată nu mi-am 

astupat urechile în fața unui strigăt de ajutor”1. 

Datorită intervenției sale în Conferința de Pace de la Paris, după 

primul război mondial, ia naștere România Mare. Frumusețea reginei, 

atitudinea ei diplomată, precum și inteligența ieșită din comun au fost 

calități care au sprijinit cererile ei îndreptățite de recunoaștere a unirii 

Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România. Ea a pledat pentru 

cauza poporului, reamintindu-le aliaților occidentali enormul sacrificiu 

al armatei române. 

La 15 octombrie 1922, Regele Ferdinand și Regina Maria sunt 

încoronați, la Catedrala din Alba Iulia, ca suverani ai Românei Întregite. 

În testamentul spiritual intitulat „Țării mele și poporului meu”, 

Regina Maria scria, în 1933 cuvinte impresionante prin sinceritate și 

care rămân emblematice pentru țara pe care a slujit-o toată viața. În acest 

testament Regina Maria binecuvânta România spunând că este țara 

bucuriilor și durerilor ei, o țară frumoasă, cunoscând toate cărările ei, 

dar, în același timp, se simțea cu inima împăcată pentru că a reușit să o 

vadă reîntregită. Totodată, regina îndemna România să fie veșnic 

îmbelșugată, mare, cinstită, iubită și falnică printre națiuni. 

Regina Maria a fost în multe privințe un exemplu, prin eleganța 

ei, prin inteligență și cultură, prin devotamentul față de țară și față de 

familie, devenind subiectul presei românești și internaționale. Regina 

Maria este una dintre cele mai importante personalități ale istoriei 

românești. 

 
1 Maria, Regină a României, Povestea vieții mele, Editura Rao International 

Publishing Company, București, 2009, p. 157. 
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Martha Bibescu este o personalitate feminină din sfera politică 

românească de la începutul secolului XX. Fiind cunoscută pentru 

originile sale princiare, frumusețe, erudiție, dar și pentru influența 

exercitată în rândurile înaltei clase politice românești și internaționale, 

ea se remarcă și prin contribuția din timpul Primului Război Mondial. 

În timpul perioadei de neutralitate, reședința sa, Palatul 

Mogoșoaia, va reprezenta loc de întâlnire pentru ambasadorii marilor 

puteri. Începutul războiului o va găsi pe Martha la Paris, de unde va 

parcurge un drum sinuos și deloc lipsit de pericole pentru a se întoarce 

în țară și a-și oferi ajutorul. 

Ajungând la București în septembrie 1916, ea își desfășoară 

activitatea în Spitalul numărul 118 care funcționa sub egida Crucii Roșii 

din România, îngrijind bolnavii alături de Regina Maria, de care o lega 

o lungă amiciție. Ea decide să se dedice acestei munci în ciuda retragerii 

administrative în Moldova, Aceasta se datora unui accentuat sentiment 

de responsabilitate în îndeplinirea datoriei față de spitalul pe care îl 

conducea și de răniții îngrijiți a căror stare de sănătate nu permitea 

evacuarea. 

În timpul ocupării Bucureștiului de către trupele germane, Martha 

nota în jurnalul ei: „Șaptesprezece răniți...unul și-a pierdut brațul...Le 

spălăm picioarele, le ardem hainele pline de păduchi... Două 

operații...Tânărul Dumitru a murit ținându-mă de mână... Am interzis 

personalului auxiliar să se uite pe fereastră... Mă întorc la pacienții mei, 

mulți soldați plâng”2. Martha se îngrijea cu stoicism de siguranța 

personalului și a pacienților săi. 

În acest context, spitalul a rezistat datorită poziției sociale a 

Marthei și a abilităților ei de a face compromisuri, tratând și soldați 

nemți, pentru a putea continua misiunea de sprijinire a compatrioților. 

Ulterior, datorită capacităților sale diplomatice și a legăturilor din 

perioada de pace și neutralitate, doamna Bibescu reușește să obțină 

anularea deciziei de mutare a spitalului la periferie. Cu toate acestea, pe 

 
2 Christine Sutherland, Fascinanta Martha Bibescu și lumea ei, Editura Vivaldi, 

București 2004, p 190-191. 
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fondul evoluției frontului, Martha Bibescu se vede nevoită să părăsească 

țara în mai 1917. 

Activitatea ei din timpul Primului Război Mondial, rămâne 

meritorie, reușind să mențină o situație acceptabilă pentru soldații aflați 

în îngrijire prin cheltuieli proprii și în ciuda tuturor obstacolelor. 

 

Marta Trancu-Rainer, este cunoscută drept prima femeie 

chirurg din România, fiind medicul curant al Reginei Maria și al fiicelor 

acesteia. În timpul Primului Război Mondial ea obține statutul de medic 

militar cu rangul de maior, conducând în paralel Spitalul Colțea, Spitalul 

de Chirurgie instalat în Palatul Regal, întemeiat la cererea Reginei 

Maria și pe cel al Școlii de Poduri și Șosele. Deși volumul de muncă era 

copleșitor, doamna doctor a contribuit la salvarea multor vieți, atât ale 

soldaților cât și ale ofițerilor armatei române. 

În jurnalul său, Marta consemna adesea necesitatea de a alerga de 

la un spital la altul pentru a rezolva o multitudine de cazuri variate și 

dificile. În ciuda programului solicitant, doamna doctor își rezerva timp 

pentru a lua decizii organizatorice ferme și echilibrate permițând buna 

funcționare a tuturor spitalelor. 

În timpul atacurilor tot mai dese, doamna Trancu-Rainer nota: 

„Ieri, în timpul bombardamentului am rămas în sala de operații care 

era plină de geamuri. La Colțea, la 7, 20 pansamente nesfârșite. 

Femure zdrobite, mușchi herniați, un miros pestilențial, văicăreli, 

strigăte, țipetele fetiței cu cangrenă. La 10, 30 la Palat (...) pansamente 

multe”3. Dăruirea și stăruința cu care doamna doctor își făcea datoria au 

fost apreciate atât de pacienți, cât și de regina Maria. În timpul pregătirii 

retragerii în Moldova, medicul consemna: „I-am pansat pe toți pentru 

evacuare. Mă despart de ei cu inima ruptă. Ce frumos și-au luat bună 

ziua! Mâinile lor aspre, coajă de copac, mi-au sărutat mâna cu atâta 

recunoștință. Am fost răsplătită pentru tot ce am îndurat (...) Regina a 

vrut să vină cu noi. M-a luat de braț, a traversat grădina cu mine și m-a 

 
3 Marta Trancu-Rainer, File de jurnal, Editura Eminescu, București, 1986, p 87. 
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pus pe scaun, spunându-mi: Piesa mea de rezistență trebuie să fie lângă 

mine”4. 

Activitatea sa din timpul războiului a fost răsplătită, Marta 

Trancu-Rainer fiind decorată în 1919 cu Ordinul Regina Maria, clasa 

I-a, contribuția sa fiind una excepțională. 

 

Dr. Elsie Maud Inglis, personalitate de marcă în spațiul britanic, 

joacă un rol important și în istoria din spatele frontului a Primului 

Război Mondial, prin activitatea de organizare de spitale și îngrijire a 

răniților desfășurată în perioada octombrie 1916-august 1917. 

Dr. Inglis și organizația acesteia, Scottish Woman’s Hospitals, 

formată exclusiv din femei, s-au îngrijit de răniții ruși, sârbi și români 

prin spitalele amenajate în localitățile Medgidia, Hârșova, Brăila, Galați 

și Reni, retrăgându-se odată cu trupele româno-ruse și divizia sârbă. Mai 

întâi, Dr. Inglis împreună cu divizia sa de surori medicale, au ajuns la 

Medgidia unde se afla deja o echipă britanică de medici și au tratat un 

număr mare de invalizi și civili. După numai trei săptămâni, din păcate, 

au fost nevoite să se retragă din Medgidia, pe fondul pătrunderii armatei 

bulgare în Dobrogea. 

În timp ce făceau ultimele pregătiri de retragere, surorile acordau 

îngrijiri medicale soldaților cu răni ușoare, cei mai grav răniți fiind 

evacuați pentru a fi tratați corespunzător. În timpul retragerii, la 

solicitarea unui medic român, două asistente, împreună cu doi medici 

printre care și Dr. Inglis, rămân la Hârșova, pentru a oferi ajutor 

personalului medical de acolo, în tratarea răniților a căror număr era din 

ce în ce mai mare. 

În cele din urmă, au ajuns la Brăila, unde Dr. Inglis a pregătit un 

spital și a muncit în continuu pentru a trata răniții. Ea nota cu privire la 

această situație în corespondența sa: „Și în seara următoare eram la 

Brăila, într-o avalanșă de răniți care veneau întruna (…) ei (personalul 

medical n.n.) lucrau deja de 36 de ore fără oprire, când noi am ajuns. 

Răniții supraaglomeraseră casele goale și zăceau în uniformele lor, cu 

rănile neîngrijite de patru sau cinci zile. Îți poți imagina condițiile. Așa 

 
4 Ibidem, p. 91. 
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ca ne-am suflecat mânecile și ne-am apucat de treabă”5. Nici în acest 

loc nu și-au desfășurat activitatea foarte mult timp, pentru că în 5 

decembrie a început o nouă retragere, la Galați, unde au muncit intens, 

tratând sute de răniți în urma bombardamentelor. 

O lună mai târziu, la 4 ianuarie 1917, Dr. Inglis și echipajul său 

s-au văzut din nou nevoiți să se retragă la Reni, nu înainte de a asigura 

buna evacuarea a răniților. 

Elsie Maud Inglis, împreună cu divizia sa de surori medicale își 

încheia astfel activitatea desfășurată în spațiul românesc, oferind un 

binevenit sprijin celor angrenați pe front. 

În concluzie, activitatea femeilor din timpul Primului Război 

Mondial, se remarcă prin curaj, dăruire și patriotism.  

Numărul mare de femei implicate, ca reprezentante al grupului 

social din care făceau parte, cât și personalitățile care se disting din 

rândul acestora demonstrează importanta contribuție feminină din 

timpul Primului Război Mondial. 

 
Bibliografie: 

1. Balfour, Lady Frances, Dr. Elsie Inglis, George H. Doran Company, New 

York, 1919; 

2. Maria, Regină a României, Povestea vieții mele, Editura Rao International 

Publishing Company, București, 2009; 

3. Maria, Regina Românei, Jurnal de război, Editura Humanitas, București, 

2015; 

4. Sutherland, Christine, Fascinanta Martha Bibescu și lumea ei, Editura 

Vivaldi, București, 2004; 

5. Trancu-Rainer, Marta, File de Jurnal, Editura Eminescu, București, 1986. 

 

 

 
5 Lady Frances Balfour, Dr. Elsie Inglis, Editura George H. Doran Company, New 

York, 1919, p 221. 



167 

Familia care a „omorât” Rusia 
 

Albert Teodor TAMAȘ  

Coord.: Dr. Sorin OANE 
Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea 

 

Țarul Nicolae al II-lea. Toată lumea a fost entuziasmată de 

urcarea pe tron a lui Nicolae al II-lea. Rușii educați tânjeau după 

liberalizare. Încercările guvernului de a împiedica schimbarea socială și 

indolența de a nu gestiona foametea cumplita de la începutul anilor 1890 

îl discreditaseră foarte mult, iar politicile de rusificare ale lui Aleksandru 

duseseră la apariția unor mișcări separatiste înverșunate.1 Nicolae a 

trebuit să conducă într-o situație politică internă și externă foarte dificilă, 

mici și mari contradicții și conflicte, diplomatice și militare, atât în 

Occident cât și în Orient. Creșterea mișcării revoluționare în țară a cerut 

împăratului să-și asume întreaga responsabilitate. Potrivit istoricului rus 

Oldenburg „El crede că responsabilitatea pentru soarta Rusiei îi revine 

lui. El este responsabil pentru ei înaintea tronului Celui Prea Înalt”. 

Nici prin educație, nici prin temperament, Nicolae nu era potrivit pentru 

sarcinile complexe care îl așteptau ca împărat autocrat al unui vast 

imperiu. Primise o educație militară de la tutorele său, iar gusturile și 

interesele sale erau cele ale tinerilor ofițeri ruși obișnuiți din vremea lui. 

Avea puține pretenții intelectuale, dar se bucura de exercițiile fizice și 

de capcanele vieții armatei: uniforme, însemne, parade. Cu toate 

acestea, la ocazii formale, se simțea rău. Deși poseda un mare farmec 

personal, era din fire timid; a evitat contactul strâns cu supușii săi, 

preferând intimitatea cercului său de familie. 2 Până și cei care îl 

dezaprobau pe țar vorbeau despre „ochii prietenoși ai acestuia”. 

Jurnalistul britanic W.T. Stead, care în 1898 a fost primit în câteva dintre 

rarele audiențe acordate, le relata cu sufletul la gură cititorilor săi că țarul 

era „fermecător, înțelegător, atent, lucid, modest”. Ca bărbat, Nicolae a 

 
1 Miranda Carter, Cei trei împărați, online, p. 129 
2 PresidentialLibrary.com, The last Russian Emperor, Nicholas II, from childhood 

was “betrothed to reign”, online 
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adoptat o viziune atrăgător de modernă asupra căsniciei. Era un soț mai 

devotat, mai credincios, și mai plin de solicitudine decât majoritatea 

bărbaților din generația sa. Problema era că Nicolae nu era un simplu 

familist care se putea izola de lume. Încă de la începutul domniei sale a 

fost limpede că nu viața familială era mult mai importantă pentru el 

decât orice avea de-a face, ci funcția lui publică. Până și cei mai 

reacționari membri ai curții recunoșteau că aceasta era o problemă și că 

țarul era izolat. Șeful cancelariei sale, A.A. Mossolov, i-a dat chiar și un 

nume; a denumit-o sredostenie, „zidul” care îl înconjura, 

împiedicându-l să afle „idei noi” și informații corecte.3 Lăsând toate 

aceste probleme deoparte, poporul rus era însă demoralizat, înfometat și 

pe pragul unei revoluții. Așa ca Nicolae a luat decizia de a declara război 

contra Japoniei, pentru a anexa teritoriile pierdute. De fapt, țarul care a 

provocat nenorocirea Rusiei a făcu trei mari greșeli: 1) a provocat 

războiul cu Japonia dintre anii 1904-1905; 2) a acordat încredere unui 

mistic fanatic, Rasputin; 3) a condus Rusia în Primul Război Mondial. 

Să le analizăm pe rând. 

 
Fotografie din războiul ruso-japonez 

 
3 Robert Service, Ultimul Țar, online, p. 133 
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1) Războiul ruso-japonez. În noaptea de 8–9 februarie 1904, 

fără o declarație de război, principala flotă japoneză, sub comanda 

amiralului Tōgō Heihachirō, a luat prin surprindere escadrila rusă 

de la Port Arthur, provocând pierderi grave și impunând o 

blocadă. Când amiralul Stepan Osipovich Makarov, un ofițer curajos și 

abil, și-a asumat comanda marinei, își ducea zilnic navele pe mare și 

hărțuia serios flota japoneză. Din nefericire pentru efortul militar rusesc, 

Makarov a fost ucis pe 13 aprilie, la abia două luni de la începutul 

războiului, când nava sa amiral „Petropavlovsk” a lovit o mină și s-a 

scufundat. Escadrila rusă a fost apoi ținută în port luni de zile, în timp 

ce flota japoneză a plecat necontestată din Port Arthur. Astfel, flota 

japoneză, deși aproape egală ca forță cu flota rusă din Orientul 

Îndepărtat, a ținut flota inamică divizată și închisă în Port Arthur și 

Vladivostok. Fără să aștepte să câștige comanda mării, japonezii 

începuseră în martie să-și transporte Prima Armată (sub comanda 

generalului Tamemoto Kuroki) peste mare în Coreea, debarcând-o la 

Inch’ŏn, nu departe de Seul, și la Namp ‘o, în nord. Dezghețul de 

primăvară făcuse drumurile practic impracticabile și a durat multe zile 

înainte ca armata japoneză să fie în poziție în fața orașului Ŭiju (acum 

Sinŭiju) de pe râul Yalu. La 1 mai japonezii au atacat și, după lupte 

acerbe, i-au învins pe ruși. Pierderile japoneze au fost de aproximativ 

1.100 de oameni dintr-o forță de 40.000, în timp ce pierderile rusești au 

fost de 2.500 dintr-o forță de 7.000 de trupe angajate în această acțiune.4 

A fost o victorie de o semnificație extraordinară, căci, deși rușii depășiți 

numeric s-au retras ordonat, a fost prima angajare victorioasă a Japoniei 

împotriva unei țări occidentale. Un strigăt public împotriva lui 

Alekseiev în calitate de comandant șef l-a obligat pe Nicolae să-l trimită 

pe Kuropatkin să preia comanda, deși Alekseiev a rămas vicerege. 

Kuropatkin se dovedise un ministru de război competent, dar avea să se 

arate, din păcate, nehotărât și pasiv pe teren. Politica lui a fost aceea de 

a evita acțiunile ori de câte ori era posibil până când va avea o 

superioritate semnificativă în număr. Și-a plasat forțele astfel încât să 

poată întârzia inamicul și apoi să se retragă în poziții pregătite în spate. 

 
4 Greg Kling, Penny Wilson, The Fate of The Romanovs, online 
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În cursul lunii mai, a doua armată japoneză, sub comanda generalului 

Yasukata Oku, a debarcat în peninsula Kwantung. Pe 26 mai, această 

forță, depășind pe ruși cu 10 la 1, a câștigat bătălia de la Nanshan, tăind 

garnizoana Port Arthur de principalele forțe ale Rusiei din Manciuria. 

Încă două divizii japoneze au aterizat pe coasta est-coreeană pentru a 

forma Armata a treia, sub comanda generalului Nogi Maresuke, care 

urma să opereze împotriva Port Arthur. O altă divizie, pentru a forma 

nucleul Armatei a IV-a, sub comanda generalului Michitsura Nodzu, a 

fost debarcată pe coasta manciuriană. Kuropatkin a fost deranjat de 

această concentrare a inamicului. El a ordonat pregătiri pentru a face din 

Mukden o fortăreață în care să se poată retrage, dar în acest moment a 

primit un ordin, semnat de însuși împăratul, prin care îi înștiința că 

soarta Port Arthur-ului era responsabilitatea lui directă. Prin urmare, 

Kuropatkin și-a dispus forțele principale la sud de Mukden în jurul 

Liaoyang. Dar la Fu-hsien (acum Wafangdian) pe 14 iunie japonezii, cu 

35.000 de oameni, au învins decisiv o armată rusă de 25.000 de oameni. 

Japonezii au avansat apoi în trei coloane pe Liaoyang, unde principala 

forță rusă, sub conducerea lui Kuropatkin, se retrăsese și ocupase poziții 

puternice. Chiar și o ieșire neașteptată a escadrilei navale ruse de la Port 

Arthur, care a paralizat pentru o vreme ofensiva terestră japoneză, și 

apoi apariția bruscă a escadrilei ruse Vladivostok în strâmtoarea 

Tsushima, care a adăugat anxietăților înaltului comandament japonez, 

nu a încurajat comandamentul rus să adopte tactici mai agresive. Spre 

sfârșitul lunii iulie, Kuropatkin a angajat Prima Armată a lui Kuroki, 

după care Kuropatkin a căzut înapoi asupra lui Liaoyang și a rămas în 

defensivă, deși a avut oportunități considerabile de a ataca coloanele 

inamice care înaintau. Între timp, la Port Arthur, japonezii au găsit 

garnizoana rusă mult mai puternică decât se așteptau. Apărătorii ruși 

făcuseră mult pentru a-și întări poziția cu sârmă ghimpată și sârmă 

ghimpată și posedau mai multe mitraliere. După ce au făcut mai multe 

încercări foarte costisitoare de a lua cetatea, japonezii au abandonat 

atacurile generale și au recurs la tactici de asediu. Prelungirea acestor 

operațiuni a tulburat comanda japoneza, deoarece nu numai că le-a legat 

Armata a treia, de care aveau nevoie urgent în teatrul principal de război, 

dar a scăzut și moralul trupelor lor din Manciuria. Vestea despre 
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navigarea flotei baltice ruse către Asia de Est i-a făcut pe japonezi să-și 

dubleze eforturile de a lua Port Arthur. Mitralierele rusești au avut o taxă 

neplăcută asupra atacatorilor japonezi, care au suferit pierderi foarte 

mari ca urmare a tacticilor de asalt la care recurseseră din nou. 

Observatorii din armatele Europei de Vest și ale Statelor Unite au fost 

încorporați atât cu japonezii, cât și cu rușii, iar efectul focului de 

mitralieră asupra atacurilor în masă ale infanteriei a fost îngrozitor de 

evident pentru toți. Cu toate acestea, lecțiile de la Port Arthur nu vor fi 

ascultate în mare parte de comandanții europeni, care au replicat 

aceleași tactici sângeroase pe Frontul de Vest în timpul Primului Război 

Mondial. Pentru Rusia, cursul dezastruos al războiului a agravat serios 

tulburările în interiorul țării, iar capitularea Port Arthur, urmată de 

pierderea lui Mukden și înfrângerea devastatoare de la Tsushima, l-au 

făcut pe împărat să accepte medierea oferită de președintele SUA. 

Theodore Roosevelt. Totuși, guvernul japonez a fost cel care a luat 

inițiativa de a propune negocieri de pace. Epuizați din punct de vedere 

financiar și temându-se de un război lung și prelungit de uzură, departe 

de bazele lor, japonezii sperau că tulburările acute din Rusia vor obliga 

guvernul să discute condițiile, iar speranțele lor s-au dovedit justificate.5 

 

2) Rasputin. Un alt factor în destrămarea încrederii poporului în 

țar a fost Rasputin. Grigori Rasputin născut în 1869 în Siberia era un așa 

numit „tămăduitor”, asociindu-se cu familia regală înainte de revoluție. 

Rasputin a exercitat o anumită influență asupra familiei regale, în 

special asupra țarinei Alexandra, o relație care a alimentat zvonuri, 

critici și propagandă anti-țaristă.6. Rasputin s-a născut Grigori 

Yefimovich Novykh în Pokrovskoe, un sat de lângă Tobolsk, în vestul 

Siberiei. Tatăl său, Yefim, a cumpărat și a vândut cai pentru a-și câștiga 

existența și nu și-a putut permite să-și educe copiii. Doi dintre frații lui 

Novykh, Dmitri și Maria, ambii s-au înecat în râul local. Poveștile 

apocrife sugerează că Novykh a demonstrat calități psihice sau 

telepatice în copilărie, deși sunt apocrife. Rasputin și soția sa, 

 
5 Alexei Ivanov, Philip Jowett, Războiul Ruso-Japonez 1905-06, online 
6 Edvard Radzinsky, Dosarul Rasputin, p. 67, online 
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Praskovya, au avut trei copii. Datorită ambițiilor sale religioase i-a 

abandonat pentru a se îmbarca într-un pelerinaj în Grecia și Țările 

Sfinte, în speranța de a deveni profet. A făcut această călătorie mai ales 

pe jos. În 1904, Rasputin a călătorit la Sankt Petersburg. A ajuns în 

capitală și, în ciuda faptului că era un om sfânt autodeclarat și 

nehirotonit de biserica ortodoxă rusă, a reușit să-l cucerească pe 

episcopul orașului. Rasputin și-a dobândit în curând o reputație de 

predicator și consilier spiritual. Unul dintre clienții săi, și posibil iubiți, 

a fost Anna Vryubova, o confidentă a țarinei Alexandra. Vryubova sau 

doi prinți muntenegreni, prințul Militsa și prințesa Anastasia, au fost cei 

care l-au recomandat pe Rasputin familiei regale. Nicolae și Alexandra 

l-au întâlnit pentru prima dată pe Rasputin în noiembrie 1905, apoi de 

cel puțin două ori din nou în 1906. În ciuda aspectului său zdrențuit, 

mirosului oribil și lipsei de maniere și etichetă (i-a adresat lui Nicolae și 

Alexandrei drept „tata” și „mama”), Rasputin a putut câștiga încrederea 

cuplului regal, reușind chiar să le vindece fiul care suferea de 

hemofolie.7 Deranjând nobilimea rusă, Rasputin va muri asasinat de 

către reprezentanții acesteia. 

Primul Război Mondial. Cu toate acestea, după părerea mea, una 

dintre cele mai mari greșeli ale lui Nicolae, a fost săvârșită după 

începutul Primului Război Mondial, în 1914. Din pricina tensiunilor de 

pe front, el a fost nevoit să își ia în serios rolul de comandant al armatei. 

Problema a fost însă lipsa lui de experiență. Pe data de 15 martie 1917, 

după ce a auzit despre revoluția liberală din capitală, a plecat spre 

Petrograd, nevoit sa abdice tronul. Nicolae al II-lea nu putea conta pe 

sprijinul unui parlament pe care îl prorogase în mod repetat. Pilonii 

conservatorismului din nobilime, armata și familia imperială au început 

să-l îndemne să accepte cererile pentru un guvern care să se bucure de 

încrederea publicului și care complotează în secret pentru o lovitură de 

stat. La 2 martie (15 martie) 1917, Nicolae a semnat un manifest de 

abdicare în favoarea nu a fiului său bolnav, ci a fratelui său, care, 

temându-se de masele de la Petrograd, a declinat coroana, punând capăt 

celor 300 de ani de domnie Romanov. Noul guvern provizoriu i-a închis 

 
7 Frances Welch, Rasputin: O viață scurtă, p. 55, online 
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pe Nicolae și familia sa la palatul de la Tsarskoe Selo, în parte pentru 

propria lor siguranță, mutându-i apoi la Tobolsk, în Siberia, când au 

izbucnit demonstrații armate ale muncitorilor și soldaților la Petrograd, 

în iulie 1917.  

După revoluția bolșevică din 25 octombrie 1917 și declanșarea 

războiului civil, controlul asupra prizonierilor s-a înăsprit, iar în aprilie 

1918, în mijlocul zvonurilor despre comploturi monarhice de eliberare 

a acestora, familia imperială a fost mutată la Ekaterinburg. Acolo, fie la 

ordinul conducerii partidului, fie la inițiativa locală, membrii familiei 

imperiale au fost executați.8 Ultimele cuvinte ale lui Nicolae al II-lea au 

fost:. „Acum mă duc să mă rog pentru Rusia și pentru voi toți. Serviți 

Rusia.”9 
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Obiectul acestei comunicări științifice constă în prezentarea 

mentalității și a imaginarului social al lui Sextil Pușcariu față de 

evenimentele militare, politice și sociale care au loc la sfârșitul Primului 

Război Mondial, mai concret în 1918.  

Pentru a ilustra obiectivele propuse, am constatat că se impune o 

expunere sintetică a biografiei sale. Sextil Pușcariu a fost un proeminent 

filolog, istoric literar, publicist și academician cu rol major în 

dezvoltarea culturală a României și în organizarea universității din Cluj 

după realizarea României Mari în 1918. 

Dintre reperele semnificative ale biografiei sale le enumerăm pe 

cele care ne ajută în înțelegerea mai precisă a studiului nostru. Născut la 

4 ianuarie 1877, Sextil Pușcariu a absolvit cursurile gimnaziale și liceale 

la Brașov, iar cele universitare la Leipzig, în Germania, apoi în Franța, 

la Paris și în Austria, la Viena. Spațiile culturale unde s-a format ca 

intelectual, în mare parte cele germane îi va modela în manieră benefică 

rigoarea, argumentația sa științifică și aspectul creator în diversele 

domenii de activitate în care se va implica. Meritele remarcabile în 

domeniul științific l-au propulsat în ipostaza de profesor la Universitatea 

din Cernăuți și în cea mai înaltă instituție culturală a țării, Academia 

Română1. 

Influența culturii germane și calitatea de cetățean al Imperiului 

Austro-Ungar au fost elementele care l-au determinat să se înroleze în 

armata împăratului habsburgic. Se impune să subliniem că Sextil 

Pușcariu nu a fost implicat în prima linie a frontului, ci are șansa de a fi 

 
1 Ion Bulei, Cuvânt înainte, în Sextil Pușcariu, Memorii, Ediție de Magdalena Vulpe, 

Prefață de Ion Bulei, Note de Ion Bulei și Magdalena Vulpe, Editura Minerva, 

București, 1978, pp. VI-VII. 
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repartizat la aprovizionare în spatele frontului. Lipsa oricăror veleități 

războinice și distanțarea față de linia frontului îi oferă posibilitatea de a 

se dedica studiilor filologice2. 

Așa cum afirma Antoanella Astorri și Patrizia Salvadori anul 

1918 se caracterizează prin oboseală, nemulțumiri și proteste care au loc 

atât printre beligeranți, cât și în spatele frontului. Creșterea prețurilor, 

salariile mici, condițiile tot mai precare de viață, epuizarea 

combatanților reprezintă panorama sumbră a oamenilor de pe front în 

anul 19183. 

Memoriile lui Sextil Pușcariu reprezintă o panoramă complexă 

privind cauzele izbucnirii Primului Război Mondial, impactul său 

asupra combatanților și a familiilor rămase în spatele frontului și 

dificultățile economice și sociale generate de război. Primele însemnări 

din 1918 vizează plecarea sa în concediu între 4 ianuarie – 28 ianuarie 

1918 când și-a reîntâlnit familia și și-a reluat preocupările filologice. 

Revederea celor dragi i-a consolidat convingerea de a obține din partea 

autorităților plecarea de pe front și reluarea preocupărilor științifice4. 

Deplasările prin Viena i-au reactualizat dificultățile economice pe 

care le traversează Imperiul Austro-Ungar în război. Satisfacerea nevoi 

de confort interior și a dorinței estetice de frumos devin aspirații tot mai 

dificil de obținut din cauza prețurilor raportate la dimensiunea salariului. 

„Un portofel de piele de la 100 cor. în sus, un burete de spălat 100 cor., 

o garnitură de rufe 840 cor., o bluză 320 cor., o pereche de ciorapi 

femeiești 45 cor., o jachetă blănită 20.000 cor.! Cu banii ăștia îți 

cumpărai mai de mult o casă. Și văzând toate aceste lucruri și prețuri 

m-a cuprins o tristețe mare, căci a trebuit să-mi zic că au trecut odată 

pentru totdeauna vremile când, văzând un obiect frumos care îți plăcea, 

intrai în prăvălie și-l cumpărai, sau dacă banii nu-ți ajungeau, îți ziceai: 

am să-l cumpăr luna viitoare. De acum va trebui să trecem pe lângă 

toate aceste vitrine luminate și nici un lux cât de mic, nici un obiect 

 
2 Ibidem, p. VIII. 
3 Antonella Astorri, Patrizia Salvadori, Istoria ilustrată a Primului Război Mondial, 

traducere de Ilieș Câmpeanu, Editura Enciclopedia RAO București, 2005, p. 147. 
4 Sextil Pușcariu, Memorii, Ediție de Magdalena Vulpe, Prefață de Ion Bulei, Note de 

Ion Bulei și Magdalena Vulpe, Editura Minerva, București, 1978, p. 275. 
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pentru confortul interiorului tău sau pentru satisfacerea setei de frumos 

nu ni-l vom mai putea procura, ci tot ce voi câștiga abia va ajunge ca 

om din ce să-mi hrănesc și să-mi îmbrac copii”5. 

În concepția istoricului britanic A.J.P. Taylor demersurile 

ultimului împărat al Austro-Ungariei Carol I de a se detașa de alianța cu 

Germania și de a avea un rol pe scena istoriei s-a materializat la tratatul 

de la Brest-Litovsk când a negociat cu Rusia în ipostaza de satelit al 

Germaniei. În acest context singura preocupare a ministrului de externe, 

Contele Ottokar Czernin a fost să acapareze grâul rusesc pentru 

aprovizionarea locuitorilor Vienei și să accepte crearea unei republici 

ucrainene fictive care să facă pace separată de Rusia6. 

Inserat acestor aserțiuni teoretice sunt și însemnările lui Sextil 

Pușcariu ce reflectă lipsa speranțelor într-o victorie la nivelul 

sensibilității colective austro-ungare, epuizarea generală și precaritatea 

sistemului de aprovizionare a populației. Elementelor de frustrare 

amintite mai sus li se asociază și grevele din Germania și 

Austro-Ungaria ca premise ale nemulțumirii generale. Limbajul utilizat 

este cel al dezamăgirii și al lipsei de perspective la nivelul orizontului 

apropiat, dar denotă și continuarea războiului atât de către Antanta, cât 

și de Puterile Centrale7.  

Memoriile ilustrează în egală măsură atât capacitățile sale 

filologice, pe cele de ofițer la aprovizionare, dar și pe cele de analist 

militar. Astfel, el ne informează cu precizie că finalul războiului nu se 

va decide pe frontal de est, ci pe cel de vest. Observațiile în domeniul 

militar, al evoluției fronturilor în 1918, filtrate bineînțeles prin grila sa 

de valori transmit posterității imaginea unui vizionar în spațiul relațiilor 

politice internaționale și un fin receptacol al evenimentelor 

social-politice și economice din Transilvania. Sextil Pușcariu subliniază 

că ofensiva germană din primăvara anului 1918 trebuia să separe armata 

franceză de cea engleză și să distrugă armata engleză. După primele 

 
5 Ibidem, p. 278. 
6 A.J.P. Taylor, Monarhia habsburgică 1809-1918. O istorie a Imperiului Austriac și 

a Austro-Ungariei, traducere de Cornelia Bucur, Editura ALLFA, București, 2000, p. 

208. 
7 Sextil Pușcariu, op. cit,. p. 278. 
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succese, profitând și de dezangajarea militară de pe frontul de est, 

trupele germane au fost stopate la Amiens și Ypres. În ciuda acestor 

evoluții militare în Germania certitudinea obținerii victoriei este 

crescândă, în timp ce în Austro-Ungaria oamenii suferind de foame sunt 

pesimiști, percepând evenimentele ca un argument al dezintegrării 

politice interne8. 

Referindu-se la aceste evenimente istoricul francez, Jacques 

Bainville menționa că la 21 martie 1918 generalul german Erich 

Ludendorff a străpuns frontul englez și trupele sale sperau că și-au 

deschis din nou accesul spre Paris, care era bombardat ziua de 

misterioasele tunuri cu tirul lung și noaptea de avioane, iar guvernul era 

dispus să se retragă din oraș, precum în 1914. Pe acest fundal, generalul 

francez Foch a fost numit comandantul unic al armatelor aliate și 

ofensiva trupelor germane a fost oprită la Amiens și Compiégne9. 

Chiar dacă este militar pe front cunoscutul filolog, prin descrierile 

sale, dovedește că este documentat și asupra realităților transilvănene. 

Astfel, la 6 iulie 1918 aflat la Sibiu, el prezintă stările de spirit ale 

românilor caracterizate prin decepții și atitudini îngrijorătoare. Cel mai 

dezamăgitor aspect îl reprezintă cel al lipsei de altruism la nivelul 

sensibilității colective când preocupările sunt focusate numai în jurul 

propriilor persoane. În ceea ce privește situația românilor constată că 

aceasta nu s-a îmbunătățit, iar politica consecventă a cercurilor politice 

maghiare de a profita de contextul general al războiului a creat și mai 

mult dificultăți existenței naționale a românilor. Conștienți de 

comportamentul abuziv al administrației maghiare românii au ajuns la 

convingerea unor schimbări de natură politică și că din conflagrația 

mondială trebuie să rezulte condiții mai favorabile pentru existența 

națională a românilor transilvăneni10.  

Interesante reflecții asupra vieții cotidiene și a personalităților 

românești se reflectă și prin pasiunea sa pentru radiografia psihicului 

românilor. Astfel, Sextil Pușcariu remarca existența la Sibiu printre 

 
8 Ibidem, pp. 279-280. 
9Jacques Bainville, Istoria Franței, traducere de Petru Manoliu, Editura „Naționala 

Ciorne" București, 1939, pp. 282-283. 
10 Sextil Pușcariu, op. cit, p. 289. 
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profesorii Institutului Teologic pe dr. Ion Bălan serios și matur căruia i 

se poate încredința conducerea bisericii ortodoxe, dr. Roșca, care pe 

lângă studiile filosofice este și un excelent reprezentant al românilor, dr. 

Cândea cu studii la Cernăuți și dr. Silviu Dragomir ce promite să devină 

unul dintre istoricii de perspectivă având și numeroase cunoștințe de 

limbi slavice și utilizând metoda profesorului Jireček11. 

Observații inedite ale memoriilor reliefează și apetitul său pentru 

descrierea spațiilor geografice străbătute. Caransebeșul reprezintă 

paradigma orașelor curate de provincie, cu străzi asfaltate și cu lumină 

electrică, atât de puțin întâlnită în Ungaria. În mijlocul parcului se înalță 

statuia împăratului Francisc Iosif I construită din marmură albă și bronz, 

vechea cazarmă din timpul împărătesei Maria Tereza. Majoritatea 

caselor din Caransebeș au grădini bine îngrijite în interior și aparțin 

românilor. Ceea ce surprinde plăcut este faptul că majoritatea 

funcționarilor din oficii de stat, din oraș și din prăvălii sunt români12. 

Un portret măgulitor realizează autorul Memoriilor și episcopului 

Miron Cristea. Acesta este prezentat ca fiind cel mai distins dintre 

conducătorii bisericii române, un bărbat elegant în contact permanent 

permanent cu lumea livrească și un bun orator capabil să mobilizeze 

poporul în timpuri dificile. Așa cum menționează Sextil Pușcariu, 

Miron Cristea era perceput în ipostaza de salvator de la care așteptau 

depășirea situației dificile în care trăiau. În ciuda acestor calități 

bănățenii erau dezamăgiți oarecum de activitatea lui Miron Cristea căci 

ei considerau că orice ardelean care ajunge în altă provincie românească 

trebuie să fie un descălecător sau un apostol, asemenea lui Gheorghe 

Lazăr13.  

După ultimele aserțiuni se impune să menționăm că însemnările 

privind desfășurarea vieții cotidiene a orașului Caransebeș se datorează 

faptului că în timp ce aștepta eliberarea din serviciul militar pentru a se 

deplasa la Cernăuți, unde urmau să înceapă ședințele senatului 

universitar și ale facultății, a sosit ordinul de a fi repartizat la 

Caransebeș, fiind numit comandantul unei baterii de artilerie. Această 

 
11 Ibidem, pp. 289-290 
12 Ibidem, pp. 290-291.  
13 Ibidem, pp. 293-294. 
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dinamică a frontului nu i-a diminuat afinitățile pentru genul 

memorialistic și ele reflectă o analiză pertinentă asupra ostilităților 

militare ale ambelor tabere aflate în război. 

Însemnările sale atestă cu certitudine atitudinea pacifistă, 

devalorizarea războiului ca mijloc de reglementare a litigiilor dintre 

state și atenția sporită acordată unor întâmplări mărunte. Cu spiritul 

vizionar al marelui intelectual, Sextil Pușcariu afirmă că pentru copii săi 

după zeci de ani când vor lectura aceste memorii va fi dificil de înțeles 

de ce nu alocă spațiu descrierii războiului. Zilnic mor pe câmpul de luptă 

occidental sute și mii de oameni, dar locul acestora este luat de alții sute 

și mii de oameni care își pierd viața în numele unei credințe, speranțe 

puternice. Din această perspectivă Antanta consideră că doleanțele sale 

sunt sfinte și trebuie să obțină victoria în război, iar sprijinul SUA și al 

aliaților anglo-francezi trebuie să oprească forța brutală care se opune 

progresului umanității. Consolidată moral, prin ultimele victorii 

Germania conștientă de forța ei își propune să obțină victoria finală. 

Germanii, muncitorii harnici se supun unui absolutism în guvernare și 

astfel renunță la o libertate individuală percepută de ei ca fiind 

dezastruoasă pentru funcționarea statului14.  

Aceste enunțuri au fost reiterate de Hermann Keyserling care în 

demersul său s-a străduit să teoretizeze identitățile popoarelor. Conform 

viziunii sale spiritul german se caracterizează prin apetența pentru 

ordine, accentul centrat pe libertatea interioară și o structură aristocratică 

în perioadele sale de grandoare15. 

După patru ani și jumătate de conflict, se confesează Sextil 

Pușcariu, trebuie să nu se mai asocieze speranțe exagerate de pace de 

informațiile unor ziare, ci doar așteptări cu răbdări și zbucium sufletesc. 

Autoritățile statului rechiziționează obiectele din metal din locuințele 

oamenilor sporind din nou numărul nemulțumiților. Dacă în spatele 

frontului situația este îngrijorătoare în mod similar sunt și realitățile de 

pe front. În armata austro-ungară au fost multe cazuri de răzvrătiri 

soldații refuză să se mai deplaseze în zona frontului, iar ofițerii trăiesc 

 
14 Ibidem, pp. 296-297. 
15 Hermann Keyserling, Analiza spectrală a Europei, traducere de Victor Durnea, 

Editura Institutul European, Iași, 1993, pp. 104-105. 
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într-un permanent sentiment de insecuritate din cauza unor posibile 

răscoale16.  

Relatările lui Sextil Pușcariu decodifică sentimentul de 

insecuritate generat de prelungirea neașteptată a războiului, de emoțiile 

negative induse de impactul conflictului asupra vieții de familie. și mai 

ales de ideea pierderii vieții în război. Jean Delumeau susține că nu doar 

indivizii, ci și colectivitățile și civilizațiile sunt în permanent contact cu 

frica, de altfel inerentă naturii umane, frica fiind o garanție împotriva 

primejdiilor și un reflex care îi asigura organismului să depășească 

provizoriu sentimentul morții17. 

Inserat acestui discurs despre frică sunt și descrierile filologului 

român ce exprimă manifestări de insecuritate ale naturii umane aflate 

într-un conflict de amploarea Primului Război Mondial ce a debutat în 

1914. Relatările sunt un receptacol al reacțiilor colective în fața 

războiului, al temerii de bulversările sociale ce produc fenomene de 

panică și conștiința unei primejdii iminente care periclitează instinctul 

de conservare al ființei umane.  

Implicarea sa profundă în problemele cetății nu i-au perturbat 

spiritul de analiză asupra evoluției operațiunilor militare și a derulării 

vieții politice a Austro-Ungariei. El menționează că instalarea lui Max 

Hussarek-Heinlen în calitatea de prim-ministru al dublei monarhii, în 

perioada iulie-octombrie 1918, nu va rezolva problemele socio-politice 

și că va continua politica indecisă și plină de compromisuri provizorii. 

În paralel, cehii și slavii de sud își reafirmă voința națională, polonezii 

și rutenii oferind sprijinul guvernului care le oferă cele mai noi 

promisiuni18. 

Complexitatea vieții politice austro-ungare a fost exprimată 

concis și de istoricul britanic A. J. P. Taylor. Încercând să recupereze 

semnificațiile istorice ale ultimei perioade din existența 

Austro-Ungariei, el susține că cehii solicitau unirea cu slovacii într-un 

 
16 Sextil Pușcariu, op. cit. p. 297. 
17 Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată, vol. I, 

traducere, postfață și note de Modest Morariu, Editura Meridiane, București, 1986, 

pp. 7-19. 
18 Sextil Pușcariu, op. cit, p. 299. 
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stat, iar sârbii, slovenii și o parte a croaților doreau unirea lor într-un stat 

independent. Ambițiile Poloniei de a obține libertatea proprie și 

monopolul asupra Galiției erau contestate însă de ruteni19. Ca atare 

diagnoza lui Sextil Pușcariu îi relevă în totalitate capacitățile sale 

extraordinare nu numai în domeniul filologic ci și în cel al artei militare. 

La 10 iunie 1918 filologul român a primit o telegramă de la 

rectorul Universității din Cernăuți prin care este anunțat că a fost eliberat 

din serviciul militar și că în data de 20 iunie profesorii fac deplasare din 

Viena la Cernăuți, iar el în ipostaza de decan al Facultății de Litere 

trebuia să fie prezent. Este facil de imaginat starea sa de spirit deoarece 

era exonerat de obligațiile militare și revenea la soluționarea 

problemelor de la Universitate. În acest context favorabil, cu ajutorul 

telegramei de la Rectorat, i s-a permis să părăsească serviciul militar la 

13 iunie 191820. 

Entuziasmat de reîntoarcerea la viața civilă, la bucuriile vieții de 

familie și la viața universitară Sextil Pușcariu subliniază în „Memorii” 

apetența pentru bucuriile simple, dar sănătoase și fericite pe care ți le 

conferă împlinirea umană și profesională. Astfel la 15 septembrie 

regăsindu-și echilibrul și farmecul existenței, cunoscutul filolog 

transmite posterității imaginea unui om care își depășește traumele 

războiului și-și regăsește apetitul pentru viața cotidiană și științifică. 

„Aseară, obosit de alergăturile zilei, mi-am luat o carte, din care aveam 

să mai citesc în pat înainte de a adormi. Atunci am văzut iarăși ce fericit 

sunt. Numai cel ce e în stare să-și dea seama de momentele de fericire 

ale vieții sale e într-adevăr fericit. Să știi că ziua n-ai pierdut-o în zadar, 

ci ceas de muncă înșirându-și după ceas de muncă, ți-ai agonisit dreptul 

la odihna ce are să te renască și să te facă capabil de muncă nouă, să 

ai conștiința că nici un telefon nu-ți va tulbura somnul și porunca nici 

unui superior nu te poate scorni din culcușul cald spre a te trimite prin 

noapte și întuneric, prin frig și primejdii în fața necunoscutului, să ai în 

jurul tău pe cei ce îi iubești și să le auzi glasul, să te bucuri de bucuria 

 
19 A.J.P. Taylor, op. cit, p. 207. 
20 Sextil Pușcariu, op. cit, p. 300. 
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lor – iată bunătăți de care a trebuit să fii lipsit patru ani de zile pentru 

ca să le poți prețui”21. 

Un fapt absolut îngrijorător pentru condiția sa materială este 

creșterea galopantă a prețurilor. În comparație cu anul 1917 prețurile 

sunt enorme și ele afectează în mod special pe funcționari, structura 

socială alcătuită din oameni culți și corecți care reprezentase până atunci 

unul din stâlpii statului. Aceștia aveau un nivel de viață convenabil, își 

creșteau copii în spiritul meritocrației, din care erau selectate viitoarele 

personalități ale societății. Schimbările intervenite au avut același 

impact ca cel al revoluției franceze, care a distrus aristocrația 

tradițională. În timp ce mulți suferă din cauza foametei, gheșefterii cu 

manierele lor de parveniți și lipsiți de moralitate vor ajunge deputați, vor 

legifera în favoarea lor și vor forma spiritul public22. 

Sentimentul de insecuritate, dificultățile frontului, rigoarea și 

disciplina impusă de spiritul mulțimilor îl fac să depășească mai ușor 

provocările vieții cotidiene din Cernăuți. Natura sa optimistă, revederea 

familiei și liniștea căminului conjugal îi generează sentimentul intens de 

fericire. Deprins cu viața de front și cu mizeriile sale, acestea îi 

consolidează lui Sextil Pușcariu bucuria de a trăi și de a depăși mai rapid 

greutățile provocate de creșterea exorbitantă a prețurilor. Dintre toate 

provocările vieții cotidiene așa cum rezultă din lectura memoriilor lui 

Sextil Pușcariu, prioritare sunt plata chiriei, aprovizionarea cu făină și 

cu lemne23.  

Însemnările filologului român sunt diverse și ele nu reflectă 

numai aspectele politico-militare ale războiului sau evoluția vieții din 

spatele frontului. În această paletă vastă de prezentare se inserează și 

preocuparea privind relațiile diplomatice între ambele tabere. 

beligerante. Astfel, la 22 septembrie 1918, ministrul de externe 

austro-ungar Burian a trimis o notă tuturor statelor implicate în conflict 

să-și trimită reprezentanții la o conferință de pace. În concepția lui Sextil 

Pușcariu inițiativa este naivă, ridicolă și reflectă artificiile stilistice ale 

vechii diplomației. Ea reflectă în fapt dezorientarea politică a Puterilor 

 
21 Ibidem, p. 308. 
22 Ibidem, pp. 305-306. 
23 Ibidem, p. 304. 
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Centrale și ținuta sigură a oamenilor politici ai Antantei. În realitate 

atunci când victoriile sunt popularizate la nivelul opiniei publice 

oamenii susțin ideea unei păci cu tendințe de anexiuni teritoriale, iar 

când înfrângerile devin realități, oameni politici susțin că supunerea 

lumii întregi nu e posibilă prin forța armelor24. Aceste însemnări reflectă 

aspectul democratic al gândirii sale, ținuta intelectuală în total acord cu 

cerințele timpului său și cu exigențele spiritului liberal de la începutul 

secolului XX.  

Relevante pentru demoralizarea Puterilor Centrale și înfrângerile 

repetate în fața Antantei sunt însemnările din 29 septembrie 1918. Ele 

reflectă îngrijorarea generală privind ofensiva Antantei, precum și cea a 

armatei americane care și-au propus să cucerească Alsacia și Lorena. 

Informații la fel de alarmante sosesc și din zona Bulgariei unde delegații 

acestora au solicitat armistițiu. Sextil Pușcariu constată că în cazul în 

care Bulgaria acceptă condițiile de pace și Turcia ce nu va mai avea 

legături directe cu Puterile Centrale va solicita și ea pacea, desigur 

acceptând tot ceea ce îi va impune Anglia. Pornind de la premise 

corecte, diagnoza făcută evenimentelor militare de către Sextil Pușcariu 

stabilește o concluzie precisă exprimată în următorul text. „Cine ar mai 

fi crezut că trupele de la Salonic vor avea să decidă, poate, asupra 

războiului”25. 

Analiza sa spectrală asupra Puterilor Centrale continuă, 

subliniind că în situația în care Bulgaria și Turcia părăsesc această 

alianță, România lipsită de amenințarea din sud și având legătură directă 

cu Antanta va profita de această oportunitate și nu va mai accepta Pacea 

de la București. Dilema ce rezultă de aici este dacă Austro-Ungaria va 

fi capabilă să reziste pe un front nou de peste 1000 de kilometri în 

contextul în care Germania are nevoie de soldați pe frontul de Vest, iar 

trupele angajate în Italia vor rezista în fața trupelor italiene26. 

Referindu-se la deznodământul luptelor din Balcani, Charles și 

Barbara Jelavich afirmă că cele douăzeci și opt de divizii aliate sub 

conducerea francezilor din Thesalonic s-au confruntat cu trupe 

 
24 Ibidem, p. 309. 
25 Ibidem, p. 311. 
26 Ibidem. 
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bulgărești și germane de aproximativ aceeași dimensiune numerică, 

diferența fiind în favoarea armatei aliate ce avea un moral ridicat, în 

timp ce armata bulgară nu mai agrea războiul căci le-a provocat pierderi 

însemnate. Luând în calcul și pierderile suferite în perioada războaielor 

balcanice, cu profesionalismul ce-i caracterizează, istoricii susțin că 

între 1912 și 1918 aproximativ 160.000 au fost uciși și 400.000 răniți 

dintr-o populație ce însuma aproape 5 milioane de locuitori. În afara 

aspectelor militare frustrările populației erau determinate și de faptul că 

majoritatea grânelor fuseseră cumpărate de oficialitățile germane și 

austriece, iar nemulțumirea s-a insinuat și la nivelul armatei unde s-au 

înregistrat numeroase cazuri de dezertare. Concluzia lui Charles și 

Barbara Jelavich conținea ideea că Bulgaria nu era pregătită să susțină 

în continuare ostilitățile militare27. 

Dotat cu abilități de analist militar și corect informat asupra 

realităților militare și politice Sextil Pușcariu susține că în Germania 

criza internă este acută. Cancelarul Hertling este un om politic fără prea 

multă energie, iar amiralul Hintze un politician incapabil să găsească o 

soluție între junkerii ce tind către provinciile estice și socialiștii care 

consideră că salvarea Germaniei se află în democratizarea ei. În acel 

moment al dinamismului și al schimbărilor politice rapide, oficialitățile 

ungare, profitând de debandada internă a Austriei, vor să anexeze 

Bosnia și Herțegovina, obligându-l pe contele Tisza să înfăptuiască 

acest proiect politic28. 

Însemnările din 6 octombrie 1918 se focusează în continuare pe 

analiza situației politice interne a statelor implicate în conflict. Astfel, 

după înlocuirea lui Radoslavov, ferm susținător al Puterilor Centrale a 

urmat în prim planul vieții politice Molinov ce avea simpatii pentru 

Antanta. În acest context, țarul bulgarilor, după exemplul regelui 

Constantin al Greciei a părăsit țara, în favoarea fiului său Boris, sperând 

astfel în salvarea dinastiei. Fin cunoscător al istoriei Bulgariei eminentul 

filolog notează că aceste evenimente s-au repetat și în trecut când statul 

 
27 Charles și Barbara Jelavich, Formarea statelor naționale balcanice 1804-1920, 

traducere de Ioan Crețiu, cuvânt introductiv și control științific de prof. univ. dr. Camil 

Mureșanu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p. 344. 
28 Sextil Pușcariu, op. cit, p. 311. 
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bulgar a atins expansiunea cea mai mare, a urmat prăbușirea și revenirea 

la granițele sale firești29. 

Opiniile sale se regăsesc cu maximă autoritate științifică și 

eleganță în exprimare în Memoriile sale. „Trebuie să fie grozavă 

decepția să te deștepți dintr-un vis atât de frumos precum l-au făcut 

bulgarii în cei doi ani din urmă! Dar desigur că puțini vor fi cei care să 

le plângă de milă, iar rolul lor în războiul mondial e poate cel mai trist 

și mai puțin frumos!”30. 

Consecvent cu principiile sale, adept al spiritului democratic și un 

pacifist convins, Sextil Pușcariu susține că lupta cea mai înverșunată nu 

are loc pe front, ci în interiorul Germaniei și al Austro-Ungariei. În 

Germania, Hertling a demisionat și împăratul Wilhelm al II-lea 

(1881-1918) anunță printr-o proclamație democratizarea parțială a 

statului și a modalităților de conducere a societății. Prin urmare, 

pacifistul Max von Baden devine cancelar și în colaborare cu socialistul 

Scheidemann trebuie să democratizeze Germania. În virtutea 

democrației reprezentanții poporului trebuie să asigure conducerea 

Germaniei, iar limbajul cunoscutului filolog ilustrează acest fapt 

istoric31. 

În ciuda acestui enunț, Sextil Pușcariu își exprimă îndoiala că un 

popor deprins cu obediența față de conducători, fără pregătire școlară 

adecvată va fi capabil de noua misiune istorică ce i se rezervă. 

Neîncrederea sa este amplificată și de contextul dificil de parcurs, când 

și politicienii rutinați au dificultăți în administrarea țării. „Dar se vede 

că focul a ajuns la unghii. Hindenburg și Ludendorff tac, junkerii fac pe 

jertfitorii convingerilor pentru binele obștesc, iar împăratul evident că 

vrea să se scuture de responsabilitatea grea ce îl apasă. Poate că îi e 

teamă că va ajunge să țină societate lui Constantin și Ferdinand. Cum 

s-au schimbat vremile, Doamne! Cei ce-și băteau joc de Albert al 

Belgiei, de Petru al Serbiei și de Nichita al Muntenegrului, regi fără 

țări, încep să-și teamă acum singuri tronul”32. 

 
29 Ibidem, p. 312-313. 
30 Ibidem, p. 313. 
31 Ibidem, p. 314. 
32 Ibidem, p. 314. 
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Visul Ungariei Mari nu a dispărut din programul politic al 

autorităților maghiare și el este evidențiat de deplasarea contelui 

maghiar Tisza la Sarajevo pentru a convinge locuitorii Bosniei și 

Herțegovinei de binefacerile care ar urma dacă acceptă dominația 

maghiară. Promisiunile sale nu au avut aderența necesară, dar este 

caracteristic pentru ideea statului maghiar33. 

Pe acest fundal tensionat la 1 octombrie 1918 se deschid lucrările 

Parlamentului Austro-Ungariei în care prim-ministrul Max Husserik a 

propus o restructurarea imperiului pe baza autonomiei naționale, 

percepută drept unica speranță pentru salvarea acestuia. Politicianul 

sloven Korasec a declarat că reforma focusată pe autonomie națională 

este tardivă și nu mai satisface aspirația popoarelor, iar polonezii prin 

vocea reprezentantului său Tertil solicită, atât Galiția, cât și provinciile 

poloneze din Germania, cu litoral la mare. Cehii declară că refuză să 

mai susțină militar Austro-Ungaria și solicită de la Antanta statul 

cehoslovac și glorifică trupele cehoslovace. Germanii sunt revoltați de 

atitudinea cehilor denumindu-i drept trădători. Ideea autodeterminării 

naționale formulată de președintele american Woodrow Wilson este 

autocuprinzătoare la nivelul mentalității colective a popoarelor în 1918 

încât chiar și aristocrația maghiară a acceptat ideile sale și încearcă să 

renunțe la ideologia statului maghiar34. 

Adeziunea totală a lui Sextil Pușcariu la spiritul democratic 

reliefată de-a lungul Memoriilor sunt argumente puternice ce justifică 

angajamentul în favoarea libertății și drepturilor popoarelor. „Ce 

sentimente, Doamne, la atâtea milioane care văd în sfârșit zorile 

vremilor nouă și-și spun că de acum a venit vremea celor umiliți să-și 

ridice capul”35. 

Textul uzitat denotă o importanță excepțională în devenirea 

societății europene în secolul XX. Începând cu a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea individul nu se mai confruntă cu nicio barieră 

socială, cu obstacole și limitări și nu mai este obligat să-și impună 

constrângeri vieții sale. Această nouă concepție a fost posibilă datorită 

 
33 Ibidem, p. 315. 
34 Ibidem, pp. 315-316. 
35 Ibidem, p. 316. 
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existenței a trei piloni: democrația liberală, experimentul științific și 

industrialismul36. Acestui expozeu teoretic se inserează și afirmațiile lui 

Sextil Pușcariu ce anunță nașterea unei societăți caracterizate prin 

demnitatea și libertatea naturii umane exonerată de constrângerile 

regimurilor autocrate și totalitare. 

Revenit la Cernăuți, Sextil Pușcariu este surprins de activizarea 

vieții politice din Bucovina unde s-a decis tipărirea tipărirea unei reviste 

politice care să apară de trei ori pe săptămână denumită Glasul 

Bucovinei. Misiunea revistei semnifica destructurarea sentimentului de 

respect și al temerii față de Austria, admirația pentru armatele germane, 

pe care încă mulți locuitori nu le considerau învinse și pregătirea pentru 

cultivarea unei încrederi necondiționate în România37. 

Profund afectată de conflictul militar, Bucovina parcurge în 

septembrie și octombrie 1918 o stare de spirit revoluționară. Așa cum 

menționează Sextil Pușcariu caracteristicile revoluționare sunt 

incendiile, dezordinea, anarhia și schimbarea maselor docile și inerte în 

actori principali în prefacerea societății și omul providențial ce conduce 

aceste mase. În acest context politic și social, rolul poporului constă în 

a demola un regim desuet, fapt ce-i conferă o energie generatoare a unei 

noi societăți și o psihologie proprie38. 

Bun cunoscător al psihologiei umane, eminentul filolog 

realizează și o radiografie pertinentă asupra naturii umane aflate în 

expansiune socială. „Din masa anonimă se trezesc instincte și porniri 

ce nu erau ale indivizilor ce o compun, cât timp erau singuri. În 

singurătate, eremiții pot născoci gânduri minunate și avea vedenii 

neobișnuite, dar numai prin mulțimea ce și-a însușit filosofia 

pustnicului aceasta poate fi ridicată la rangul de religie cuceritoare. 

Omul cât e singur, chiar dacă concepe gânduri mari și nouă, chiar dacă 

are darul de a le împărtășii altora este uneori speriat de ele și va trece 

prin momente de cumplite îndoieli. În sufletul lui ezită coardele 

sensibile care răsună de vibrații generoase și setea de a se pleca în 

 
36 Ortega y Gasset, Revolta maselor, traducere de Coman Lupu, Editura Humanitas, 

București, 1994, p. 82. 
37 Sextil Pușcariu, op. cit, pp. 318-321. 
38 Ibidem, pp. 328-329. 
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venerație și a se jertfi, dar în același timp singurătatea naște năluca 

fricii, pornirile egoiste de a se cruța, de a nu se expune primejdiilor, de 

a se se opune elanului momentan și primejdios socoteala rece și 

chibzuința experienței ce-ți asigură un trai liniștit”39. 

Afirmațiile lui Sextil Pușcariu converg spre cele relevate cu 

măiestrie de Gustave Le Bon. Acesta susține că masele pot fi capabile 

de crimă, de incendieri și de alte fapte reprobabile, dar la fel de adevărat 

că ele sunt capabile și de sacrificiu, de dăruire la un nivel mai ridicat 

decât individul izolat. Asupra individului din interiorul maselor are mai 

mare efect exaltarea sentimentelor provocate de invocarea gloriei, 

onoarei patriei sau motive religioase. Argumentele pot fi oferite prin 

participarea la cruciade sau înrolări de voluntari40. Însumat acestui 

discurs istoric se încadrează și relatările filologului român ce înfățișează 

comportamentul maselor în perioadele conflictuale din istorie. Cu 

eleganța și rafinamentul psihologului ce detecta atitudinile și 

reprezentările maselor în război sau revoluție, Sextil Pușcariu ilustrează 

atât comportamentul instinctual, distructiv, dar și cel capabil de 

sacrificiu și cel de conservare a vieții.  

La finalul acestui studiu, am considerat că se impune formularea 

următoarelor concluzii: 

Obiectivul acestui studiu constă în reliefarea atitudinilor, 

reprezentărilor și mentalității lui Sextil Pușcariu față de evoluțiile 

politice și militare care au loc în 1918. Influența culturii germane și 

calitatea de cetățean al Imperiului Austro-Ungar l-au determinat să se 

înroleze în armata habsburgică, dar din fericire nu a fost mobilizat în 

prima linie a frontului, ci la serviciul de aprovizionare al trupelor. 

Lipsit de orice veleități războinice și distanțarea față de linia 

frontului, aceste elemente i-au asigurat posibilitatea de a se dedica în 

momentele de acalmie studiilor filologice. Deplasările prin Viena și 

Transilvania i-au reactualizat dificultățile economice generate de 

creșterea prețurilor și a impedimentelor în aprovizionarea cu bunuri de 

primă necesitate a populației. De asemenea, el prezintă derularea 

 
39 Ibidem, p. 329. 
40 Gustave Le Bon, Psihologia mulțimilor, traducere de Mariana Tabacu, Editura 

Antet XX Press, București, 2012, p. 27. 
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operațiunilor militare pe frontul de vest, demoralizarea armatei germane 

și austro-ungare din cea de-a doua jumătate a anului 1918 și înfrângerea 

Puterilor Centrale în fața Antantei. 

Ultimele informații despre Primul Război Mondial datează din 11 

noiembrie 1918 când a intrat în vigoare armistițiul general și ordinul 

stopării ofensivei oricărui beligerant. Ca atare însemnările sale surprind 

deznodământul conflictului desfășurat între anii 1914-1918 și începutul 

evenimentelor premergătoare formării României Mari. 
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Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” este unul dintre cele 

mai bune licee din județul Alba, el a fost primul liceu în limba română 

din Transilvania. Colegiul și clădirea sa actuală au ocupat mai multe 

roluri foarte importante de a lungul istoriei.  

În funcție de diversele situații și împrejurări istorice, numele 

liceului s-a modificat de câteva ori. Ideea înființării acestui liceu se pare 

că a prins contur după Conferința profesorilor români din 2 decembrie 

1918 și s-a consolidat după 3 ianuarie 1919 când Consiliul Dirigent a 

hotărât preluarea școlilor, cu întregul lor inventar, prin delegații 

desemnați de către prefecții județelor. Ziua în care s-a făcut deschiderea 

oficială a cursurilor liceului care avea să primească numele simbolic de 

„Mihai Viteazul” este considerată luni, 3 februarie 1919, când s-a făcut 

deschiderea oficială a cursurilor, printr-un serviciu divin oficiat la cele 

două biserici protopopești din oraș (ortodoxă și greco-catolică) în 

prezența elevilor, profesorilor, oficialităților și părinților. În aceeași zi 

s-au instalat în funcție și primele cadre didactice. Liceul de Stat „Mihai 

Viteazul” era de băieți. Fetele erau primite numai ca particulare. Inițial, 

liceul a funcționat cu patru clase (127 elevi ordinari și 45 particulari 

dintre care 37 fete) în localul fostei Școli Civile de Stat Maghiare.  

În anul școlar următor 1919/1920 s-au pus bazele bibliotecilor 

pentru profesori și, separat pentru elevi și se editează primul anuar al 

liceului. La 25 iunie 1922 liceul este vizitat de ministrul învățământului, 

Constantin Anghelescu, care, impresionat de ordinea și disciplina din 

sălile de clasă, dar și de condițiile improprii de lucru din localul școlii, a 

promis suma de un milion de lei pentru începerea construcției unui nou 

local. Mai apoi, Parlamentul României votează, în acest scop, suma de 

25 milioane lei, astfel că lucrările la noul local (clădirea actuală) încep 

în aprilie 1923 pe terenul în suprafață de șapte iugăre și 1032 stânjeni 

pătrați (200/200 m) donați de către proprietarii Cîrlea Ioan și fiul.  
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În următorii anii s-a continuat editarea anuarelor, a revistei de 

știință și literatură „Gând tineresc”, s-au îmbogățit colecțiile bibliotecii, 

muzeului de istorie și arheologie (în anul 1924, liceul a contribuit cu o 

colecție de puști, pistoale, săbii și lănci la înființarea muzeului memorial 

Avram Iancu, de la Vidra de Sus), de științe naturale, în curtea liceului 

a fost creată o mică grădină botanică. Au activat Societăți de lectură: 

„George Coșbuc” „Ion Creangă”, Societatea muzicală „Iacob 

Mureșianu”, Clubul sportiv „Mihai Viteazul”, Societatea de Gimnastică 

și Sport, Societăți religioase „Lumina”, „Sfântul Gheorghe” a elevilor 

ortodocși și „Sfânta Maria”, „Sfântul Dumitru” a elevilor greco-catolici, 

Societatea de Cruce Roșie.  

Deși lucrările la noul local debutează în 1923, finalizarea 

construcției s-a realizat abia în 1940, astfel că, începând cu anul școlar 

1940/1941, la 7 noiembrie debutează cursurile în actuala clădire. 

Situația politică și socială se agravează în următorii ani, influențând 

negativ procesul de învățământ.  

În anul școlar 1944/1945, județul devine teatru de război iar 

liceul este evacuat, el fiind transformat în spital militar sovietic. Din anul 

școlar 1945/1946 liceul își reia cursurile în clădirea proprie. Începând 

cu același an școlar apar primele măsuri de reorganizare a procesului de 

învățământ, în funcție de noua politică a guvernului doctor Petru Groza. 

În următorii ani are loc curățirea aparatului didactic de elementele 

„necorespunzătoare”, politizarea procesului de învățământ, cenzurarea 

publicațiilor liceului, apoi suspendarea lor, introducerea obligativității 

studierii limbii ruse, eliminarea din Planurile de învățământ a limbii 

franceze, engleze, italiene. 

În anul școlar 1956/1957 liceului i se schimbă denumirea în 

Școala Medie Mixtă nr. 2, iar la 1 septembrie 1960 se unește cu Școala 

Medie „Horea Cloșca și Crișan” (fostul liceu de fete). Se va renunța la 

denumirea de „Școala medie” și se va numi liceul „Horea, Cloșca și 

Crișan”.  

Din anul școlar 1977/1978, titulatura școlii se va schimba în 

Liceul de matematica-fizica „Horea, Closca și Crișan”, iar la data de 28 

februarie 1999 liceul își primește denumirea contemporană de Colegiul 

Național „Horea, Cloșca și Crișan”. Cu toate schimbările și 
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transformările din domeniul politic, social, economic, educativ, o 

constantă se poate urmări în evoluția de 103 ani a școlii și anume că încă 

de la înființare Liceul s-a impus în peisajul alba-iulian ca un principal 

focar de cultură și civilizație, el fiind pentru toate cele 101 promoții un 

loc care le-a oferit șansa cunoașterii și consolidării de concepte precum 

libertatea, toleranța, corectitudinea, adevărul, unde au învățat să treacă 

de la tradiție la inovație, să aibă libertatea de a alege, de a nu copia, de a 

nu mima. 

Eficiența activității desfășurată de Colegiul Național „Horea 

Cloșca și Crișan” din Alba Iulia poate fi măsurată prin aportul 

generațiilor de absolvenți care lansate în viață an de an, au devenit 

personalități de marcă în diferite domenii de activitate, au înălțat valorile 

spirituale, științifice, morale, artistice, tehnice, pentru promovarea 

libertății, a binelui, a utilului, a frumosului și a adevărului. Toate acestea 

dovedesc importanța și rolul acestei instituții școlare în viața comunității 

locale, naționale și chiar internaționale.  
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Introducere 

Războaiele civile care vor fi cuprinse în acest eseu sunt dovezi 

istorice ale faptului că omul, fără a se tine seamă de naționalitate, religie, 

etnie, convingeri politice sau statut social, va recurge la violență, și, de 

multe ori, la niveluri imposibil de conceput, doar pentru a-și impune 

punctul de vedere în fața altui om cu o părere sau cu un principiu diferit. 

Totodată, războiul civil rus și cel spaniol sunt conflicte ideologice, 

reprezentând o ciocnire aprigă între dreapta și stânga politică. Deși 

cazurile celor două tari, anume Rusia și Spania, sunt diferite ca și 

rezultat, cele două războaie civile sunt, în esență, conflicte interne 

generate de crize ideologice și/sau politice, ele fiind declanșate de 

tulburările de ordin politic sau economic ale statelor amintite anterior. 

Astfel, în urma celor două războaie civile, putem spune că aspectul 

general al celor două state s-a schimbat atât de radical, iar situația s-a 

agravat atât de tare, încât putem spune despre cele două state menționate 

anterior că au fost mutilate de consecințele conflictelor interne pe care 

le-au avut.  

 

1. Războiul civil rus (1917-1921) 

Războiul civil rus a fost un conflict militar intern ideologic. 

Acesta a avut ca și părți combatante Forțele Albe, ce au fost conduse de 

o juntă militara, formata în special din Anton Denikin, Pyotr Vrangel, 

Grigory Semyonov și Lavr Kornilov, iar apoi au fost conduse de 

Aleksandr Kolchak, și Forțele Roșii, sau bolșevicii, care au fost conduse 

de Vladimir Ilici Lenin. 

După 3 ani în care Rusia ținea piept Puterilor Centrale, adică 

Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și Imperiul Otoman, în interiorul 

Imperiului Rus a apărut nemulțumirea: oamenii erau înfometați, ca 
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urmare a conducerii dezastruoase a Țarului Nicolae al II-lea, corupția 

era resimțită la toate nivelele societății, iar industrializarea, implicit 

îmbunătățirea condițiilor de viață pe care apropiații Țarului le 

promiseseră oamenilor de rând nu s-a realizat decât în proporții 

minuscule. Profitând de aceste probleme, o coaliție între Bolșevici și 

Menșevici s-a format rapid, declanșând Revoluția din Februarie odată 

ce opinia publică a devenit din ce în ce mai ostilă față de războiul cu 

Puterile Centrale. Revoluția a reușit, Țarul Nicolae a abdicat, iar în locul 

lui a fost numit Guvernul Provizoriu, care de facto era format din 

facțiunea Menșevică și cea Bolșevică. Între timp, atât în Petrograd, care 

era capitala Imperiului, cât și pe tot cuprinsul Rusiei, s-au format 

Sovietele, care erau un fel de consilii locale ale muncitorilor. 

După ce Guvernul Provizoriu a preluat puterea în Imperiu, 

Bolșevicii, care deși aveau la dispoziție o armată dezorganizată, formată 

din unități înarmate ale CEKA și Gărzile Roșii, au declanșat o lovitură 

de stat împotriva Menșevicilor, luând naștere astfel Revoluția din 

Octombrie. Aceasta s-a declanșat pe fondul nemulțumirii populare față 

de Guvernul Kerensky, și în urma continuării războiului cu Puterile 

Centrale. Astfel, în urma Revoluției din Octombrie, Bolșevicii conduși 

de Lenin au preluat puterea, iar o coaliție de forțe antibolșevice au 

declanșat Războiul Civil Rus, ce va avea să dureze 4 ani. 

În primă fază, Forțele Roșii controlau zone de întindere mică ale 

fostului Imperiu, dar care aveau o industrie dezvoltată, precum și 

secțiuni importante ale căii ferate Transsiberianul, iar Forțele Albe 

controlau zone mari ale Imperiului, dar cu foarte puține fabrici și cu 

demografie scăzută. Apoi, în 1918, Bolșevicii proclamă Republica 

Sovietică Federativă Socialistă Rusă (RSFSR), iar în anul 1919 apar 

forțele anarhiste în spațiul ucrainean. Anul 1920 prinde Rusia înghițită 

aproape în totalitate de bolșevici, cu excepția regiunilor Chita, 

Murmansk, Okhotsk, Kuban și Crimeea. În cele din urmă, anul 1921 

este anul final al Războiului Civil Rus, care este anul victoriei 

sovieticilor asupra Forțelor Albe. Ca urmare a acestui conflict 

devastator, 9 milioane de oameni și-au pierdut viața, iar economia s-a 

prăbușit fatal. De exemplu, producția minelor și fabricilor a scăzut la 

20%, producția de bumbac la 5%, iar cea a fierului la 2% față de 
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producția de dinainte de război. În urma acestui război civil, a luat 

naștere oficial comunismul în Europa, prin instaurarea unei așa-numite 

dictaturi a proletariatului. 

 

2. Războiul civil spaniol 

Războiul Civil Spaniol a fost un conflict militar ideologic ce a 

avut loc între anii 1936 și 1939 între Forțele Republicane, conduse de 

Manuel Azana și Forțele Naționaliste, conduse de generalul Francisco 

Franco.  

În Spania, în anul 1931 au avut loc alegeri. După ce un nou 

guvern republican a fost format, iar A Doua Republică Spaniolă a fost 

proclamată, Regele Alfonso al XIII-lea a abdicat, ceea ce a provocat 

neliniște în societatea spaniolă interbelică. Inițial, pentru că în timpul 

mandatului președintelui Niceto Alcalá-Zamora au avut loc greve, și 

apoi o serie de acte de violență între nou-fondata Confederație Naționala 

Muncitorească (Confederacion Nacional de Trabajo) și Garda Civilă, 

poporul spaniol începuse sa creadă că Republica este la fel de opresivă 

ca și Monarhia, sau poate chiar mai rău. Apoi, anul 1932 este marcat de 

Sanjurjada, care a fost o lovitura de stat militara cu caracter monarhist, 

condusa de generalul Jose Sanjurjo. Lovitura de stat eșuează, ceea ce îi 

determină pe monarhiști să se înscrie în FE y de las JONS, care a fost 

un partid cu caracter fascist și ultranaționalist. Apoi, în anul 1932, are 

loc și Sanjurjada, care a fost o lovitură de stat militară cu caracter 

monarhist, ce a eșuat și care poartă numele generalul Jose Sanjurjo, cel 

care a condus lovitura de stat. După eșuarea loviturii de stat, monarhiștii 

care au sprijinit lovitura de stat se înscriu în FE y de las JONS (Falange 

Espanola y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), un partid 

cu caracter naționalist și fascist, condus de Jose Antonio Primo de 

Rivera. 

Anul 1933 este marcat de victoria partidelor de dreapta pe plan 

electoral. Pentru că președintele de atunci al Spaniei, Niceto 

Alcala-Zamora, se temea că nou-fondata Confederație Spaniolă a 

Dreptei Autonome (CEDA) va prelua puterea, a decis să îl invite pe 

Alejandro Lerroux din partea Partidului Republican Radical să formeze 

un nou guvern, ceea ce a periclitat soarta oricărei încercări pe cale 
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democratică din partea partidelor de dreapta de a prelua puterea în 

Spania. 

Anul 1936 este anul în care stânga politică spaniolă, sub forma 

Frontului Popular câștigă alegerile la limită față de CEDA, Manuel 

Azana a fost însărcinat cu formarea unui nou guvern, iar printre 

politicienii de stânga se regăsea din ce în ce mai frecvent ideea 

comunismului în Spania, după un model asemănător URSS-ului. Apoi, 

văzând că situația se agravează, și pentru că Spania descindea tot mai 

tare în anarhie, un grup de generali ai armatei spaniole, printre care 

Francisco Franco, Emillo Molla, José Millán-Astray, Gonzalo Queipo 

de Llano, Miguel Cabanellas și alții, după lovitura de stat pe care au 

organizat-o, au format Junta ce a condus Spania până în momentul 

numirii lui Francisco Franco drept dictator pe viață al Spaniei. 

Războiul civil spaniol a fost purtat între două mari facțiuni: 

Republicanii, care erau formați din forțele democrate, adică majoritatea 

democraților erau loialiști ai Republicii, anarhiști (CNT-FAI), socialiști, 

comuniști, marxiști, și alte forțe armate care au rămas loiale Republicii, 

cum ar fi celebrul Regiment al 5-lea și Naționaliștii, care erau formați 

din: Garda Civilă, în proporție de 47%, Falanga Spaniolă (FE y de las 

JONS), forțele monarhiste (care erau alcătuite din alfonsiști și carliști), 

Uniunea Militară Spaniolă, Armata Africii, forțele CEDA și grupurile 

naționaliste din Țara Bascilor și Catalonia. Republicanii au primit ajutor 

politic, diplomatic și militar din partea URSS-ului, Mexicului, Angliei, 

Franței și Statelor Unite ale Americii, precum și din partea Brigăzilor 

Internaționale, iar Naționaliștii au primit ajutor politic, diplomatic și 

militar din partea Germaniei Naziste, Italiei Fasciste și Portugaliei. 

În primă fază, războiul se arată neconcludent. Anul 1936 nu 

cunoaște nicio victorie militară din partea niciuneia dintre părți. În 

schimb, anul 1937 se dovedește a fi un an prielnic pentru naționaliști, 

care cuceresc orașe importante, cum ar fi Sevilla, Toledo, Cadiz, 

Cordoba, Malaga, și altele. Apoi, anul 1938, frontul republicanilor este 

împărțit în două secțiuni în momentul în care naționaliștii ocupă o 

porțiune însemnată a coastei Spaniei la Marea Mediterană. Anul 1939 

este anul final al Războiului Civil Spaniol, în care Catalonia este 

cucerită de către naționaliști în întregime, iar Madridul este încercuit de 
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forțele lui Franco. Pe data de 31 martie a aceluiași an, generalul Franco 

anunță prin radio victoria totală asupra forțelor republicane. 

Războiul civil spaniol a avut ca urmare distrugerea aproape în 

întregime a economiei spaniole, Spania Naționalistă fiind nevoită 

ulterior să adopte autarhia pentru a evita un colaps economic. În jur de 

500.000 de oameni și-au pierdut viața în urma războiului civil, iar alții 

30.000 au fost executați la ordinele generalului Francisco Franco, noul 

dictator al Spaniei, din motive ideologice. Astfel, se naște dictatura 

franchistă în Spania, ce avea ca fundament ideologic fascismul catolic, 

monarhismul și ultranaționalismul. 

 

Concluzie 

Cele două războaie civile, deși au fost diferite ca și cauze 

principale, ca și rezultat și ca și caracter ideologic, putem afirma cu 

certitudine faptul că acestea au dat naștere unor ere întunecate în statele 

în care au avut loc. Atât comunismul, cât și fascismul, fie el catolic, au 

demonstrat omenirii că extremismul, fie el de stânga sau de dreapta, nu 

aduce nimic bun și nu lasă decât rău în urma lor. De asemenea, putem 

spune că, deși violența nu este o cale deloc bună ca un om să își impună 

punctul de vedere, aceasta rămâne impregnată adânc în ADN-ul uman, 

așteptând să iasă la suprafață în momentele cele mai nepotrivite. Atât 

războiul civil rus, cat și cel spaniol au rămas, din păcate, pete negre pe 

istoria omenirii, dar pe care omenirea le uita sau le ignore deliberat. 

 
Bibliografie: 

1. Mawdsley, Evan: International Responses to the Russian Civil War 

(Russian Empire) în https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/ 

international_responses_to_the_russian_civil_war_russian_empire 

2. Read, Christopher: Revolutions (Russian Empire) https://encyclopedia. 

1914-1918-online.net/article/revolutions_russian_empire 

3. https://www.britannica.com/topic/anarchism/Anarchism-in-Spain 

4. https://www.britannica.com/event/Spanish-Civil-War 

 

 

 

 

https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/international_responses_to_the_russian_civil_war_russian_empire
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/international_responses_to_the_russian_civil_war_russian_empire
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/revolutions_russian_empire
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/revolutions_russian_empire
https://www.britannica.com/topic/anarchism/Anarchism-in-Spain
https://www.britannica.com/event/Spanish-Civil-War


198 

Unele considerații privind moartea  

lui Nicolae Titulescu 
 

Petru-Adrian ȚUGULAN, Clasa a IX-a B  

Coord.: Prof. drd. Daniela CURELEA 
Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu 

 

Concepțiile de politică externă ale lui Nicolae Titulescu și, mai 

ales, acțiunile sale pentru menținerea păcii împotriva agresiunii pentru 

menținerea unui climat de înțelegere și colaborare între state, pentru 

apărarea suveranității și independenței naționale, toate acestea i-au atras 

ostilitatea cercurilor extremiste de dreapta, din țară, dar și din statele cu 

orientare fascistă. Poziția lui Titulescu, ca ministru de Externe, a fost 

subminată atât de factori interni, cât și de factori externi. Opoziția fățișă, 

manifestată în repetate rânduri, a puterilor fasciste, în frunte cu 

Germania și Italia, a luat forma unor intervenții directe în treburile 

interne ale României, atât prin comunicări verbale, cât și note scrise, 

adresate guvernului român, prin care se solicita schimbarea șefului 

diplomației românești din viața politică a țării1. 

Politica de concesii, care de fapt era o încurajare fățișă, față de 

agresor, dusă de conducătorii marilor puteri occidentale, în frunte cu 

Marea Britanie și Franța, mai ales după asasinarea lui Louis Barthou* în 

1934, l-a lipsit pe Titulescu de sprijinul necesar din partea unor state, ale 

căror interese le apărase și care erau formulate în cadrul Societății 

Națiunilor (a fost ales de două ori, în 1931 și 1932 președinte al Adunării 

generale al Societății Națiunilor)2.Titulescu definea în următorii 

termini, poziția cu privire la raporturile cu Germania și cu Uniunea 

Sovietică: „Am fost prezentat încă o dată ca dușman al Germaniei și ca 

 
1 George. G. Potra, În culisele cazului Titulescu, în Magazin istoric, nr. 9/1969, p. 50. 
* Jean Louis Barthou a fost un avocat și om politic francez, membru de onoare al 

Academiei Române. A deținut importante portofolii ministeriale și a fost ales membru 

al Academiei Franceze în 1918. În 1934 era ministru de externe. A fost asasinat în 9 

octombrie 1934 la Marsilia. 
2 Nicolae Titulescu a îndeplinit funcția de ministru de externe al României 

(1927-1928 și 1932-1936). 
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unealtă a Rusiei. Mă cunoști (convorbirea avea loc cu omul politic 

britanic, lordul Lloyd George) și o să mă crezi. Sunt același bătrân 

Titulescu pe care l-ai cunoscut și crezut acum câțiva ani. Nu m-am 

schimbat. Nu sunt dușmanul Germaniei, nici unealta Rusiei. Am de 

gând să vorbesc deschis, deoarece soarta țării mele e prinsă în această 

problemă. Voi, englezii, doriți pacea în vest. Eu sunt un răsăritean și un 

român. Eu doresc pacea în Est”3. Temător, că România ar putea deveni 

un câmp de bătălie între Germania și URSS, Nicolae Titulescu lua în 

considerare fie reconcilierea celor două puteri, fie un sistem de 

securitate colectivă care, alăturând România, Franței și Uniunii 

Sovietice, să descurajeze agresiunea hitleristă. 

Nicolae Titulescu a suferit din punct de vedere politic și a fost 

sacrificat din cauza Germaniei4. Pe când Titulescu se afla la Paris, la 

Hotelul Ritz, împreună cu mareșalul Franchet D’Esperay5, l-a atras 

atenția lui Nicolae Titulescu, pe la începutul anului 1935, că se punea la 

cale asasinarea lui prin otrăvire. Simțind amenințarea, Titulescu a luat o 

serie de măsuri care să-i asigure securitatea.6 În aprilie 1937, fostul 

ministru Mandel7 i-a recomandat chiar să nu mai bea decât apă minerală 

 
3 Citatul este dintr-un discurs susținut la 3 iunie 1937 în fața camerei Comunelor, când 

a avut loc conferința Despre metodele practice de a apăra pacea existentă; Florin 

Constantiniu, Din nou despre cauzele înlăturării din guvern a lui Nicolae Titulescu 

(29 august 1936) în Revista Română de Studii Internaționale, an III, nr. 2(6), 1969, p. 

37-53. 
4 Charles Reber, Terrorisme et diplomatie, La Technique du livre, Paris, 1935, 127. 
5 Traian Lazăr, Jurnalul regelui Mihai I de România. Reconstituit după acte și 

documente contemporane, Vol. I: 1921-1940, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2011, p. 

113. 

Louis Franchet d’Esperey a fost un general francez în timpul Primului Război 

Mondial. La 10 mai 1936 a participat la sărbătorirea zilei naționale a României, în 

prezența regelui Carol al II-lea, a principelui moștenitor Mihai, fostei regine Maria, 

principilor Elisabeta și Nicolae, guvernului României și altor oficialități  
6 Scrisoarea lui Constantin Cesianu către Carol al II-lea, Paris, 2 decembrie 1934, în 

Arhiva Istorică Centrală, Fond Casa regală, Cabinet Extern, dosar nr. 112/1934. 
7 Georges Mandel, lider politic francez, a fost ministru al posturilor în patru guverne 

succesive (1934-1936) și ministru al coloniilor din aprilie 1938 până în mai 1940, 

când premierul Paul Reynaud l-a transferat la Ministerul de Interne. 
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în sticle închise8. Avertismentele primite din partea serviciilor secrete 

au început treptat să se adeverească și atentatele la viața lui Titulescu au 

început să se concretizeze9. 

Primele semne ale acestei tentative încep să se manifeste în martie 

1936, cu prilejul unei întâlniri cu miniștrii de Externe ai statelor membre 

ale Micii Înțelegeri (Cehoslovacia, Iugoslavia, România – 1921) și ale 

Înțelegerii Balcanice (România, Grecia, Turcia, Iugoslavia – 1934), 

Titulescu fiind forțat de boală să rămână în pat, vreme de mai multe zile. 

În iunie 1936, simptomele își fac apariția pentru a doua oară, pe când 

Titulescu se afla la Montreux, unde lua parte la Conferința referitoare la 

regimul strâmtorilor Mării Negre. Invitat la un dineu de către ministrul 

de externe al Turciei, Tevfik Rustu Aras, Titulescu a leșinat în 

momentul în care pleca. A treia criză se va produce la câteva zile după 

acest eveniment, când se afla la București. 

În luna august 1936, are loc o nouă tentativă de asasinat. Serviciul 

cehoslovac de siguranță a fost avertizat asupra unui atentat împotriva 

miniștrilor de Externe ai statelor membre ale Micii Înțelegeri. Atentatul 

urma să aibă loc pe teritoriul cehoslovac, cu prilejul Conferinței de la 

Bratislava, care era programată pentru luna septembrie 1936. La 29 

august 1936, Nicolae Titulescu este demis și nu mai poate participa la 

Conferința de la Bratislava10. 

În perioada care a urmat, Nicolae Titulescu trăiește o mare și 

profundă dramă, aceea de a nu putea acționa într-o situație și într-un 

moment în care serviciile sale erau mai necesare ca oricând. „Când l-am 

văzut pentru ultima dată, la Paris, în primăvara anului 1940, cu puțin 

înainte de invazia Franței, bolnav – nota Leon Kalustian-, Nicolae 

Titulescu avea conștiința sfârșitului și presimțea parcă finalul care avea 

să se adeverească un an mai târziu11. 

 
8 Jacques de Launay, Titulesco et l’Europe, Editions Bytolos, Nyon, 1976, p. 22. 
9 Paul Ștefănescu, Drama otrăvirilor, Editura Medicală, 1980. 
10 Idem, Asasinatele politice în Istoria României, Editura Vestala, București, p. 

124-125. 
11 Leon Kalustian, Nicolae Titulescu – Peste Europa a pus stăpânire noaptea, în 

Simple note, Editura Eminescu, București, 1980, p. 148. 
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Adresându-se surorii sale, Cornelia, în anul 1939, și făcând 

referire la această stare de sănătate, din ce în ce mai gravă, Nicolae 

Titulescu scria: „A căzut peste mine această boală teribilă din 1936, ca 

s-o numim boală, căci constatările profesorului Nagli din Zurich, cel 

mai mare specialist, stă martor ca să spună ce a fost”12. Aflat la 

Saint-Moritz, Titulescu este suspus unor controale medicale, clinice și 

de laborator. Medicii care l-au tratat au venit din Franța, Austria și 

România. 

Toți medicii au fost de acord că se află în fața unui caz deosebit. 

Din examenul sângelui și din toate analizele făcute, rezultă că în corpul 

bolnavului a pătruns un agent patogen care distruge cu mare intensitate 

globulele roșii, împingând bolnavul spre o stare de anemie 

extraordinară.  

Examenele clinice au evidențiat existența unei anemii, 

caracterizată prin pierderea în greutate, pierderea poftei de mâncare, 

reducerea tonusului vital, incapacitatea bolnavului de a mai desfășura 

activități fizice și intelectuale. Ziarele afirmau că Nicolae Titulescu ar fi 

fost otrăvit. Părerea generală a tuturor specialiștilor care se aflau la 

Saint-Moritz, era că Titulescu fusese otrăvit.  

Specialiștii discutau pe baza substanței folosite în acest scop. 

Existau două ipoteze: prima avea în vedere intoxicarea cu un alcaloid 

de origine necunoscută, folosit zilnic sub forma unei pelicule, 

nesesizabile vizual, olfactiv sau papilo-gustativ, pe veselă și tacâmuri, 

pe ceștile de cafea și ceai. A doua ipoteză se refera la folosirea veninului 

de cobră, toxic, extrem de puternic ce se putea administra discret în 

mâncare, fructe, băuturi etc. Fără culoare, gust, miros, folosit în doze 

foarte mici, nu are efecte imediate care să prevină în vreun fel posibila 

victimă13. 

La 17 martie 1941, în plin război, îndurerat că nu și-a putut servi 

în continuare patria, pe care o reprezentase cu atâta strălucire de-a lungul 

 
12 Scrisoarea lui Nicolae Titulescu către Cornelia Nenișor, Paris, 12 mai 1939; Walter 

Bacon, Nu cer lumii decât să mă lase să o iubesc și să o servesc, în Magazin istoric, 

nr. 2, 1974, p. 59-68. 
13 Paul Ștefănescu, Asasinatele politice în Istoria României, Editura Vestala, 

București, p. 130-132. 
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anilor și căreia i se dedicase cu tot devotamentul, Nicolae Titulescu se 

stinge din viață la Cannes, în Franța. A fost înmormântat provizoriu la 

Cannes, urmând ca, apoi, rămășițele pământești să fie aduse în 

România, potrivit dorinței sale, spre a fi înhumate la Brașov. În 1992, a 

fost împlinită dorința ilustrului om de stat și patriot de a odihni în 

veșnicie cu glia străbună.14. 

„Și chiar de nu voi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi 

fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina”. 

(Nicolae Titulescu). 

 
Bibliografie: 

1. Potra, G. George, În culisele cazului Titulescu, în „Magazin istoric”, nr. 9 / 

1969. 
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Cum au atacat japonezii Statele Unite ale Americii în 

timpul celui de al Doilea Război Mondial 
 

Jessica BANEA 

Coord.: Prof. Marcel LUCA 
Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig  

 
„Valul” se ridică în Extremul Orient  

Începând cu anul 1931, japonezii au fost angrenați în acțiuni de 
extindere a unor capete de pod pe continentul asiatic, în dauna 
chinezilor, slăbiți de conflicte interne, și în detrimentul intereselor 
americane și britanice. 

După 10 ani, pe 24 iulie 1941, președintele Roosevelt a cerut 
retragerea trupelor japoneze din Indochina. La 26 iulie 1942, el a dispus 
înghețarea tuturor activelor japoneze din Statele Unite și instituirea unui 
embargo asupra aprovizionării cu țiței pentru a-i determina să accepte 
cererea.  

Remarcabil este faptul că Japonia a amânat începerea ostilităților 
mai bine de patru luni și a încercat să negocieze ridicarea embargoului 
la petrol. Guvernul Statelor Unite a condiționat ridicarea embargoului 
de retragerea Japoniei nu numai din Indochina, ci și din China. Era greu 
de presupus că vreun guvern, și cu atât mai puțin cel japonez, ar fi putut 
înghiți asemenea condiții umilitoare. În consecință, începând cu ultima 
săptămână a lui iulie, se aștepta în orice moment declanșarea războiului 
în Pacific.  

În dimineața zilei de 7 decembrie 1941, o forță navală japoneză 
cu șase portavioane a efectuat un puternic atac aerian asupra bazei 
navale americane Pearl Harbour din Arhipelagul Hawaii. Lovitura a fost 
lansată înaintea declarației de război, la fel ca și precedentul atac de la 
Port Arthur, din 1904, lovitura inițială a Japoniei în războiul ei împotriva 
Rusiei.  

Până la începutul anului 1941, Japonia intenționa ca în cazul unui 
război împotriva Statelor Unite să-ți utilizeze flota principală în 
Pacificul de Sud, în combinație cu un atac asupra Insulelor Filipine, 
pentru a anihila încercarea americanilor de a veni în ajutorul garnizoanei 
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lor de acolo. Americanii se așteptau ca japonezii să facă această mișcare, 
iar presupunerile lor fuseseră întărite de ocuparea Indochinei de către 
Japonia.  

Amiralul Yamamoto concepuse însă un nou plan – un atac prin 
surprindere la Pearl Harbour. Japonezii s-au apropiat de țintă pe căi 
ocolite, via Insulele Kurile, dinspre nord, spre Arhipelagul Hawaii, 
nedetectați. Au lansat lovitura înainte de răsăritul soarelui, aruncând în 
luptă 360 de avioane, de la 485 de kilometri de Pearl Harbour. Patru 
dintre cele opt nave de linie americane au fost scufundate, una a eșuat 
la mal, iar celelalte au fost grav avariate. Într-o oră și câteva minute, 
japonezii dobândiseră controlul în Pacific.  

Această lovitură le permitea japonezilor invazia teritoriilor 
americane, britanice și olandeze din Pacific. În timp ce principala forță 
de atac japoneză se îndreptase spre Arhipelagul Hawaii, altele escortau 
convoaie de nave ce transportau trupe în Pacificul de sud-vest.  

Aproape simultan cu atacul aerian de la Pearl Harbour, au început 
o serie de debarcări în Peninsula Malaysia și în Filipine. De aici trupele 
japoneze s-au revărsat în josul coastei de vest a peninsulei, învăluind 
succesiv forțele britanice care încercau să le stăvilească.  

Japonezii au folosit 700 din totalul de 1500 de avioane de luptă 
ale trupelor de uscat, întărite cu 480 de avioane ale marinei militare, din 
Flota 11 aeriană cu baza la Formosa și încă 360 de aparate pentru atacul 
de la Pearl Harbour. Japonezii beneficiau de o capacitate de luptă 
amfibie, benefică într-o zonă oceanică de insule și golfuri. Singurul lor 
mare dezavantaj consta în capacitatea redusă a marinei comerciale, 
puțin peste 6.000.000 t.  

După cum se vede, japonezii au fost avantajați la începerea 
războiului, îndeosebi sub aspectul calității. În faza de debut, singura 
primejdie o reprezenta eventualitatea unei intervenții prompte a Flotei 
americane din Pacific, primejdie zădărnicită prin atacul de la Pearl 
Harbour.  

Spionajul, de a cărui importanță se ținea seama prea rar în 
stabilirea balanței de forțe, reprezenta un atu al japonezilor, care 
studiaseră minuțios zonele înaintea declanșării conflictului. Aliații erau, 
totuși, în avantaj, deoarece americanii descifraseră codul diplomatic 
japonez în vara anului 1940.  
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Deși americanii au fost luați prin surprindere la Pearl Harbour, 
cunoașterea codurilor japoneze le-a asigurat ulterior un avantaj 
fundamental, pe măsură ce au învățat să le exploateze.  

Strategia japoneză avea un dublu scop – defensiv și ofensiv, 
urmărind să obțină livrările de petrol care să permită Japoniei să învingă 
China și, în același timp s-o izoleze de rezerve necesare pentru a rezista. 
Când și-au asumat riscul de a provoca America, o țară cu un potențial 
mult mai mare, conducătorii japonezi s-au simțit încurajați de 
întorsătura luată de evenimentele din Europa, unde Axa aproape ca 
domina continentul, iar Rusia sovietică se afla sub presiunea atacului 
german, incapabilă să intervină în Extremul Orient.  

De partea americană, se considera că, din punct de vedere politic, 
abandonarea Filipinelor era deplorabilă, dar argumentul militar care 
susținea imposibilitatea apărării acestor insule aflate la doar 8000 km de 
Pearl Harbour prevalase. Un alt factor care a determinat hotărârea de a 
păstra Filipinele a fost președintele Roosevelt. Acesta considera că SUA 
își puteau permite să adopte o atitudine mai fermă față de Japonia, 
deoarece Germania era prinsă de luptele din Rusia.  

Pentru americani, lovitura din 1941 de la Pearl Harbour a 
reprezentat o asemenea surpriză neplăcută, în ciuda lecției istoriei, încât 
a produs nu numai un val de critici la adresa autorităților, în frunte cu 
președintele Roosevelt, ci și bănuiala că dezastrul se datora unor factori 
mult mai condamnabili decât lipsa de discernământ și confuzia 
invocată.  

Deși e limpede că președintele Roosevelt aștepta de mult să 
găsească o modalitate de a implica America în război împotriva lui 
Hitler, existența orgoliului și evaluarea greșită din partea cartierelor 
generale ale marinei militare sunt suficiente pentru a contracara 
argumentele istoricilor „revizioniști” americani, potrivit cărora 
Roosevelt ar fi urzit dezastrul de la Pearl Harbour.  

 
Bibliografie:  
Liddell Hart, Istoria celui de-al Doilea Război Mondial (vol. I, II) – Editura 

Orizonturi  
Eric Hobsbawn, Secolul extremelor – Editura Lider  
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România roșie – o consecință a actului  

de la 23 august 1944 
 

Radu Vladimir RĂCEALĂ 

Coord.: Prof. Marina MARINESCU 
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța 

 

Al Doilea Război Mondial și deciziile luate de conducerea 

României în timpul acestuia înainte și după 23 august 1944 au avut 

consecințe dezastruoase asupra integrității teritoriale, politice și 

economice a statului român. România a intrat în război în iunie 1941 

alături de Puterile Axei, obiectivul nostru fiind eliberarea Basarabiei și 

a Bucovinei de Nord care au fost anexate de URSS în 1940. După ce își 

îndeplinesc aceste obiective, românii continuă un război nepopular 

peste Nistru, care aduce frustrări politicienilor din opoziție și oamenilor 

de rând. Participarea la holocaust a României prin atrocitățile comise de 

aceștia la Odessa și la Dalnic semnalează faptul că războiul a trecut clar 

de granița obiectivelor de la începutul acestuia. 

Dezastrul de la Stalingrad a fost un moment de cotitură foarte 

important pentru România în Al Doilea Război Mondial. Din acest 

moment, Antonescu este convins că Germania nu mai poate câștiga 

războiul, și se concentrează pe apărarea României de pericolul din est. 

Din acest motiv el va continua să ajute Germania cu oameni și 

materiale, în același timp întreprinzând acțiuni pentru a câștiga 

încrederea Aliaților față de situația dificilă în care se afla România. În 

primăvara anului 1944, și alte forțe politice se uniseră pentru a scoate 

România din război. Omul din centrul acestei mișcări era Iuliu Maniu, 

opozantul democrat la dictatura lui Antonescu. Între 1942 și 1943, 

acesta a trimis un șir de mesaje guvernului britanic prin intermediul unor 

diplomați străini, încercând să explice faptul că opinia publică din 

România se opunea continuării războiului împotriva Uniunii Sovietice 

dincolo de Nistru. El făcea apel la idealurile comune ale românilor cu 

cele ale occidentalilor, întrucât și aceștia erau practic ocupați de armata 

germană. Din aceste acțiuni politice, reiese faptul că Uniunea Sovietică 

era considerată drept amenințarea cea mai importantă la independența 
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României, oficialii români văzând în Occident un ajutor pentru evitarea 

unei catastrofe. În ianuarie 1943, Foreign Office l-a informat pe Maniu 

că granițele vor fi trasate cu obiectivele generale aliate și în conformitate 

cu interesele Uniunii Sovietice la frontiera sa de vest. În urma unor 

convorbiri diplomatice privind România, dintre Eduard Benes, șeful 

guvernului cehoslovac, în exil la Londra, și Stalin între 14 și 18 

decembrie 1943 la Moscova, sovieticii par de acord să îl considere pe 

Antonescu vinovat de atacul împotriva lor și să dea României dreptate 

în disputa lor teritorială din Transilvania. O altă încercare diplomatică 

de a negocia cu Uniunea Sovietică trecea prin Stockholm, ministrul 

român Frederic Nanu tratând cu sovieticii pentru păstrarea suveranității 

și independenței României în cazul retragerii României din război. În 

tot timpul acestui bloc de negocieri între România, Occident și Uniunea 

Sovietică, Antonescu continuă cooperarea cu Germania, neavând altă 

alternativă. El se temea de pericolul unui regim germano-legionar care 

nu era fără temei întrucât Hitler pregătea un plan de ocupare a României 

în cazul în care ar fi fost trădat. În urma unor negocieri dintre prințul 

Barbu Știrbey și aliați la Cairo, aliații prezintă condițiile sovietice 

minime pentru încheierea unui armistițiu.  

Se cerea ruperea de Germania și lupta comună a armatelor 

române și aliate, restabilirea granițelor de la 22 iunie 1941, plata de 

despăgubiri, eliberarea tuturor prizonierilor de război aliați și mișcarea 

liberă a Armatei Roșii pe teritoriul României. Deși fără entuziasm, 

Maniu este nevoit până la urmă să accepte aceste condiții de armistițiu. 

În ciuda situației disperate, la 15 mai guvernul Antonescu respinge 

condițiile aliaților. La jumătatea lunii mai, zonele de influență erau deja 

împărțite: România urma să fie inclusă în zona sovietică. După ce 

Antonescu vizitează statele majore de campanie, își da seama că dacă 

trupele sovietice treceau de linia defensivă Focșani-Galați, soarta 

României este pecetluită definitiv. Rapiditatea succesiunii 

evenimentelor ia opoziția democratică prin surprindere. Decizia 

loviturii de stat devine imperativă. Astfel Maniu, Brătianu și regele 

Mihai au stabilit data de 26 august ca dată a acțiunii, dar o schimbă 

pentru ziua de 23 august aflând că Antonescu urma să plece din nou pe 

front la 24 august. În după amiaza acelei zile, regele l-a invitat pe 
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Antonescu la palat. După ce Antonescu refuză încheierea imediată a 

armistițiului, regele ordona arestarea acestuia. Constantin Sănătescu 

este numit prim-ministru, iar membrii guvernului erau în mare parte 

militari, dar includea și oameni politici importanți din Blocul Național 

Democrat. Întorsătura de situație i-a luat prin surprindere pe germani: 

Hitler ordona forțelor germane să ocupe Bucureștiul și să înființeze un 

guvern condus de un general progerman, dar acțiunea eșuează. La 31 

august Armata Roșie ocupa Bucureștiul, și astfel o nouă era în istoria 

României este pe cale să înceapă. 

Lovitura de stat de la 23 august 1944 a răsturnat dictatura lui 

Antonescu și a adus în România la guvernare coaliția antifascistă a 

Blocului Național Democrat. A urmat o perioadă de lupta politică între 

facțiunile din interiorul Partidului Comunist Român. Acestea se 

deosebeau din cauza unor experiențe diferite privind războiul, dar mai 

ales datorită unor relații profunde cu Moscova și cu persoane influente 

din Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Totuși, toți erau de acord cu 

necesitatea unei revoluții socialiste. Pentru Gheorghe Gheorghiu-Dej și 

alți membrii fruntași ai PCR-ului, stalinizarea României era o sarcina 

urgentă. Comuniștii au devenit principalii susținători pentru continuarea 

războiului împotriva Germaniei naziste pentru eliberarea Transilvaniei 

de Nord și al cooperării cu Armata Roșie până la final. PCR pretindea 

că era partidul rezistenței antinaziste și principalul suport al ruperii țării 

de trecutul fascist. Anul 1947 a fost crucial. Stalin intenționa să instaleze 

în Europa de Est regimuri satelite loiale, conduse de comuniști devotați 

lui. Kremlinul a stabilit un sistem de relații cu partidele comuniste din 

Europa Centrală și de Est, care permitea doar comunicarea dintre 

Moscova și sateliții săi, împiedicând comunicarea directă dintre 

democrațiile populare din regiune. De la finalul războiului până în 1947, 

au câștigat din ce în ce mai mult capital politic în România. 

Deși, în esență, comuniștii controlau guvernul, strategia lor era 

orientată spre controlul total al societății. Simpla existența a partidelor 

tradiționale, era un obstacol în față PCR-ului spre puterea absolută. 

Plenară Comitetului Central al PCR din 8-9 ianuarie 1947 a aprobat un 

set de măsuri pentru „întărirea legăturilor cu masele” care în realitate 

aveau în vedere controlul asupra societății. În mai, a fost înființată 
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Uniunea Națională a Studenților din România, aceasta fiind controlată 

de reprezentanți ai comuniștilor. Apoi, PCR a început să „vâneze” restul 

partidelor politice. Aceștia forțează o fuziune cu PSDR (Partidul Social 

Democrat din România) și arestează opoziția. Primul pas mare către 

dictatură a fost făcut în august 1947, o dată cu dizolvarea PNȚ (Partidul 

Național Țărănesc). La 30 decembrie 1947 regele Mihai I este forțat să 

abdice și în aceeași zi, a fost anunțată crearea Republicii Populare 

Române. Din acel moment, în funcție de interesele sovietice, comuniștii 

români au preluat controlul asupra principalelor centre de putere. 

 

Concluzie 

Comunismul care a încercat să pară o nouă civilizație și o nouă 

soluție pentru Europa de Est a forțat sute de milioane de oameni să 

trăiască izolați și umiliți. La nivel teoretic, regimul comunist s-a pretins 

umanismul absolut, o utopie a libertății pentru omul de rând. Astfel, 

Partidul Comunist Român s-a autoproclamat adevărul universal, având 

astfel dreptul de a defini modalitățile de înțelegere a necesității. 

Consecințele războiului pierdut de România au fost inevitabile: 

Uniunea Sovietică și-a impus punctul de vedere referitor la sfera 

socio-politico-economică din România, transformând-o într-un simplu 

stat satelit. Din această cauză, populația de peste 15 milioane de oameni 

a României la momentul instaurării comunismului a suferit îndelung, 

fiind prizonieri ai unui experiment al terorii. În ziua de astăzi, este 

important să ne amintim de contextul istoric care ne-a dus la 

totalitarism, mai ales că există tentația de a idealiza perioada lui 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, uitând faptul că aceasta a pus bazele 

dictaturii de mai târziu a lui Nicolae Ceaușescu. 
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Comunismul. Colectivizarea. Revolta de la Vadu Roșca 
 

Robert-Valentin FILIP  

Coord.: Prof. Mihaela Victoria OPREA  
Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani 

 

 
 

Introducere – De ce? 

Am plecat la drumul spre alegerea temei de discuție cu întrebarea 

– Cum s-a manifestat comunismul în județul meu? Astfel, având un 

oarecare început, am decis să cercetez informații care să răspundă 

întrebării mele. În cele din urmă, într-o discuție cu bunicii și părinții mei 

care s-a îndreptat către acest subiect, am aflat de revolta de la Vadu 

Roșca. Mi-am spus că ar fi o temă foarte interesantă pentru un eseu, 

însă, acum o altă întrebare îmi răsună în minte – DE CE? 

Această întrebare și-a găsit mult mai greu răspunsul față de prima, 

însă, după destule căutări, și-a găsit și ea un răspuns – Pentru că istoria 

regimului comunist, cea a colectivizării și cea a revoltelor împotriva lor 

merită cunoscute! 

Istoria regimului comunist trebuie cunoscută, deoarece acest 

regim politic a reprezentat o pată neagră asupra țării, încă având 

consecințe grave și consider că este necesar să știm de ce! 
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Colectivizarea a însemnat cea mai adâncă lovitură pe care 

regimul comunist a dat-o poporului român, această inițiativă a dus la 

distrugerea satului, țăranii au devenit mult mai săraci, iar pe termen 

lung, colectivizarea a dus la îmbătrânirea satului românesc, aducându-l 

în stadiul pe care îl vedem acum – pustiu! Consider că este necesar să 

cunoaștem de ce satul românesc a ajuns în stadiul în care este astăzi și 

cum a ajuns în punctul acesta, abia apoi putem visa la strategii care să-l 

readucă la valoarea sa!  

Cred că este important să cunoaștem exemple de revoltă din 

perioada aceea, exemple de curaj, pentru că, într-o epocă în care 

dominau cenzura și cultul personalității, au existat și oameni care și-au 

exprimat opiniile, care și-au cerut drepturile, trecând de barierele 

formate de ideologiile regimului comunist! 

Prezentul demers nu se vrea a fi asemenea unui buletin 

informativ, ci mai degrabă rezultatul unui proces de filtrare a 

evenimentelor. Astfel, „Comunismul. Colectivizarea. Revolta de la 

Vadu Roșca” reprezintă una dintre perspectivele din care se poate 

analiza satul românesc din perioada regimului comunist.  

 

Începutul comunismului în România 

„Comunismul este un cancer al societății. Unde se instalează 

rămâne pustiu” 

Comunismul reprezintă un regim politic de extremă stângă, care 

s-a bazat pe principiul abolirii proprietății private, aceasta fiind înlocuită 

de proprietatea colectivă – prin naționalizare și colectivizare. Acest 

regim politic a fost teoretizat în secolul al XIX-lea și pus în practică 

întâia oară în anul 1917 în Rusia. 

Comunismul s-a îndreptat către România încă din timpul celui 

de-Al Doilea Război Mondial, România a intrat în sfera de influență 

URSS, iar prin acest fapt era categoric că după război se va instala 

regimul comunist, la fel ca în toate celelalte state aflate în aceeași sferă 

de influență. 

Regimul comunist s-a instalat extrem de rapid, neavând o creștere 

organică. După cel de-Al Doilea Război Mondial, în martie 1945, 

adjunctul pe probleme externe al URSS, Andrei Vîșinski, propune 
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Regelui Mihai instalarea comuniștilor la guvernare, dar primește un 

refuz din partea monarhului. Astfel, trimisul sovieticilor cere 

dezarmarea trupelor românești, Palatul Regal este survolat de avioane 

sovietice, iar capitala este ținută sub controlul trupelor ocupante. În 

aceste circumstanțe, Regele este constrâns să îl numească prim-ministru 

pe Petru Groza – 6 martie 1945. 

La înscăunare, Petru Groza primește, din partea sovieticilor, un 

plan pe 3 ani pentru instalarea regimului comunist în România, care 

implica, printre multe altele, desființarea partidelor politice istorice și 

instalarea unei Securități Naționale, pe modelul NKVD-ului sovietic. 

Opinia publică, instituțiile și presa, încă democratice, protestează 

împotriva guvernului, intrând în grevă regală. 

În luna noiembrie a anului 1946 se organizează alegeri electorale. 

Mulți dintre oamenii politici ai României de la acel moment se așteptau 

ca guvernul să măsluiască alegerile în favoarea comuniștilor. 

Așteptările acestora au fost confirmate, PCR câștigând alegerile cu un 

procent de 80%, aceștia numărând de partea lor și voturile Partidului 

Național Țărănesc, care ar fi avut majoritatea de drept2. Acum, fiind 

„aleșii poporului”, își pot pune în aplicare adevăratul plan de guvernare. 

Instaurarea cenzurii a adus până în 1947 la 8.000 de publicații periodice, 

titluri de cărți și autori interziși. În 1947, liderii PNȚ sunt judecați și 

condamnați, iar Adunarea Deputaților hotărăște dizolvarea partidului. 

Aceeași soartă a avut-o și PNL-ul, mulți dintre fruntașii liberali murind 

în închisoare. În schimb, PSD-ul a fuzionat în februarie 1948 cu 

comuniștii, însă două luni mai târziu liderii partidului au fost arestați, 

astfel dispărând și acest partid de pe scena politică. Astfel, singurul 

partid rămas a fost PMR – partidul comunist, care își va schimba numele 

în PCR. (Partidul Comunist Român)  

 

Conceptul de colectivizare și instaurarea lui 

„Țăranul este omul absolut” 

Dintr-o economie industrial-agrară, pe care o avea România în 

perioada interbelică, bazată pe exportul de petrol (România fiind pe 

primul loc în 1936 la producție de petrol), comuniștii au avut misiunea 

de a o transforma într-o economie bazată exclusiv pe zona agricolă, care 
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să fie coordonată de stat. Acest proces de transformare a economiei a 

avut două ramuri – Naționalizarea (1948) care a reprezentat trecerea 

proprietăților private în proprietatea statului și Colectivizarea (1949 – 

1962) care a constat în înglobarea aproape tuturor terenurilor agricole 

private din țară în ferme agricole administrate de stat. 

Procesul de colectivizare a început cu Decretul 82/2 martie 1949, 

prin care se expropriau proprietățile mai mari de 5 hectare, acesta fiind 

pus în aplicare chiar de ziua următoare. Oamenii au fost luați din casele 

lor, începând cu noaptea următoare, partidul le-a fixat domicilii forțate 

în alte orașe. În zilele următoare, Partidul Muncitoresc Român hotărăște 

„transformarea socialistă a agriculturii”, astfel țăranii au fost împărțiți în 

5 categorii: 

• Țărani fără pământ 

• Țărani săraci 

• Țărani mijlocași 

• Țărani înstăriți 

• Moșieri 

În 1953, odată cu moartea lui Stalin, presiunile URSS-ului 

asupra României în privința colectivizării au scăzut, astfel procesul a 

luat o pauză în perioada 1953-1956. În 1957, după restabilirea 

contextului european, colectivizarea a fost continuată cu un 

program-pilot în regiunea Galați, din care făcea parte și Vadu Roșca 

(conform reorganizării administrativ teritoriale din 1952). După ce acest 

program-pilot a fost considerat considerat un succes, colectivizarea a 

fost continuată cu violență și în alte regiuni ale țării. În această perioadă, 

colectivizarea a atins punctul maxim de violență, numeroși țărani care 

se opuneau au fost uciși, deportați sau condamnați, cele mai multe 

cazuri fiind în regiunea Bărăganului. Istoricul Ion Bălan apreciază că în 

perioada 1945-1964 au fost întemnițați 35.472 țărani în toată țara. 

 

Revolta de la Vadu Roșca 

„Principala noastră tradiție istorică este revolta” 

Nemulțumirea țăranilor a atins punctul maxim. Țara „ardea”, 

flacăra era prezentă și în satul Vadu Roșca din Vrancea de astăzi. 

Revolta acestora a fost una dintre cele mai mari din țară. Între 1 și 4 
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decembrie 1957 s-a instaurat o revoltă împotriva colectivizării forțate 

impuse de conducerea țării de la acel moment. Timp de 4 zile aceștia 

s-au organizat pentru a împiedica intrarea echipelor de colectivizare în 

sat, transformându-l într-o adevărată fortăreață. 

Forțele puterii nu s-au lăsat repede și pe data de 4 decembrie satul 

a fost înconjurat de trupe armate ale Securității, conduse în acea 

perioadă de Nicolae Ceaușescu care se afla în funcțiile de șed al 

Direcției Superioare Politice a Armatei și de adjunct al Ministerului 

Forțelor Armate. Ce a urmat a fost un adevărat masacru, cu 9 morți, 48 

de răniți și 19 condamnați. 

„În noaptea aceea a început să ningă. De pe 3 decembrie spre 

4. A nins cam de vreo 10 centimetri, a albit pământul. Miercuri 

dimineața, pe 4 decembrie, cam când se scoală lumea, așa, auzim că 

trăgea clopotul de bătea pământul. Abia începuse să se lumineze”, așa 

își aduce aminte cu tristețe Marin Crăciun, condamnat la 5 ani de 

închisoare. Așa a început ziua care nu va fi uitată niciodată de locuitorii 

vadu-roșceni. În acea zi, trupele lui Ceaușescu au înconjurat satul cu 

zeci de mașini în care se aflau securiști înarmați. „Unul dintre noi, 

Dimofte Aurel, zice «Domnule, eu acum am scăpat de armată și știu 

că avem și noi un ordin: nu putem intra forțat într-un sat și să 

deschidem focul» «Te dai la o parte?» Omul nu s-a dat, atunci 

ofițerul, dacă a văzut așa, a scos pistolul și l-a împușcat pe loc”. 

Dimofte a fost doar una dintre cele 9 victime din ziua respective, în 

cinstea cărora s-a ridicat un monument chiar în locul în care s-a petrecut 

acțiunea. Cea mai tânără victimă este Ion Ionașcu Arcan, în vârstă de 14 

ani, care a fost împușcat în clopotnița bisericii din care, trăgând clopotul, 

încerca să scoată sătenii la revoltă pe ulița satului. Victimele sunt: 

• Ion Ionașcu Arcan, 14 ani 

• Dumitru Crăciun, 28 de ani 

• Stroe Crăciun, 31 de ani 

• Teodor Crăciun, 49 de ani 

• Enuț Cristea, 22 de ani 

• Aurel Dimofte, 29 de ani 

• Dana Radu, 28 de ani 

• Dumitru Marin, 49 de ani 
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• Marin Mihai, 42 de ani 

Cei care au scăpat cu viață din avalanșa de gloanțe au fost arestați 

și trimiși în judecată, o judecată condusă de Nicolae Ceaușescu, liderul 

forțelor armate care au reprimat revolta. Judecata a avut loc la Galați. 

Unul dintre cei care au scăpat cu viață, dar au fost condamnați 

este Stan Nițu care a primit 6 ani de închisoare pentru „rebeliune, însă a 

fost eliberat prin grațiere pe data de 27 februarie 1960. Stan a fost 

încarcerat la penitenciarele din Galați, Gherla și Tecuci. El a refuzat 

chiar și după eliberare să lucreze la CAP, iar nici după căderea regimului 

nu și-a primit în totalitate pământul înapoi. De la această persoană, Stan 

V. Nițu, avem cele mai multe declarații despre acest eveniment. Acesta 

spune despre el însuși că este un norocos că a reușit să rămână în viață: 

„Dumnezeu a vrut să scap. În dreapta mea a murit unul, în stânga 

mea altul. […] și am scăpat strecurându-mă pe sub gard ca un câine”. 

De asemenea, acesta povestește despre momentele de groază prin care 

a trecut în acele clipe, văzând oameni pe moarte, chiar și cadavre: 

„Crăciun Stroe a căzut cu fața în jos […] Era negru la față. Nu știu 

unde a fost împușcat, dar gata! Se-negriseră. […] Dau să plec, dar 

Crăciun Dumitru îmi zice «Stănică, nu mă lăsa, ia-mă și pe 

mine!»[…] După ce l-am luat și p-ăsta, m-am uitat dincolo de șosea, 

unde erau niște gunoaie. Acolo erau trei morți. Între ei am observat 

un trup de femeie. Tocma pe urmă am aflat că aceea a fost Dana 

Radu. Acelei Dana Radu i-a rămas copilul de vreo 7 luni”. Tot el 

povestește despre primul impact cu forțele puterii: „Ei au strigat «La 

o parte!» și oamenii «Nu ai voie! P-aici nu se trece!» «Oameni buni, 

armata să tre... » «Nu se poate! Nu puteți să ne luați voi cu arme sau 

să ne omorâți tot satul. Nu ne luați pe niciunul!» Din popor a început 

să se azvârle câte o pietricică. Atunci căpitanul a dat ordin să tragă 

[…] Dom’le și când a-nceput să tragă cu puștile, a început lumea să 

cadă cum cade grâul când bate vântul”. Stan ne-a mai dezvăluit cum 

decurgea un proces judecat de Securitate în acea perioadă: „M-a 

întrebat cum mă cheamă și le-a zis subordonaților săi să-mi 

percheziționeze casa. Ne-au dus la Galați pentru proces, unde am luat 

bătaie cum nu-ți imaginezi. Era un locotenent, lovea numai la gât. 
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După câteva zile se umflase gâtul cât capul, dar tot n-am spus nimic 

criminalilor ălora”. 

În cele din urmă, din oricare sursă ne-am informa, oricine ne-ar 

povesti, acțiunile vadu-roșcenilor din perioada 1-4 decembrie 1957 

împotriva abuzurilor făcute de puterea din regimul comunist de la acea 

data, este de un curaj nemărginit, punându-și la propriu viața în joc 

pentru drepturile lor, acești oameni rămânând în istorie pentru 

demnitatea dovedită, monumentul ridicat în cinstea lor la locul în care 

s-au petrecut acțiunile fiind mult prea puțin pentru acțiunile pe care le-au 

făcut acești oameni în numele țării.  

 

Întoarcerea lui Ceaușescu în zona Vrancei 

„Cei patru de O care definesc istoria comunistă a României: 

Orbire, Oprimare, Orori, Ovații” 

În anul 1966, Nicolae Ceaușescu s-a întors în aceeași arie 

geografică, însă nu pentru a ucide și aresta ca în 1957, ci pentru a se 

prezenta civililor ca viitor președinte al României. 

Conform istoricului focșănean Florin Dîrdală, discursul lui 

Ceaușescu din 1966 nu mai semăna deloc cu cel folosit la Vadu Roșca, 

a rostit fraze bine ancorate în politica partidului, din care reieșea fără 

îndoială binele ce se va abate asupra românilor și implicit și vrâncenilor. 

În 1957, discursului lui nu conținea cuvinte precum „vinovați”, 

„împușcați”, „moarte” sau „percheziție”, însă în 1956 era unul frumos 

împachetat care, din păcate, a reușit să convingă cetățenii focșăneni și 

mai mult de competențele sale, spun „mai mult”, deoarece acesta a fost 

primit din start ca un erou de civili ignorând toți faptele pe care le 

comisese cu aproape un deceniu înainte. 

Evenimentul acesta nu a trecut neremarcat de către presa 

vrânceană din acea perioadă care consemna în felul următor: „Deseori, 

în împrejurări deosebit de grele, în orice caz, pretutindeni pe unde l-au 

purtat răsputerile, conducerea partidului, și în contact direct cu țăranii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a militat cu fermitate, cu un curaj izvorât 

din adâncul convingerilor sale pentru respectarea liberului 

consimțământ, pentru înscrieri strict democratic obținute, convins că, 

nici politic, nici economic, nu se poate acționa eficace, fără o opțiune 
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liberă, singura care oblige într-adevăr la eficacitate, opțiunea liberă pe 

care a socotit-o dintotdeauna, dreptul țăranului roman”. Ironic, este 

vorba despre același Ceaușescu, același care a dat ordin să fie uciși 

9 țărani în 1957 (alți 48 fiind răniți și 19 condamnați la închisoare) 

și același care este văzut 9 ani mai târziu de către oamenii din 

aceeași regiune ca fiind un om care susține, și a susținut tot timpul, 

drepturile țăranului! 

Revenirea lui Nicolae Ceaușescu din 1966 poate fi privită și ca 

un exemplu al naivității omului, românii de la acea perioadă căzând în 

plasa promisiunilor comuniștilor, uitând cele întâmplate înainte, 

propaganda comunistă dădea roade! 

 

Căderea regimului comunist 

„Se spune uneori «despre morți numai de bine», în ce mă 

privește prefer deviza «despre morți, ca și despre vii, numai 

adevărul». 

Anul 1989 a fost anul în care toate regimurile comuniste din 

Europa au căzut, Războiul Rece finalizându-se. A durat peste patru 

decenii pentru ca oamenii să realizeze realitatea regimurilor comuniste 

– regimuri falimentare, fără beneficia. Prima dată când a căzut un regim 

comunist în estul Europei a fost în Polonia, când pe 19 august 1989 s-a 

instalat un guvern necomunist. 

Evenimentele din decembrie 1989 din România reprezintă unele 

dintre cele mai incerte evenimente din istoria României, tot ce este fiind 

căderea regimului comunist, lichidarea soților Ceaușescu și numărul de 

victime. 

Totul a început pe 16 decembrie 1989 când timișorenii au ieșit la 

protest în favoarea pastorului László Tőkés care a criticat regimul în 

mass-media internațională, guvernul considerând că a făcut afirmații 

„antiromânești”, astfel episcopul l-a revocat din post și astfel l-a privat 

de dreptul de a mai locui în apartamentul la care era îndreptățit ca pastor. 

Enoriașii s-au adunat în jurul casei sale pentru a-l proteja de hărțuire și 

evacuare. De asemenea, mulți dintre trecători s-au alăturat protestului 

pentru că au considerat că este o nouă încercare a regimului comunist 

de a îngrădi libertatea religioasă. Când primarul Timișoarei, Petre Moț, 
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a observat că mulțimea de protestatari crește, a făcut niște declarații, 

sugerând că s-ar fi răzgândit în privința evacuării pastorului, însă a 

refuzat să confirme afirmațiile în scris. Atunci au început scandările 

anti-comuniste. 

În ziua următoare, pe 17 decembrie, protestatarii au reușit să 

pătrundă în Comitetul Județean, de unde au aruncat pe fereastră 

documentele partidului, broșurile de propaganda, scrierile lui 

Ceaușescu și alte simboluri ale puterii comuniste. Aceștia au încercat să 

incendieze clădirea, însă au fost opriți de forte militare. Semnificația 

armatei în stradă poate însemna un singur lucru – ordinele au venit de 

la cel mai înalt nivel, poate chiar de la Ceaușescu. Așa a și fost. În 

aceeași zi, Ceaușescu a primit aprobarea CPEx pentru a folosi forța în 

scopul reprimării revoluției de la Timișoara. Armata a eșuat în a restabili 

ordinea interioară, transformând orașul Timișoara într-un adevărat 

infern: lupte de stradă, victime, TAB-uri care transportau forte de 

securitate. 

În ziua de 18 decembrie centrul orașului Timișoara a fost păzit de 

soldați și forte ale Securității în haine civile. Primarul orașului, Moț, a 

cerut o convocare a partidului la Universitate pentru a sancționa 

evenimentele de vandalism petrecute în zilele precedente. De asemenea, 

Petre Moț, a declarat legea marțială, astfel oamenii nu puteau circula în 

grupuri mai mari de două persoane. Sfidând această lege, un grup de 30 

de tineri s-au deplasat spre Catedrala Ortodoxă cu steaguri ale României 

din care au decupat stema comunistă (acest steag a devenit simbol al 

revoluției). Aceștia au început să cânte „Deșteaptă-te Române!”, cântec 

care a fost interzis din anul 1947. Asupra acestora s-a deschis focul 

(conform așteptărilor lor), unii au murit, alții au fost răniți grav, alții au 

reușit să scape. În aceeași seară, 43 de cadavre au fost trimise la 

București în scopul de a fi incinerate, pentru a se șterge urmele 

represiunii. 

La 19 decembrie, Radu Bălan și Ștefan Gușă au vizitat fabricile 

din Timișoara pentru a convinge oamenii să revină la muncă, însă au 

eșuat, astfel au deschis focul asupra lor. Coloane imense de muncitori 

au intrat în oraș, Piața Operei fiind ocupată cu 100.000 de persoane care 
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strigau sloganuri precum „Nu vă fie frică, Ceaușescu pica!” sau „Noi 

suntem poporul!”. 

Pe data de 21 decembrie au sosit trenuri din Oltenia în care se 

aflau muncitori aduși de partid în scopul de a reprima protestul, însă 

oamenii, aduși însuși de comuniști, s-au alăturat protestului. Treptat 

situația iese de sub controlul autorităților, mulți militari au trecut de 

partea manifestanților, iar la finalul zilei Timișoara este declarant oraș 

liber de către protestatari. Pe parcursul zilei revoluția s-a extins și în alte 

orașe ca: Arad, Cluj-Napoca, București sau Sibiu. 

În ziua de 22 decembrie Vasile Milea s-a sinucis. După acest 

eveniment a urmat o întrunire a CPEx în care nu s-a luat o decizie 

unanimă pentru a se trage în mulțime. La ora 10, din străzile laterale, 

oamenii au ocupat Piața din fața sediului CC, la ora 11 erau 50.000 de 

protestatari în piață și în orele care au urmat numărul s-a dublat. Văzând 

astfel, Ceaușescu a luat o portavoce și s-a adresat mulțimii, fără rezultat. 

Realizând că nu are nici o altă cale de scăpare, Ceaușescu fuge cu 

elicopterul, iar protestatarii, la ora 12:51, au ocupat sediul televiziunii. 

Mircea Dinescu și Ion Caramitru s-au adresat publicului cu „Am 

învins!”, arătând din degete un „V”. 

În cele din urmă, cuplul Ceaușescu a fost găsit, iar pe data de 25 

decembrie a fost început un proces împotriva lor care s-a finalizat cu 

uciderea lor. 

Astfel, cu Nicolae și Elena Ceaușescu decedați, cu protestatarii 

care au ocupat instituțiile statului, s-a terminat povestea unui regim care 

a pătat pe vecie istoria României și a început o nouă filă în cartea istoriei 

României – Democrația de după 1989.  

 

Impactul regimului comunist 

„Cu pumnii strânși tăcem din gură…” 

Regimul comunist a avut un impact major asupra României per 

total, un impact atât de puternic încât se resimte și astăzi în viața 

cotidiană a cetățenilor. Acest regim politic a avut un efect imens în orice 

domeniu – cultură, sport sau economie. 

În timpul regimului comunist, pe plan economic, România stătea 

destul de prost, în ciuda mitului conform căruia economia în perioada 
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comunismului era înfloritoare. Anuarul static pe anul 1982 are la 

paginile 248 și 249 date legate de comerțul extern al României în 

perioada 1948-1981. Deși mulți români încă cred că România exporta 

resurse pe tot globul și că românii erau recunoscuți pe plan mondial 

pentru acest fapt, însă acele date spun exact contrariul, în cea mai mare 

parte a timpului, de fapt, balanța economică a României era deficitară. 

În cele mai multe momente importul depășea, detașat, exportul, astfel 

s-a creat un deficit bugetar imens. Spre exemplu, în anul 1980 deficitul 

bugetar al României ajungea la 8.043 milioane de lei. Nici în ziua de 

astăzi economia României nu a reușit să își revină în mod complet. 

În momentul actual, satul românesc se prezintă ca fiind unul 

pustiu și îmbătrânit, el a ajuns la acest stadiu din cauza conceptului de 

colectivizare. Prin acest concept, cum am menționat înainte și în eseu, 

țăranii au fost obligați să renunțe la pământurile lor, toate terenurile 

Agricole fiind trecute într-o proprietate colectivă, astfel, țăranul a 

devenit mult mai sărac. 

Din punct de vedere cultural, situația este mai gravă. Unul dintre 

primele lucruri pe care le-au făcut comuniștii când au ajuns la putere a 

fost instaurarea cenzurii, astfel, toți cei care se împotriveau regimului 

erau condamnați. Mulți dintre oamenii de cultură români s-au aflat în 

această situație, prin inteligența lor reușind să privească dincolo de 

propaganda comunistă, astfel văzând adevăratul pericol al regimului au 

protestat. În închisorile comuniste au stat oameni recunoscuți mondial 

pentru arta lor precum: Radu Gyr, Nichifor Crainic sau Constantin 

Noica. 

Regimul comunist, prin toate acțiunile sale, nu a făcut altceva 

decât să distrugă, România în perioada comunistă a regresat drastic față 

de țările de pe cealaltă parte a Cortinei de Fier. În esență, regimul 

comunist a fost un cal troian pentru România, un lucru groaznic. 

 

Concluzii 

„Ori te spânzuri, ori te-neci, ori la colectiv te treci” 

Secera și ciocanul românesc au tăiat adânc în brazda de pământ 

românesc 
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Scopul declarat al colectivizării, proces care s-a desfășurat în 

România în perioada 1949-1962, era modernizarea agriculturii 

românești. În realitate, aceasta a afectat întreaga populație a României, 

care în 1948 reprezenta majoritatea covârșitoare a populației țării. 

Începută într-o perioadă în care noul regim era în curs de consolidare, 

colectivizarea a jucat un rol esențial în instalarea și perfecționarea 

practicilor administrative și a sistemului represiv ale regimului 

comunist din România. 

Așadar, colectivizarea a fost un șoc pentru țăranul roman, un 

mijloc prin care, prin intimidări și agresiuni, l-au făcut supus regimului. 

Ca și în alte județe ale țării, și în județul Vrancea (adică Putna), 

colectivizarea a fost însoțită de o campanie de represalii împotriva 

țăranilor care se opuneau noii orânduieli. 

Folosind surse din arhivă, istoricul Ion Bălan apreciază că în 

perioada 1945-1964 au fost întemnițați 35.472 țărani din toată țara. 

Colectivizarea a fost un proces care a dat peste cap țăranul și a 

creat un alt sistem de valori care legitimau furtul ca metodă de 

supraviețuire: „a zis popa că de la colectiv am luat, nu am furat!”. 

În întreaga sa existență, SATUL ROMÂNESC nu a cunoscut o 

mai cumplită calamitate decât colectivizarea! 

Cu siguranță, în fiecare sat a existat măcar cineva care s-a opus 

într-o formă sau alta colectivizării. Orice gest de acest fel trebuie 

cunoscut. Trebuie să știm de la cei care au trăit în satele colectivizate 

cum le-a transformat viața în CAP-uri și ce consecințe pe termen lung 

a avut și are agricultura socialistă pentru țăranul roman. 

Case și terenuri confiscate, familii aruncate în locuri de mizerie, 

interogatorii și zile de carceră grea pentru cei care refuzau să se înscrie 

în CAP-uri, destine sfâșiate. Au trecut ani mulți și oamenii au învățat 

să ierte, însă amintirile, suferința și umilințele trăite sub regimul 

comunist nu vor dispărea niciodată! Românii nu trebuie să uite! 
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După cel de-Al Doilea Război Mondial, actorii politici principali 

pe scena mondială au fost Statele Unite ale Americii (SUA) și Uniunea 

Sovietică (URSS). Războiul Rece a început odată cu sfârșitul celui 

de-Al Doilea Război Mondial. Un război între ideologiile celor mai 

puternice state ale lumii, cu scopul de a-și răspândi fiecare influența pe 

toată planeta. Statele Unite era capitalistă, în timp ce Uniunea Sovietică 

era comunistă. Acest război a făcut ca umanitatea să treacă prin cele mai 

tensionate momente din toată istoria sa de după anul 1945. Punctul 

culminant al Războiului Rece a fost „Criza rachetelor din Cuba”, când 

lumea a fost la un pas de anihilare nucleară totală. 

Pentru a putea înțelege contextul acestei situații, trebuie să 

înțelegem prima dată situația politică mondială de la finalul celui de-Al 

Doilea Război Mondial și anii 1950 și 1960. Pe 6 și 9 august 1945, 

Statele Unite a detonat în Hiroshima și Nagasaki primele bombe 

nucleare folosite vreodată într-un război. Aceste bombe au omorât zeci 

de mii de oameni din cauza exploziei și a radiațiilor și a distrus complet 

cele două orașe japoneze1. A fost pentru prima dată când omenirea a 

văzut puterea armelor nucleare și consecințele devastatoare lăsate în 

urma lor. Odată cu creșterea tensiunilor între cele două superputeri 

globale, creștea frica și îngrijorarea populației, speriată de un război 

nuclear între SUA și URSS. În Uniunea Sovietică, după moartea 

liderului Iosif V. Stalin, vine la putere Nikita Hrușciov în anul 1953. El 

a introdus multe reforme în URSS sub denumirea de „destalinizare”2 și 

a propus construirea Zidului Berlinului3. În Statele Unite, în 1960, John 

 
1 Britannica, Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, online 
2 Ibidem, De-Stalinization, online 
3 History.com, Berlin Wall, online 
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F. Kennedy (JFK) a fost ales cel de-al 35-lea președinte al Americii. 

JFK a dus o politică dură împotriva comunismului și a Uniunii 

Sovietice. 

Cuba a fost un punct strategic important pentru URSS și SUA, 

pentru că fiecare stat dorea să-și impună ideologia politică asupra 

insulei. În anul 1933, Statele Unite a înlăturat dictatura lui Gerardo 

Machado din Cuba, înlocuindu-l cu Carlos Manuel de Céspedes, un 

străin puțin cunoscut de către cetățenii Cubei. În mai puțin de o lună, 

însă, guvernul a fost înlăturat de către o revoltă militară la care au 

participat și studenți și radicali. Fostul profesor universitar Ramón Grau 

San Martín a devenit președinte, iar revoluționarul Antonio Guiteras a 

devenit ministru de Interne. Guvernul era foarte radical, naționalist și... 

comunist. În acel moment Statele Unite a început să își piardă influența 

și controlul asupra Cubei4. Ambasadorul american Sumner Welles s-a 

aliat atunci cu colonelul Fulgencio Batista și armata cubaneză, iar în 

martie 1952 au dat o lovitură de stat, care a introdus o dictatură militară 

(condusă de Batista). În iulie 1953, la un an după lovitura de stat, este 

fondată „Mișcarea 26 Iulie”, un grup comunist condus de Fidel Castro, 

care a pornit un război revoluționar împotriva regimului Batista, în urma 

căruia comuniștii au ieșit învingători pe 1 ianuarie 19595. În 1960, SUA 

a început să recruteze exilați cubanezi și să îi antreneze, iar în aprilie 

1961 a avut loc „invazia din Golful Porcilor”, o încercare de a-l da jos 

de la putere pe Castro, care a fost un eșec total pentru americani6. Castro, 

rămas la putere și temându-se de alte tentative din partea americanilor 

de a-l înlătura de la conducerea Cubei, cere ajutor financiar și militar de 

la URSS. 

În data de 14 octombrie 1962, peste Cuba a zburat avionul de 

spionaj U-2 al Statelor Unite, care a făcut sute de fotografii la noile 

construcții din țară care păreau dubioase7. Ziua următoare, Agenția 

Centrală de Informații (CIA) analizează aceste fotografii, iar pe 16 

octombrie, la ora 11:45 dimineața, JFK organizează o întâlnire de 

 
4 Aviva Chomsky, A History of the Cuban Revolution, online, p. 25-26 
5 Aviva Chomsky, op. Cit., p. 30 
6 Ibidem, p. 43-44 
7 Patrick J. Kinger, Key Moments în the Cuban Missile Crisis, online 
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urgență cu oamenii cu funcție de decizie în stat, grup care va fi denumit 

„Ex Comm”. În acea întâlnire, CIA-ul le dezvăluie membrilor din Ex 

Comm dovezile fotografice care susțineau că în Cuba se aflau arme 

nucleare sovietice și că se construiau lansatoare de rachete. Lansatoarele 

aveau raza îndeajuns de mare încât puteau să țintească spre orice oraș 

important al Statelor Unite8. Această întâlnire de urgență la Casa Albă 

a marcat începutul „Crizei Rachetelor” din Cuba. JFK împreună cu 

membri Ex Comm au discutat potențiale soluții pentru combaterea 

acestei crize. Hotărârea finală era în mâinile lui Kennedy, care se afla în 

fața a două opțiuni: să atace locația rachetelor și a lansatoarelor și să 

invadeze insula sau să facă o carantină navală, care consta în verificarea 

fiecărei nave care avea destinația Cuba și interzicerea navelor care 

transportau armament. Ambele opțiuni aveau dezavantaje, o invazie ar 

fi pornit cel mai probabil un război cu URSS, iar carantina putea fi 

considerată o blocadă de către sovietici, ceea ce reprezenta tot un act de 

război. În final, pe 20 octombrie, JFK a luat decizia să implementeze 

carantina asupra Cubei9. 

Pe 22 octombrie, JFK face public către cetățenii americani și către 

statele lumii, printr-un discurs puternic, existența armelor nucleare 

sovietice în Cuba. De asemenea, în acel discurs a anunțat carantina 

navală, care avea să intre în vigoare pe 23 octombrie10, și cerea Uniunii 

Sovietice să își retragă rachetele de pe insula11. În aceeași zi, Kennedy 

scrie prima scrisoare, dintr-o serie de scrisori care aveau să aibă loc pe 

tot parcursul crizei între el și Hrușciov, în care îl rugă personal pe acesta 

să elimine rachetele nucleare din Cuba. În această serie de scrisori, JFK 

și Hrușciov discutau, uneori într-un mod copilăresc, despre modalități 

de a rezolva criza, astfel încât oricare dintre ei să iasă în avantaj.  

Pe 25 octombrie, submarinul sovietic „București” intră în 

perimetrul zonei carantinate de către Statele Unite, dar este lăsat să 

 
8 Robert Kennedy, Thirteen Days A Memoir of the Cuban Missile Crisis, online, p. 

18-24 
9 The World on the Brink, John F. Kennedy and the Cuban Missile Crisis, Thirteen 

Days in October 1962, ziua 5, online 
10 Ibidem, ziua 8 
11 JFK on the Cuban Missile Crisis, online 
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treacă pentru că nu avea în posesia sa echipament militar ofensiv. Pe 26, 

Castro, temându-se de o invazie a Statelor Unite, îi trimite o scrisoare 

lui Hrușciov în care îi sugerează liderului sovietic să îi atace primul pe 

americani cu rachete nucleare, înainte ca SUA să atace Cuba12. 

Punctul culminant al crizei se întâmpla pe 27 octombrie. A fost 

fără îndoială cea mai tensionată zi pe care a văzut-o umanitatea după cel 

de-Al Doilea Război Mondial. Un avion U-2 american, care zbura peste 

Cuba, este doborât de o rachetă sovietică. Panica a fost imediat 

instaurată la Casa Albă, iar războiul părea inevitabil. Câteva ore mai 

târziu, se întâmplă un eveniment decisiv pentru întreagă omenire. 

Marina Statelor Unite a transmis un semnal unui submarin sovietic 

(B-59) să vină la suprafață. A fost lansată o grenadă în aproprierea 

submarinului sovietic. Americanii nu știau însă că acel submarin era 

dotat cu o rachetă nucleară. Lui Kennedy îi era frică totuși că 

submarinele sovietice vor interpreta acest act ca pe un atac militar. 

Persoanele decidente care se aflau în submarinul B-59 erau căpitanul 

Valentin Savitski, ofițerul Ivan Semionovici Maslenikov, comandantul 

Vasili Arhipov și ofițerul de informații Vadim Orlov. Condițiile din 

submarin erau foarte grele. Comandantul navei B-39, Anatoli Andreev, 

a descris astfel condițiile din submarin într-o scrisoare destinată soției 

sale: „În ultimele patru zile, nici măcar nu ne-au lăsat să urcăm până 

la adâncimea periscopului... Îmi explodează capul din cauza aerului 

închis... Astăzi trei marinari au leșinat din nou din cauza căldurii... 

Reîmprospătarea aerului funcționează prost, nivelul de dioxid de 

carbon crește, și rezervele de energie electrică scad. Cei care și-au 

terminat tura, stau nemișcați, uitându-se fix… Temperatura este peste 

50oC”13. Aceste condiții inumane, cuplate cu tensiunile pe care le 

simțeau toți membri submarinului, impuneau frica unui atac din partea 

Statelor Unite în orice clipă, iar când aceștia au văzut „semnalul” de la 

submarinul american, au crezut că sunt atacați și că un război nuclear 

deja începuse. Conform relatării lui Orlov, Savitski, neputând să 

comunice cu Moscova, era extrem de furios și frustrat și a ordonat 

 
12 Fidel Castro, Scrisoarea lui Fidel Castro, online 
13 Robert Krulwich, You (and Almost Everyone You Know) Owe Your Life to This 

Man, online  
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lansarea rachetei nucleare către nava americană, rachetă la fel de 

puternică ca și bomba nucleară detonată în Hiroshima, zicând „O să-i 

aruncăm în aer acum! O să murim, dar o să-i scufundăm pe toți”14. Era 

ceva care îl oprea, însă. Pentru a putea lansa rachetele, trebuiau să fie de 

comun acord căpitanul Savitski, ofițerul Maslenikov și comandantul 

Arhipov. Arhipov era un om tăcut și calculat, ceea ce l-a ajutat să 

rămână calm în cel mai tensionat moment al crizei și să ia decizia care 

a salvat omenirea. El a refuzat ordinul de lansare a rachetei și l-a convins 

pe Savitski să ducă submarinul la suprafață. Decizia pe care ei au luat-o 

în acea zi a schimbat total viitorul lumii. Dacă Arhipov ar fi ales să 

lanseze racheta, un război nuclear între URSS și Statele Unite ar fi fost 

inevitabil, ceea ce ar fi dus la distrugerea totală a lumii. Nu aveau să fie 

câștigători dintr-un asemenea conflict, după cum precizează și 

scriitoarea rusă Svetlana Savranskaia care spune că rezultatele lansării 

rachetei ar fi pornit „o serie de evenimente necugetate, care ar fi putut 

duce la consecințe catastrofale”. Hotărârea lui Arhipov a salvat lumea. 

Câteva ore mai târziu, Robert Kennedy, procurorul general al 

Statelor Unite, s-a întâlnit în secret cu ambasadorul sovietic Anatoli 

Dobrinin pentru a pune capăt acestei crizei. Situația escaladase deja 

foarte mult. Au căzut de comun acord ca Statele Unite să își retragă 

rachetele din Turcia și sudul Italiei, iar URSS să părăsească Cuba și să 

își retragă rachetele. SUA a promis de asemenea că nu va invada 

Cuba15. Pe 28 octombrie, la o zi după incidentul submarinelor, Hrușciov 

îi scrie o scrisoare lui Kennedy în care îi spune că rachetele din Cuba 

vor fi dezasamblate. Acest moment marchează sfârșitul crizei.  

Castro a fost extrem de înfuriat și s-a simțit trădat de faptul că 

Hrușciov nu l-a consultat înainte de a lua această decizie16, ceea ce a dus 

la răcirea relațiilor Cuba-URSS. De asemenea, după criză, relațiile 

Cuba-SUA au devenit din ce în ce mai rele. În altă ordine de idei, putem 

spune că JFK a obținut exact ce și-a propus: „Scopul nostru nu este 

câștigarea puterii, ci revendicarea dreptului – nu pace în detrimentul 

libertății, ci și pacea și libertatea, aici în această emisferă, și, sperăm, 

 
14 William Burr & Thomas S. Blanton, The Submarines of October, online 
15 Robert Kennedy, Thirteen Days A Memoir of the Cuban Missile Crisis, p. 91-92 
16 PBS, Castro and the Cold War, online 
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în întreaga lume”.17 Și un amănunt interesant. În timpul crizei, liderul 

Partidului Comunist Român, Gheorghe Gheorghiu-Dej, îi trimite o 

scrisoare lui JFK în care... condamna acțiunile Uniunii Sovietice18. 

După finalul crizei, în lume aveau să aibă loc mai multe schimbări 

importante în geopolitică. Cea mai importantă a fost reducerea folosirii 

armelor nucleare, care s-a manifestat prin tratatele NPT (Tratatul de 

Neproliferare a Armamentului Nuclear), destinate să oprească 

răspândirea și dobândirea armelor nucleare de către alte state, SALT I 

(Strategic Arms Limitation Talks) și ABM (Anti-Ballistic Missile 

Treaty), care aveau scopul să reducă folosirea și deținerea armelor 

nucleare. De asemenea între SUA și URSS s-a instalat o linie telefonică 

pentru comunicație instantanee, pentru a reduce riscul de neînțelegere și 

pentru a accelera negocierile în caz de criză19. 

Dacă este un lucru pe care această întâmplare îl dezvăluie este 

fragilitatea politică la cel mai înalt nivel. Decizia unui singur om a 

hotărât dacă umanitatea avea să aibă un viitor. În cele din urmă Kennedy 

și Hrușciov au rezolvat diplomatic cea mai complicată criză de până 

atunci. „Ceea ce Kennedy și Hrușciov au crezut că au împărtășit în 

timpul crizei este convingerea că soarta lumii era în mâinile lor. Ei s-au 

înșelat”20.  

Din fericire, calmitatea lui Arhipov l-a 

ajutat să ia o decizie rațională, o decizie care a 

salvat lumea de la anihilare nucleara totală și 

a hotărât viitorul umanității. 
 

Arhipov în anul 1955. Fotografie făcută 

de M. Iarovskaia & A. Labunskaia 

 
 

 
17 CFR.org, U.S.-Cuba Relations, online 
18 Sven Holtsmark, Iver B. Neumann, Odd Arne Westad, The Soviet Union în Eastern 

Europe, 1945-1989, p. 99 
19 Bruce W. MacDonald (19 Octombrie 2012), Looking Back on the Cuban Missile 

Crisis, 50 Years Later, online 
20 Martin J. Sherwin, The Cuban Missile Crisis Revisited: Nuclear Deterrence? Good 

Luck!, online 
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1. Istoria Societății Tineretului 

Ceata de feciori apare sub diferite nume, în Apold denumirea 

oficială fiind societatea tineretului ortodox roman „Sf. Gheorghe”. 

Societatea tineretului este cunoscută în sat ca „Ceata de Juni” sau ceata 

de feciori”.  

În ceea ce privește Societatea Tineretului Român din Apoldu de 

Sus, funcționarea ei este descrisă, în 1927, într-un manuscris cu titlul 

„Adaus la statutul tinerimei române din Apoldul mare”. Statutul 

propriu-zis, al cărui adaos a fost conceput în 1927, nu-l cunoaștem, însă 

deja în 1877 este consemnat faptul că preotul ortodox al localității arată 

în fața adunării parohiale că „tinerimea noastră (ficiorii) voiescu a’și 

alege tata de ficiori”, apoi propune trei bărbați din care tinerii să-și 

aleagă „tată”.  
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Martin Bottesch afirma ca: „Funcția de „tată de feciori” se mai 

întâlnește pe alocuri la români, ea este însă omniprezentă la comunitățile 

rurale săsești, ceea ce face ca o influență săsească la organizarea 

feciorilor români din Apoldu de Sus să pară probabilă.” 

După primul război mondial, biserica ortodoxă română 

coordonează înființarea de societăți ale tineretului. Din „Statutele 

cercului tinerimii adulte Sfântul-Gheorghe”, editate de mitropolitul 

Nicolae Bălan în 1932, în care se arată că „mișcarea organizării 

tineretului”, inițiată de Arhiepiscopia Sibiului și „generalizată în 

Mitropolia Ardealului, e pe cale de a se extinde în întreg cuprinsul 

bisericii ortodoxe române”, rezultă că mișcarea respectivă era la acea 

dată recentă. Faptul că Societatea Tineretului Român din Apoldu de Sus 

poartă astăzi denumirea de „Sfântul Gheorghe”, denumire care nu apare 

în adaosul la statut din 1927, arată că organizația feciorilor români din 

Apoldu de Sus s-a raliat structurilor înființate de arhiepiscopie. Însă, de 

la început, societatea a integrat în ea ceata de juni, ea numindu-se 

„societate de juni”, înainte de a prelua numele de „Sfântul Gheorghe”. 

În al Doilea Război Mondial, feciorii luptau sub steagul pe care 

ei înșiși l-au făcut pentru societate în anul 1935. Tinerimea din Apold 

apare în toate pozele cu steagul societății pe care este scris anul în care 

a fost făcut și cui aparține acesta. Astfel, pe steag apare următoarea 

inscripție: „Societatea tinerimei române Sfântul Gheorghe, Apoldul de 

Sus 1935.”  

Date fiind condițiile de război, tinerimea s-a împuținat drastic, așa 

cum arata și registrul feciorilor, tradiția fiind însă continuată de tineretul 

care nu era pe front sau care era în apropierea satului. După război, ceata 

începe să crească din nou în număr. 

În anul 1989, anul revoluției, societatea participa la toate 

activitățile obișnuite fără nicio modificare. 

În prezent, societatea număra 25 de membrii, funcționând după 

aceleași obiceiuri și tradiții străbune. 

 

2. Din statutul societății „Sf. Gheorghe” (1927) 

„Adaosul la statut din 1927” prevedea ca toți băieții care termină 

școala să intre în Societatea 
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Tineretului, pe care statutul o numește „societate de juni” sau, 

simplu, „tinerime”. La intrare, tinerii trebuiau să plătească o taxă. 

Membrii Societății alegeau, din rândurile lor, un jude, un crâșmar, un 

pristav, pârgari și paharnici. Ei alegeau și un „tată”, alegerea făcându-se 

dintr-un grup de 2-3 persoane, membre ale Comitetului bisericesc, 

propuse de preot și de directorul școlar. Astăzi tinerimea mai alege 

dintre feciori doar un jude, un pristav și un crâșmar. Tatăl de feciori este 

ales în continuare dintre membrii consiliului bisericesc, acesta fiind 

propus de către preot, iar apoi numit în funcția de „tată de feciori” de 

comun acord cu membrii societății tineretului. Toamna, Societatea își 

aduna vinul de la membrii ei. Societatea organiza colindatul de Crăciun 

și adusul armindenilor de Rusalii. Adunările Societății se țineau în 

prezența tatălui de feciori. Acesta și judele aveau grijă de disciplina la 

adunări. 

Statutul prevede amenzi pentru încălcarea regulilor. Astfel, există 

amenzi: 

- pentru absentarea de la biserică duminica; 

- pentru purtare 

necuviincioasă la biserică sau la 

adunările Societății; 

- pentru folosirea vinului 

Societății pentru scopuri 

neprevăzute în statut; 

- pentru cei care se îmbată 

la colindatul de Crăciun; 

- pentru cei care lipsesc, la 

colindat, la mai mult decât două 

case sau în turn; 

- pentru cei care lipsesc la 

adus armindeni de Rusalii; 

- pentru întârzieri la 

adunările Societății; 

- pentru judele, pristavul 

și crâșmarul, dacă înșală cu 

Prima Pagina din Adaosul la statut 
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vinul sau banii Societății (în cazul acesta, la amendă se adaugă și 

pierderea funcției); 

- pentru cei care nu dau toamna vin pentru Societate. 

Regulile din statut se respectă și în ziua de astăzi, așadar toate cele 

enunțate mai sus sunt actuale în cadrul organizării și funcționării 

societății. 

 

3. Organizarea feciorilor la cununia unui „fost fecior” 

În cazul în care unul dintre membrii societății tineretului se 

căsătorește, se obișnuiește ca acesta să cheme la nuntă toată societatea. 

Feciorii însoțesc 

proaspătul cuplu atât la 

cununia religioasă, cât 

și la cea civilă. În drum 

spre biserică, în timp ce 

muzica cântă, feciorii 

chiuiesc strigături, ca 

de exemplu: 
 

 

 

CUNUNIE 

 

 

„Pe la popa printre pruni 

Fac fetele rugăciuni. 

Sâmbăta, duminica,  

Să se poată mărita. 

Mergând la biserică,  

Mândra-mi pune piedică. 

Strigă popa din altar 

Ce te-mpiedici, măi măgar?” 

Măgăriță-i fata ta,  

Că ea mi-a pus piedica.” 

Pe drum feciorii mai pot compune și alte strigături, menite să 

amuze lumea prezenta la nunta. 
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4. Organizarea societății tineretului în cazul în care un fecior 

decedează. 

 

 
ÎNMORMÂNTAREA UNUI FECIOR 

 

4.1 Generalități privind înmormântarea românilor din 

Apoldu de Sus 

La românii din Apoldu de Sus, când moare cineva, cei ai casei 

cheamă o rudenie apropiată pentru a spăla mortul și a-l îmbrăca în haine 

de înmormântare. Se aduce sicriul, se așază mortul în el, punându-l în 

mijlocul camerei bune, după care cineva din familie anunță tata de 

vecini și preotul. Apoi se trag clopotele anunțând moartea. 

 

4.2 Organizarea specifică 

„Tatăl de feciori” ia măsuri ca toți membrii societății tineretului 

să vină la priveghi împărțindu-i în grupe de câte două sau trei persoane. 

Întrucât până la ora 21 în casa mortului vine multă lume, vecinătatea 

asigură priveghiul, după această oră și până dimineața, în fiecare din 

nopți, până în ziua înmormântării. Programul este, cu oarecare variații, 

următorul: unii fac de priveghi de la ora 21 până la 24, alții de la ora 24 

până la 3, iar alții de la 3 la 6, în așa fel ca tot timpul să fie cineva la 

căpătâiul mortului. „Tatăl de feciori” numește patru membri ai 
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vecinătății la făcutul gropii, care se sapă în dimineața zilei de 

înmormântare. În ziua înmormântării lumea se adună, la ora anunțată, 

în casa și curtea mortului. Membri ai societății merg la biserică pentru a 

lua praporii și steagul îndoliat al societății tineretului. În casa mortului, 

unde intră preotul și cantorii, se află multă lume. Preotul ține o slujbă în 

fața sicriului, după care el și cantorii ies din casă, urmați de cei patru 

îngropători care aduc sicriul în curte și îl așază pe cărucior. În curte se 

oficiază slujba religioasă în jurul sicriului neacoperit. După terminarea 

slujbei, la plecarea spre cimitir, încolonarea este următoarea: în frunte 

merge un fecior din societate care duce crucea, urmează drapelul 

îndoliat al societății dus tot de către un fecior, apoi urmează feciorii, care 

duc praporii, după care, încoronați câte trei, se înșiră bărbații care duc 

coroanele, urmați de bărbații fără coroane, în urma lor vine corul, apoi 

doi copii cu lumânări („îngerașii”), după care preotul, cantorul și 

crâsnicul, sicriul, după sicriu vin membrii familiei și rudele apropiate, 

iar în urma lor femeile, încolonate ca și bărbații. După terminarea slujbei 

feciorii care au dus mortul, îl coboară în groapă, iar cei însărcinați cu 

săpatul gropii, astupă groapa cu pământ. 

 

5. Organizarea feciorilor la sărbătoarea de Rusalii 
 

BISERICA 

ÎMPODOBITĂ DE RUSALII 

DE CĂTRE FECIORI 
 

De Rusalii, feciorii 

aduc armindeni, adică 

mesteceni care se fixează 

în pământ, în poziție 

verticală, în curtea sau în 

fața porții fetelor care au 

trecut de vârsta școlară. 

Acești armindeni 

sunt aduși în mod organizat de către feciori în sâmbăta Rusaliilor. 

Înainte de a se face ziua, feciorii pornesc la pădure cu mai multe 

căruțe, acolo aleg mestecenii cei mai drepți, îi taie și îi pun în căruțe, și 
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după ce iau masa și beau un pahar de vin, pornesc spre sat unde ajung 

la lăsatul serii. După ce băieții au plantat un arminden la o fată, aceasta 

îi servește cu vin și cozonac. Se pun armindeni și la biserică, la preot, la 

tatăl de feciori și la jude. În ziua următoare, de Rusalii, feciorii trec să 

„îndrepte” armindenii, cu care ocazie mai servesc câte un pahar de vin. 

„Îndreptatul” armindenilor constituie un pretext pentru a se întâlni și a 

petrece. La români adusul armindenilor este o acțiune a Societății 

Tineretului. 

 

6. Tradiții de Crăciun. 

6.1 Pomul de Crăciun. 

Din 1990 încoace, ortodocșii din Apoldu de Sus împodobesc un 

pom de Crăciun și în biserică. Acesta este împodobit de către societatea 

Tineretului. 

 

6.2 Colindatul în ziua și în noaptea de „colindat” 
 

   
LA TRASUL CLOPOTELOR 
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FECIORII INTRÂND ÎN CURTEA PREOTULUI IVAN IOAN PENTRU A 

COLINDA 
 

În fiecare an, după Sf. Nicolae, feciorii fac repetiții pentru colinde. 

Repetițiile se fac la sfârșit de săptămână, 9-10 la număr, în sala mică a 

căminului mic. 

În ziua ajunului de Crăciun junii se strâng la ora 12 la jude, 

colindă familia acestuia, apoi se duc la tata de feciori, îl colindă, apoi 

merg împreună cu el la preot și-l colindă și pe acesta. După aceea, 

continuă cu colindatul mergând la toate familiile românești din sat (intră 

doar acolo unde sunt primiți). Colindatul trebuie să-l termine până la ora 

4 dimineața. Apoi numără banii și-i notează într-un registru. La ora 4.45 

urcă în turnul bisericii și cântă colinde până la ora 5. La această oră, ei 

încep să tragă clopotele și să bată toacele pentru slujbă. 

Slujba din prima zi de Crăciun începe la 5 dimineața și se termină 

în jurul orei 8. Feciorii sunt obligatoriu prezenți la slujbă. După 

terminarea slujbei, la ieșirea din biserică, tineretul invită pe toată lumea 

la cămin, unde îi servește cu colaci și rachiu cald. Același lucru se 

întâmplă a doua zi de Crăciun, la ora 12 Junii au un repertoriu de 

aproximativ 15 colinde, dar în fiecare casă cântă doar o colindă. Acolo 

unde este fecior în casă, familia pune pe masă o farfurie cu carne și 

colac, iar banii lângă farfurie. Colacul se ia a doua zi la cămin. După 

colindă se „vornicește”:  
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„Bună seara! 

Seară din seara aceasta 

Este seara Ajunului,  

Mâine-i ziua Crăciunului. 

Luați feciori de bine 

De la familia … (se rostește numele familiei) 

Un colac de grâu curat 

Si-o spată de godinac. 

Nouă nu ni se pare că-i colac de grâu curat,  

Nici spată de godinac. 

Nouă ni se pare că-i stog întreg 

Și porc întreg. 

Și mai luați feciori,  

Pe lângă o cinste, și-o altă cinste. 

Suma de …de lei, bani albi românești,  

Să n-albească masa,  

Să se-nveselească casa 

Întru mulți ani să trăiască! 

Toți feciorii: Trăiască!!!” 

În casele unde există fecior june, se spune întreaga vorniceală, iar 

acolo unde nu există, se omite strofa din mijloc. Vornicește fie judele, 

fie crâșmarul (se schimbă între ei de la o casă la alta).În casele în care 

sunt fete, se cântă colinde pentru acestea, rostindu-se numele fetelor. 

Fata cinstește, dând bani. Banii îi ia judele sau crâșmarul. În fiecare casă, 

după colindă, paharnicii iau cănile și paharele pregătite de gazdă, toarnă 

vin, apoi se închină. Paharnicii sunt cei mai tineri feciori. La colindat 

participă toți membri Societății Tineretului. Cu banii adunați la colindat, 

junii acoperă cheltuielile pentru jocuri (baluri): plata muzicanților, taxa 

de cămin, alte cheltuieli. 

 

6. Balurile 

Între Crăciun și Sf. Ion (7 ianuarie), Societatea Tineretului 

organizează două jocuri (seri de dans). 

Jocul începe, de obicei, la ora 2 după masă și ține până în 

dimineața zilei următoare. 
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SÂRBA DE LA 12 NOAPTEA 
 

Muzicanții sunt de 

regulă din alte localități. 

Vinul se aduce de la crâșmar 

în canistre la cămin și se 

toarnă în căni și sticle. 

La 12 noaptea se 

toarnă vinul într-un ciubăr 

care se pune în mijlocul sălii, iar băieții joacă sârba în jurul ciubărului 

(10-15 minute). În timp ce joacă, paharnicii iau cu cănile vin din ciubăr, 

toarnă în pahare și servesc atât pe jucători, cât și pe cei care privesc de 

pe margine. 

După sârbă, muzicanții iau o pauză de masă, iar în acest timp 

băieții formează un cerc în jurul ciubărului și cântă cântece populare și 

patriotice. La cântat li se alătură și fetele. 

 

Informații au oferit familiile: 

Fam. Sârbu Ioan (Ioniță)-Epitrop 

Fam. Pr. Ivan Ioan 

Fam. Pr. Moldovan Adrian  

Fam. Dumitru Iridon 

Fam. Lazar Vasile 

Fam. Ilie Schiau 

 
Biografie: 

Ioan Paul Oltean – Monografia satului 

Apoldu de Sus  

Martin Bottesch – Grosspold ein Dorf 

în Siebenburgen 

Registrele societății tineretului ortodox 

roman „Sfântul Gheorghe” Apoldu 

de Sus (1925-prezent) 

 

Pentru mai multe imagini 

scanați codul QR alăturat! 
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Principalele evenimente din timpul  

Revoluției din ’89 de la Lugoj 
 

Patrick SPITZER 

Coord.: Prof. Horațiu SUCIU 
Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj  

 

În 20 decembrie 1989, la Lugoj câteva zeci de persoane au ieșit 

în stradă și au scandat lozinci împotriva regimului comunist condus de 

Nicolae Ceaușescu. Inspirați de eroismul timișorenilor, lugojenii au 

avut curajul să se ridice împotriva comunismului cu o zi înaintea altor 

orașe din țară. Deși este un fapt ignorat, Lugojul a fost al doilea oraș 

liber de comunism din România. Acțiunea lugojenilor poate fi explicată 

prin legăturile strânse dintre cele două orașe bănățene. Mulți lugojeni 

navetau și munceau la Timișoara, așa că la Lugoj se știa despre 

evenimentele din orașul de pe malul Begăi. Urmând modelul 

timișorenilor, locuitorii din orașul de pe malul Timișului s-au ridicat 

împotriva regimului comunist.  

La fel ca în celelalte țări comuniste din estul Europei, în anul 

1989, populația României era nemulțumită de regimul comunist. 

Regimul condus de Nicolae Ceaușescu a luat o serie de măsuri 

economice care au dus la sărăcirea accentuată a populației. Poliția 

politică, Securitatea, încercau să controleze populația, care era lipsită de 

libertățile esențiale (exprimare, gândire, adunare, mișcare); statul 

comunist încerca să controleze toate aspectele vieții, inclusiv viața 

privată cu ajutorul partidului unic, Partidul Comunist din România 

(P.C.R.). 

În noiembrie 1989, în Germania (R.D.G.) a avut loc căderea 

Zidului Berlinului. În Bulgaria, conducătorul comunist Todor Jivkov a 

fost înlocuit. Cu toate acestea, în România nu se puteau observa semnele 

vreunei posibile schimbări. 

La Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, 

desfășurat între 20 și 24 noiembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a fost 

reales în funcția de secretar general al P.C.R. Obținând această funcție, 

Ceaușescu era reconfirmat ca și conducător al României comuniste. 
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La Timișoara, la începutul lunii decembrie 1989, autoritățile au 

hotărât să-l mute disciplinar pe pastorul reformat László Tőkés, datorită 

atitudinii sale ostile față de regimul comunist. În 11 decembrie 1989, 

László Tőkés a apărut într-o emisiune înregistrată, transmisă de un post 

de televiziune din Ungaria. În emisiune pastorul timișorean cerea sprijin 

pentru a nu fi evacuat din oraș. 

Din acest motiv, în 15 decembrie 1989, câțiva enoriași maghiari 

și alți cetățeni au început să se adune în fața locuinței pastorului din Piața 

Maria. Securitatea a încercat să rezolve situația fără o intervenție dură, 

sperând că totul se va încheia în acea seară. 

În 16 decembrie 1989, autoritățile comuniste au încercat să-l 

evacueze pe László Tőkés. Intervenția autorităților comuniste a dus la 

un protest, credincioșii reformați adunându-se în jurul casei pastorului 

pentru a împiedica evacuarea. 

Deși primarul Petre Moț, aflat la fața locului, a dat de înțeles că 

autoritățile renunță la evacuare, în zonă s-au adunat tot mai mulți 

oameni și au început să strige sloganuri anticomuniste. După ora 19, 

oamenii au plecat în coloană prin oraș. S-a încercat incendierea 

Comitetului Județean de Partid. Forțele de ordine au reacționat și au 

arestat mai mulți protestatari. Participanții la evenimente s-au îndreptat 

spre Catedrală, mărșăluind prin oraș. 

În 17 decembrie 1989, protestatarii s-au adunat din nou și au 

pătruns în Comitetul Județean, pe care l-au devastat. În aceste condiții a 

intervenit armata. Soldații au început să tragă cu armele și orașul a 

devenit teatru de război. S-a ajuns la lupte de stradă și oamenii 

nevinovați au fost împușcați. Străzile sau umplut cu mașini în flăcări, 

TAB-uri (transportoare blindate) și tancuri. Accesul în oraș a fost blocat. 

În 18 decembrie 1989, la Timișoara a fost declarată legea 

marțială, interzicându-se circulația în grupuri mai mari de două 

persoane. Un grup de tineri au înaintat spre Catedrala din Timișoara, 

unde au fost împușcați. La 19 decembrie 1989, muncitorii din fabricile 

timișorene au hotărât să se oprească din muncă în semn de protest. 

Pe 20 decembrie 1989, 100.000 de protestatari s-au adunat în 

Piața Operei strigând sloganuri anti-comuniste. Câțiva lideri orga-
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nizează Frontul Democratic Român, iar Timișoara este declarată oraș. 

Tot în 20 decembrie încep manifestațiile la Lugoj. 

Exemplul Timișoarei va fi urmat de alte localități din țară. Pe 21 

decembrie încep manifestații anticeaușiste și în localitățile următoare: 

Arad, Buziaș, Sibiu, Cugir, Târgu Mureș, Caransebeș, Hunedoara, 

Reșița, Brașov, Ghimbav, Făgăraș, Cluj-Napoca, Cisnădie, Nădrag, 

Alba Iulia. 

Evenimentele din Timișoara au ajuns la cunoștința românilor prin 

intermediul posturilor Radio Europa Liberă și Vocea Americii, precum 

și a televiziunilor maghiare. 

În București, pe 21 decembrie 1989, autoritățile au organizat o 

adunare cu scopul de a demonstra sprijinul muncitorilor față de regimul 

comunist. În timpul acestei manifestații, discursul ținut de Nicolae 

Ceaușescu, mulțimea a început să se neliniștească și să se împrăștie. 

Unii manifestanți s-au adunat însă lângă hotel Intercontinental și au 

început să protesteze. Urmând exemplul acestora, toți mai mulți oameni 

au ieșit în stradă. Securitatea și Miliția au intervenit în forță și s-a ajuns 

la lupte de stradă. Au fost ucise și rănite câteva zeci de persoane.  

În dimineața zile de 22 decembrie 1989, în Piața Universității s-a 

adunat o mare mulțime de oameni. La presiunea masei imense de 

demonstranți, speriați de numărul mare de oameni, forțele de represiune 

au fraternizat cu demonstranții. 

Mulțimea s-a îndreptat spre sediului Comitetului Central al 

Partidului Comunist unde se aflau Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena. 

Peste 100.000 au înconjurat clădirea. Soții Ceaușescu au fugit cu un 

elicopter. Revoluționarii pătrund în Comitetul Central, distrugând 

clădirea.  

În jurul prânzului, Televiziunea a fost ocupată de manifestanți, 

care au astfel un mijloc să comunice cu restul țării și să anunțe fuga lui 

Ceaușescu. În întreaga țară au loc manifestații anticomuniste. În haosul 

care a cuprins țara, a luat naștere Consiliului Frontului Salvării 

Naționale, sub conducerea lui Ion Iliescu, un fost membru al conducerii 

Partidului Comunist. Această instituție a preluat puterea în România.  

În următoarele zile au loc lupte de stradă, în toată țara 

revoluționarii fiind atacați de așa numiții „teroriști”. Aceste lupte au 
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avut ca rezultat zeci de morți și răniți. Soții Ceaușescu au fost capturați 

la Târgoviște și au fost judecați în 25 decembrie 1989. După un proces 

scurt, au fost condamnați la moarte și executați rapid. 

Conform datelor oficiale, în timpul acestor evenimente au fost 

uciși 1142 oameni și 3138 au fost răniți. Ion Iliescu, s-a impus ca 

președinte al Frontului Salvării Naționale și mai târziu a devenit primul 

președinte al României postdecembriste. 

 

Revoluția din decembrie 1989 la Lugoj 

În Lugoj primele manifestații anticomuniste au început în 20 

decembrie 1989. Lugojul a fost al doilea oraș al României, după 

Timișoara, în care a izbucnit revoluția din 1989. Foarte mulți lugojeni 

munceau la Timișoara, făcând zilnic naveta cu trenul. Datorită acestui 

fapt, lugojenii erau la curent cu evenimentele din municipiul de pe malul 

Begăi. Fiind un orășel relativ mic, evenimentele din Timișoara au ajuns 

să fie cunoscute de toți locuitorii Lugojului 

În 20 decembrie 1989, la Lugoj, în „Centru”, pe strada dintre 

Cofetăria Liliacul și Ceasul Electric (str. Gh. Gheorghiu-Dej, azi str. Al. 

Mocioni) au început să se adune grupuri de lugojeni. Treptat, cei 

prezenți, după exemplul timișorenilor, au început să strige lozinci 

anti-comuniste, în special „Jos Ceaușescu!” și „Jos comunismul!”. 

După ce s-au adunat aproximativ o sută de manifestanți, aceștia au 

pornit pe Podul de Fier, spre platforma industrială din Calea Timișorii, 

sperând să-i atragă de partea lor pe muncitorii din fabricile IURT, IUPS 

și IPC-Mondial. Coloana de manifestanți a ajuns să-i aibă în frunte pe 

Iosif Ianculescu și Petrică Balint. 

Drumul spre platforma industrială trecea pe lângă clădirile 

unităților militare din Lugoj. Coloana de manifestați se deplasa în 

ordine, pe partea stângă a drumului, ținându-se departe de clădirile 

unităților militare. Însă când demonstranții se aflau în dreptul cazărmii, 

s-au auzit focuri de armă. Câțiva demonstranți au fost răniți și au fost 

transportați la Spitalul Municipal. Doi dintre răniți, Valentin Rosada și 

Daniel Brocea, au decedat mai târziu.  
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Pe platforma industrială a fost oprit curentul electric și întreaga 

zonă a fost lăsată în întuneric. În această situație, manifestanții au hotărât 

să se retragă.  

Cel care a tras cu arma a fost plutonierul Dumitru Pavel, unul 

dintre puținii oameni condamnați pentru crimele din timpul Revoluției 

din 1989. Din „Hotărârea judecătorească de condamnare a plutonierului 

Dumitru Pavel”, aflăm mai multe amănunte cu privire la ceea ce s-a 

întâmplat:  

„După izbucnirea revoluției din Timișoara, populația 

municipiului Lugoj s-a ridicat de asemenea împotriva regimului 

comunist și dictaturii ceaușiste pentru libertate și democrație. În seara 

zilei de 20 decembrie 1989, în jurul orei 19, 30, o coloană de 

demonstranți se deplasa spre întreprinderile situate pe Calea Timișorii, 

cu scopul de a solicita muncitorilor să li se alăture în acțiunea lor. Pentru 

a ajunge însă la această platformă industrială au fost nevoiți să se 

deplaseze prin fața unităților militare situate pe partea dreaptă a căii 

respective, în direcția de înaintare a coloanei. 

Militarii în termen și cadrele militare din unități au primit ordin 

să asigure paza și apărarea cazărmilor și să nu riposteze decât în cazul 

unui atac. În cadrul U.M. 01140 Lugoj din care făcea parte și inculpatul, 

în afara posturilor de pază, au fost stabilite și posturi de observare situate 

la nivelul etajului III pe acoperișul Pavilionului A, din incinta unității. 

În dormitorul companiei I al Pavilionului sus-menționat au fost numiți 

să execute misiuni de observare inculpatul plut. Pavel Dumitru și sold. 

Vătuiu Mircea. Pe acoperiș a fost numit serg. maj. Mihăilă Ionel. La 

luarea în primire a misiunii li s-a precizat și cerut să nu deschidă focul 

decât la ordin, în cazul în care unitatea va fi atacată. 

La apropierea coloanei de manifestanți, în jurul orei 20.00, în 

U.M. 01140 Lugoj s-a dat alarma și militarii și-au preluat posturile care 

le-au fost repartizate. Inculpatul și soldatul Vătuiu Mircea și-au ridicat 

pistoalele mitralieră din dotare, ocupând posturile de observare la prima 

fereastră a dormitorului inculpatului și la cea de a doua fereastră 

militarul în termen. Serg. maj. Mihăilă Ionel și-a ocupat postul de pe 

acoperiș unde era montată o mitralieră. În momentul în care coloana de 

manifestanți s-a apropiat de U.M. 01140 Lugoj iar tinerii au strigat 
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diferite lozinci printre care și unele în care cereau ca armata să 

fraternizeze cu ei, cadrele militare din unitate i-au asigurat că nu vor 

deschide focul împotriva lor. 

Cu toate că manifestanții opriți pe Calea Timișorii nu au atacat 

unitatea militară, inculpatul plut. Pavel Dumitru a deschis focul, fără 

nici un ordin, în coloana tinerilor demonstranți. Inculpatul a tras mai 

multe cartușe, în rafale scurte și a împușcat mortal pe numiții Rosada 

Valentin și Brocea Daniel, rănind totodată pe Bejan Nicolae Mircea și 

Stoica Nicolae Simion. În momentul în care au fost împușcate cele 4 

victime se aflau în mijlocul străzii, în apropierea rondoului care desparte 

cele două sensuri de circulație și înconjurați de alți manifestanți. 

Victimele au fost transportate la spital și din corpul lui Rosada Valentin 

a fost extras glontele care i-a cauzat moartea. După deschiderea focului 

de către inculpat, au început să tragă cu armele din dotare și sold. Vătuiu 

Mircea și serg. maj. Mihăilă Ion, dar aceștia au executat foc de 

avertizare, în plan vertical... 

Martorul lt. col. Mîndru Mircea, a arătat că la data de 20 

decembrie 1989, ținând locul la comanda unității, ca urmare a 

evenimentelor de la Timișoara, a ordonat să nu se folosească 

armamentul din dotare numai la ordinul său. La apropierea 

demonstranților a dat alarma, a discutat cu manifestanții și în acest timp 

a auzit focurile de armă trase din unitate. A precizat că a dispus să se 

verifice cine a executat foc și a constatat că au făcut acest lucru 

inculpatul, sold. Vătuiu Mircea și serg. maj. Mihăilă Ionel; că inculpatul 

a afirmat că dacă va fi tras la răspundere pentru fapta sa „se va duce la 

Ceaușescu”, iar când a fost întrebat de ce a deschis focul a afirmat că 

„nu mai puteam suporta conținutul lozincilor strigate de mulțime 

împotriva lui Ceaușescu”“.  

După incidentele din fața cazărmii, manifestanții s-au întors pe 

strada Timișorii și, când au ajuns în dreptul Sălii de Sport, au luat-o spre 

dreapta spre cartierul Micro IV. Locuitorii cartierului de blocuri s-au 

alăturat demonstranților. Coloana s-a îndreptat spre zona Unic și a 

traversat Podul de beton, îndreptându-se spre gară. Deoarece traseul 

care ducea spre gară trecea pe lângă sediul batalionului de Securitate, în 

dreptul hotelului Timiș manifestanții și-au schimbat traseul: prin strada 
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Comuna din Paris și s-au întors în centrul orașului, de unde a pornit 

inițial demonstrația.  

Acolo, a fost spartă vitrina librăriei „Ion Vidu” și cărțile lui 

Nicolae Ceaușescu au fost scoase în stradă și incendiate. Cuprinși de 

febra evenimentelor, manifestanții au început să strige tot mai tare 

diverse lozinci împotriva lui Nicolae Ceaușescu și a Partidului 

Comunist.  

Manifestanții au pornit din nou spre Comitetul Municipal de 

Partid (actuala Primărie a Municipiului Lugoj), ajungând acolo după ora 

21. Revoluționarii le-au cerut celor aflați în sediul partidului să distrugă 

însemnele comuniste și portretele lui Nicolae Ceaușescu din clădire. 

Cum aceștia au refuzat, Petrică Balint a spart ușa. Manifestanții încep 

să spargă și geamurile și reușesc să pătrundă în interior. Unii oficialii 

comuniști fug, sărind pe ferestre, alții fiind linșați de revoluționari. cei 

care reușesc să scape se ascund în sediul Miliției și Securității din oraș. 

Manifestanții au aruncat pe fereastră documente și simboluri comuniste, 

iar apoi au incendiat birourile. Clădirea a fost devastată și după 

retragerea manifestanților, a rămas pustie.  

După ora 22, câțiva tineri pleacă din fața Comitetului Municipal 

de Partid și se îndreaptă spre sediul Miliției din Oraș. Vitrina unei alte 

librării este acum spartă și sunt arse cărțile scrise de Nicolae Ceaușescu. 

Grupul ajuns la Miliție încearcă să spargă masiva ușă de lemn a 

instituției. Demonstranții scandează lozinci anticomuniste. În aceste 

condiții, cei aflați în clădire au început să tragă cu armele din dotare. 

Manifestanții au evacuat rapid Piața Republicii (astăzi Piața Iosif 

Constantin Drăgan). 

După acest eveniment, demonstranții au trecut la devastarea 

tuturor magazinelor din oraș. Într-o primă fază doar câțiva manifestanți 

s-au încumetat să spargă vitrinele magazinelor și să arunce afară 

puținele mărfuri. Însă, treptat, în toate zonele orașului diverse grupuri 

s-au implicat în distrugerea vitrinelor și jefuirea magazinelor. Un chioșc 

de ziare din Piața Poștei a fost incendiat și ars foarte repede. Abia târziu, 

noaptea, zgomotele făcute de cei care atacau magazinele s-au potolit.  

Armata și Miliția au intervenit târziu, când zarva aproape se 

potolise. În jur de 50 de persoane găsite întâmplător pe stradă au fost 
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reținute, urcate în dube și duse la sediul Miliției din Lugoj. Cei reținuți 

au fost anchetați, organele puterii comuniste folosind metode extrem de 

dure pentru a obține mărturisiri.  

 

Lugoj, 21 decembrie 1989 

În prima parte a zilei de 21 decembrie 1989, un muncitor din 

cadrul întreprinderii IURT, Iosif Kovacs, a început să organizeze un 

grup cu scopul de a pune la punct un plan de acțiune pentru ziua 

respectivă. În cele mai multe fabrici din oraș, oameni cu inițiativă le-au 

cerut muncitorilor să se alăture Revoluției.  

Acolo unde cei aflați la conducerea fabricilor au fost împotriva 

acestor acțiuni, s-a trecut la amenințări. La IPC Mondial, muncitorii au 

amenințat cu întreruperea curentului electric, a gazului și a funcționării 

cuptoarelor în care se ardeau obiectele ceramice. Lucrul s-a oprit și 

muncitorii din majoritatea fabricilor au pornit spre centru orașului. Pe 

Calea Timișorii s-au pus în mișcare coloanele de la întreprinderea 

Mondial, IUPS, IURT, TCM Lugoj și Abator.  

În dreptul unităților militare, mărșăluiau deja peste 2000 de 

persoane. Autoritățile, prin megafon, le cer manifestanților să fie 

pașnici. La intersecția de la Unic, Iosif Kovacs, urcat pe o macara, ține 

un discurs. De acolo, revoluționarii s-au îndreptat spre zona Stadion, 

pentru a trece prin fața casei logodnicei lui Valentin Rosada. În acel 

moment, pe stradă erau aproximativ 8000 de oameni. 

Când coloana de demonstranți a trecut pe lângă Biserica catolică 

„Sfânta Treime” de pe strada Bucegi, Marius Kurin, cu acordul 

preoților, a tras clopotele. Cuprinși de emoție, când clopotul a început 

să bată, participanții s-au oprit, s-au lăsat în genunchi și au început să se 

roage.  

Ajunși în zona Stadion, demonstranții au păstrat un moment de 

reculegere la casa logodnicei lui Valentin Rosada, iar apoi au pornit spre 

Comitetului Municipal de Partid (actuala Primărie). De la balcon, 

printr-un sistem de sonorizare improvizat au vorbit Kovacs Iosif, Doru 

Ursulescu, Ileana Chirculescu, Gheorghe Burada, Marius Kurin și alții. 

Oamenii au putut să se exprime liber și au cerut eliberarea celor reținuți 

de Miliție în noaptea precedentă. De asemenea, s-a luat hotărârea ca în 
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22 decembrie manifestanții să meargă la unitățile militare, pentru a cere 

Armatei să se alăture Revoluției.  

 

Lugoj, 22 decembrie 1989 

În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, un mare număr de 

oameni s-a adunat în fața Comitetului Municipal de Partid. Fabricile din 

oraș și-au oprit activitatea, muncitorii participând în număr mare la 

manifestația organizată. Proaspeții lideri ai revoluției lugojene, în frunte 

cu Iosif Kovacs, au decis ca manifestanții să se îndrepte spre unitățile 

militare de pe Calea Timișorii.  

Manifestanții au pornit spre cartierul Micro I, prin strada V.V. 

Delamarina. Din cartierul Micro I au trecut prin cartierele Micro III și 

Micro IV, după care coloana a pornit pe Calea Timișorii. Câțiva dintre 

liderii revoluției lugojene, Doru Ursulescu, Gheorghe Arjoca, Iosif 

Kovacs, Mihai Săndulescu, Nicolae Toma, Victor Stămurean au plecat 

spre unitățile militare, pentru a discuta cu cei aflați la conducerea 

garnizoanei din Lugoj.  

La poarta garnizoanei, grupul de revoluționari au fost întâmpinați 

de colonelul Ioan Albu, comandantul trupelor din Lugoj, care i-a 

anunțat că Ceaușescu a fugit cu un elicopter. La Televiziunea Română 

a început să vorbească poetul Mircea Dinescu care a proclamat victoria 

revoluției române.  

La aflarea acestei vești, manifestanții s-au îndreptat spre blocurile 

din apropiere pentru a vedea cu ochii lor transmisia Televiziunii 

Române. După ce emoțiile s-au mai potolit, manifestanții s-au întors la 

Comitetului Municipal de Partid (actuala Primărie). Gheorghe Burada, 

de la balconul instituției a făcut un apel pentru formarea unui Comitet 

care să preia conducerea Municipiului Lugoj.  

Astfel a luat ființă un Consiliu Municipal, consiliu din care au 

făcut parte: Doru Ursulescu, Iosif Kovacs, Mihai Săndulescu, Gheorghe 

Arjoca, Daniela Crețu Stoicănescu, Iosif Căpățână, Mihail Weber, Dan 

Haica, Ștefan Lăzărel, Ladislau Darvasy, Vasile Muntean, Gheorghe 

Cliciovan, Petru Antoni și Nicolae Toma. Consiliu și-a schimbat mai 

târziu denumirea în Comitetul Salvării Naționale al Municipiului Lugoj. 

Ca și conducător al comitetului a fost ales Doru Ursulescu. 
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Comitetul Salvării Naționale al Municipiului Lugoj a trecut la 

colectarea unor donații pentru familiile victimelor revoluției, Valentin 

Rosada și Daniel Brocea; banii au fost folosiți de familiile celor doi eroi 

ca ajutor de înmormântare.  

Sediul Miliției din Lugoj a fost ocupat de revoluționari și păzit 

timp de 7 zile. Cei care s-au ocupat de paza Miliției au fost câțiva 

muncitori de la Fabrica Mondial, în frunte cu inginerul Groza. Tot acest 

grup a dezarmat și Batalionul de Securitate, care a fost trecut în 

subordinea Ministerului Apărării Naționale (Armatei).  

Comandantul unității militare a oferit o mașină care să transporte 

la Timișoara câțiva reprezentanți ai revoluției lugojene. Cu această 

mașină s-au deplasat la Timișoara revoluționarii lugojeni, Adriana 

Coandă și Nicolae Toma. Aceștia au reușit să transmită întregii un mesaj 

prin intermediul postului Radio Timișoara (mesajul a fost transmis în 

ziua de 22 decembrie la ora 20), vorbind despre evenimentele din acele 

zile de la Lugoj și despre faptul că Lugojul a fost al doilea oraș în care 

s-a declanșat revoluția anticomunistă din România. 

În seara zilei de 22 decembrie au început să apară diverse 

dezinformări, fapt ce a stârnit panica. Noile autorități revoluționare erau 

sunate pentru a fi atenționate că vor urma atacuri teroriste. În acest 

context, pe Calea Timișorii, a fost ridicată o barieră, folosindu-se utilaje 

grele (buldozere și escavatoare). 

 

Lugojenii împușcați în timpul revoluției din 1989  

În timpul revoluției din 1989, mai mulți lugojeni au fost răniți 

grav, trei dintre ei pierzându-și viața. Mai jos o să redăm câteva detalii 

despre viața lor și modul în care au trecut în neființă.  

Norbert Pongracz s-a născut la 15 ianuarie 1971. Era singurul fiul 

al lui Norbert și al Ilenei Pongracz și avea 18 ani când a murit. A fost 

împușcat în noaptea de 23 decembrie 1989, la Reșița, unde era militar 

în termen. A fost împușcat când vorbea cu un superior din pădurea din 

apropiere. Ucigașul nu a fost descoperit.  

O stradă din Lugoj poartă azi numele lui Norbert Pongracz. 

Valentin Rosada s-a născut la 12 decembrie 1968. Era singurul 

fiul al lui Ioan și al Mariei Rosada și avea 21 ani când a fost împușcat. 
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A fost fotbalist la echipa Venus (divizia B). A murit împușcat în 20 

decembrie, fiind ucis de plutonierul Pavel Dumitru. Urma să se 

căsătoreasca pe data de 23 decembrie 1989.  

La Lugoj, o stradă poartă numele de Valentin Rosada, iar 

Întreprinderea unde muncea a devenit Societatea Comercială Rosada. 

Daniel Brocea s-a născut la 18 iunie 1969. Era fiul al lui Vasile și 

al Anei Brocea și avea 20 de ani când a fost ucis. În seara zilei de 20 

decembrie 1989 a fost împușcat în fața unității militare din Lugoj de 

plutonierul Pavel Dumitru. 

O stradă din orașul Lugoj poartă numele lui Daniel Brocea. 

Plutonierul Pavel Dumitru a fost judecat pentru crimele sale și a 

fost condamnat la 20 de ani închisoare. Același plutonier i-a rănit pe 

revoluționarii Vasile Stoica și Nicolae Bejan.  

Lugojenii s-au alăturat revoluției pornite în Timișoara și, încă din 

data de 20 decembrie, au manifestat împotriva regimului comunist din 

România. După Timișoara, Lugojul a fost al doilea oraș liber de 

comunism din România. Eroismul lugojenilor a fost, din nefericire, 

plătit cu viața unor tineri nevinovați. Modul în care acești trei tineri 

lugojeni au trecut în neființă, demonstrează încă odată absurdul unora 

din evenimentele desfășurate la sfârșitul anului 1989 și incoerența 

regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu.  
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Uniunea Europeană – între fascinație și dezamăgire 
 

Teodora BUCUR, Clasa a XI-a A 

Coord.: Prof. Marina MARINESCU 
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța 

 

Formarea Uniunii Europene 

Uniunea Europeană este o uniune politică și economică a 27 de 

state membre situate preponderent în spațiul european;  

Ordinea cronologică a evenimentelor istorice care au dus la 

formarea UE este:  

❖ La 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul francez al 

afacerilor externe, prezintă un plan pentru o cooperare mai strânsă în 

vederea evitării unui nou război. El propune unirea industriilor 

cărbunelui și oțelului din Europa de Vest;  

❖ 6 țări europene (Italia, Luxemburg, Olanda, Germania, Franța, 

Belgia) semnează un tratat prin care stabilesc să gestioneze în comun 

industria cărbunelui și pe cea a oțelului, pe baza planului elaborat de 

Schuman. În 1952, se înființează CECO;  

❖ Cele 6 țări își extind activitatea economică, iar prin semnarea 

Tratatului de la Roma în 1957, se instituie două organisme europene: 

Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice;  

❖ Tratatul privind Uniunea Europeană de la Maastrich 1993 care 

a oficializat formarea organizației europene;  

„Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi 

creatoare proporționale cu pericolele care o amenință” – Citat din 

„Declarația Schuman” 

 

Lucruri interesante despre UE 

❖ România a aderat la UE în 2007;  

❖ Moneda oficială este euro;  

❖ Steagul este format din 12 stele aurii pe fond albastru ce 

semnifică idealurile de unitate, solidaritate și armonie între statele 

membre;  
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❖ Imnul este „Oda bucuriei”, simfonia a IX-a de Beethoven; 

❖ Deviza UE este „Unitate în diversitate”; 

❖ 9 mai este Ziua Europei; 

❖ În 2012, UE a primit Premiul Nobel pentru Pace ca 

recompensă pentru susținerea unor cauze majore precum pacea, 

reconcilierea, democrația și drepturile omului în Europa.  

 

 

Valorile Uniunii Europene 

 

 
 

 

Instituțiile UE și rolul lor 

Comisia Europeană 

❖ Se ocupă în principal cu luarea deciziilor în cadrul UE;  

❖ Propune legi și politici care urmează să fie revizuite;  

❖ Reprezintă UE în lumea exterioară;  

Libertatea

Democrația

Egalitatea

Statul de 
drept

Drepturile 
Omului

Demnitatea 
umană
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❖ Se asigură că politicile sunt implementate de către statele 

membre, respectând legislația UE;  

 

 
Parlamentul European 

❖ Aparține ramurii legislative a UE, deci poate aproba sau nu 

legi, alături de Consiliul European;  

❖ Supraveghează activitatea instituțiilor europene;  

❖ Decide bugetul Uniunii Europene, alături de alte organisme 

europene;  

 
Consiliul European 

❖ Consiliul European este o instituție a UE care cuprinde șefii 

de stat sau de guvern a Statele membre, împreună cu președintele 

Consiliului și președintele Comisiei Europene. Spre deosebire de 

Consiliul Europei, această instituție nu are o putere legislativă formală;  

❖ Setează politica externă și de securitate a UE;  

❖ Decide direcția politicii în cadrul UE;  
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Consiliul Uniunii Europene 

❖ Este compus din 27 de miniștri naționali (unul pe fiecare țară);  

❖ Acționează împreună cu Parlamentul ca puterea legislativă;  

❖ Asigură coordonarea politicii economice și sociale generale și 

stabilește orientări pentru politica externă și de securitate comună;  

 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

❖ Cuprinde întreaga justiție, asigurându-se de respectarea în 

interpretarea și aplicarea legii;  

❖ Curtea verifică legalitatea actelor oricărei instituții UE;  

 
 

Procesul de implementare al legilor în cadrul UE 
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Avantajele și dezavantajele Uniunii Europene 

 

 

Avantaje UE  Dezavantaje UE  

Taxe de școlarizare reduse total sau 

parțial pentru studenți din UE care 

fac parte dintr-o instituție de 

învățământ superior dintr-un stat 

membru;  

Migrația masivă în condiții în care 

șomajul este ridicat și poate fi 

accentuat de încetinirea activității 

economice;  

Libera circulație a lucrătorilor, 

studenților, serviciilor, capitalului și 

mărfurilor în spațiul european;  

Greutatea cu care se face comerț cu 

națiuni din afara UE (SUA, China), 

din cauza restricțiilor și legislațiilor 

stabilite de Comisia Europeană și 

Parlament; 

Posibilitatea cetățenilor de a efectua 

proiecte de finanțare pentru a primi 

sume substanțiale de la UE în 

vederea susținerii unor afaceri 

(Fonduri Europene);  

Contribuirea anuală cu o sumă la 

bugetul central unde se adaugă 

bugetul federal al primirii în UE;  

Apartenența la o mare familie de 

națiuni ce conferă securitate 

reciprocă;  

Nu are o politică diferențiată cu 

fiecare țară membră, ci încearcă o 

abordare generală, în condițiile în care 

situația și poziția fiecărui stat este 

diferită;  

Oportunitatea participării la cea mai 

mare piață unică din lume, cu toate 

posibilitățile legate de creșterea 

economică și crearea de locuri de 

muncă; 

 

Moneda comună, Euro, 

reduce fluctuația de schimb valutar;  
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Brexit 

Brexit= ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană 

În urma unui referendum din anul 2016, mai mult de 50% dintre 

cetățenii englezi au votat ieșirea din Uniunea Europeană. Deși multe 

state își doresc să facă parte din UE, balanța, în cazul Angliei, se înclină 

către mai multe dezavantaje, decât avantaje. Am identificat următorii 

factori ce au determinat ieșirea sa din UE. 

❖ UE amenința suveranitatea și identitatea națională a Angliei 

prin impunerea de legi, ceea ce oferă mai puțină autoritate ramurii 

executive în propriul stat; 

❖ Instabilitatea monedei Euro în viziunea britanicilor, aceasta 

fiind moneda oficială a UE;  

❖ Libera circulație a imigranților în cadrul UE, a avut un impact 

major asupra statului, resimțit în special odată cu Criza Financiară din 

2008;  

❖ UE cere statelor membre să aducă o contribuție anuală la 

bugetul central, iar în cazul Angliei această cifră se ridică la 13 miliarde 

de lire sterline, o sumă care ar putea fi folosită în alte scopuri, susțin 

cetățenii britanici;  
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Suntem pregătiți pentru „Noua Ordine Mondială”? 
O.N.U. „nu doarme”! 

 

Mara Alexandra HULPE, Maria Alexandra HULPE 
Coord.: Prof. Costel NEACȘU 

Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu, Județul Mureș  

 
Pe când mulți dintre noi am luat de bună mascarada postbelică a 

„războiului rece”, hazardându-ne să visăm că „lumea liberă” capitalistă 
ne va salva din lagărul comunist, sforarii din spatele atât de etalatului 
propagandistic sistem internațional bipolar (sovietico-american) urzeau 
de zor (prin intermediul O.N.U., unde România este membră din 1955) 
o puzderie de politici globaliste prin care acești scelerați mondiali, cu 
putere de influență, de la Casa Albă la Kremlin și Beijing, să își propună 
a instaura în lume o Eră Nouă, postdemocratică. Apelând la forțe 
militarizate, sub pretextul tezei „salvării globale”, aceștia vor să ne 
supună pe toți unei Noi Ordini, cu intenția declarată a depopulării 
planetei, concepute după principiile, radicale și extremiste ale 
fascismului (supremația corporatistă, suprimarea opoziției față de stat, 
formarea „omului nou”, inițierea luptei de clasă etc) și nazismului 
(rasism, teroare etc)... 

Vrând așadar să domine întreaga lume, acaparându-și resursele, 
„regizorii” în cauză nu s-au dedat de la nici un fel de mânării și crime, 
în a-și vedea înfăptuită Agenda preluării guvernării globale a fiecărei 
națiuni și a-i transforma pe oameni în sclavi supuși Elitei, pentru a 
suprima orice opoziție cu iz suveranist (au fost asasinați președinții: 
Kennedy în S.U.A., Gaddafi în Libia, Hussein în Irak, Ceaușescu în 
România etc), au provocat Războaie Locale soldate cu circa 25 milioane 
de morți, au creat false simboluri (artizanul politicii externe postbelice 
în S.U.A., H. Kissinger, declara în 1973, în New York Times (când a și 
primit Premiul Nobel), cât de „benefică” ar fi reducerea numărului 
populației mondiale la... 500 milioane de locuitori!)... 

Refuzul lui Ceaușescu 
Cât îl privește pe președintele Ceaușescu, cel care le-a „întors 

spatele” președinților globaliști american Bush și sovietic Gorbaciov, 
acesta a semnat în mod oficial că România participă la Programul inițiat 
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în 1987 de vicepreședintele Partidului Internațional Socialist 
(diplomata norvegiană Brundtland, cea care, atunci, a făcut, 
„îngrijorată” de... „salvarea planetei”, apologia atacării clasei de 
mijloc!), dar el nu și-a dat acordul ca țara noastră să adere la 
clauzele „drepturilor omului”! Rezultatul? A fost pus la zid, executat 
și România a devenit sclava globaliștilor! Apoi, la un an după ce 
președintele globalist Gorbaciov a pus pe butuci și U.R.S.S., sforarii au 
organizat Summitul de la Rio de Janeiro (în 1992) prin care 178 de țări 
au semnat Agenda 21 (document O.N.U. care pune în evidență „regia” 
postbelică a sioniștilor), au completat „meniul” cu Declarația 
Mileniului din 2000 (semnată de majoritatea statelor lumii) și Agenda 
2030, din 2015 (semnată de 193 state membre ale O.N.U.) – și așa s-au 
stabilit o serie de „proiecte” (socialismul global) care să anuleze legile 
naționale și să forțeze o supunere mondială către marile corporații! 

Agenda 21  
În timp ce o parte însemnată din omenire se zbate la limita 

subzistenței, mai marii planetei (de la capitaliștii S.U.A. și până la 
comuniștii Chinei) și-au dat acordul ca, anual, să aloce imense sume de 
bani, estimate în general la 3-5 trilioane $, pentru ca proiectul Agendei 
21, dezbătut în 1992 la Rio, să fie aplicat „cu fermitate” pe scară largă. 
Ar fi suficient, ca să vedeți ce interese majore sunt în joc, să se 
menționeze că proiectul în cauză se „bucură”, la nivelul cel mai înalt, 
atât de rezonanța politică a unor președinți americani și chinezi (Bush, 
Clinton, Obama, Zemin, Jintao, Jinping), cât și de aceea că, de exemplu, 
numai China a anunțat că va sprijini proiectul global, până în 2030, cu 
circa 12 miliarde $... Să mai mire deci pe cineva că, de 7 ani, la Beijing 
trăiește „pe picior mare”, cine credeți?, chiar secretarul general pe 
probleme de Mediu, Maurice Strong, cel care în 1992, a prezidat 
întâlnirea, sub egida O.N.U., de la Rio? Nu, normal... 

Și acum, stimați cititori, să vedem ce anume, lăsând la o parte 
limbajul sofisticat cu care liderii lumii vor a ne „ferici” cu „o lume mai 
bună”, dar și faptului că nu tot documentul final a fost remis publicității, 
ce anume s-a hotărât atunci la Rio! În primul rând, s-a pus oficial în 
discuție distrugerea principiului națiunii, dându-se prioritate 
minorităților (s-a repus pe tapet ideea socialistă din 1987, despre 
distrugerea clasei de mijloc, ceea ce înseamnă că lumea viitorului va 
presupune o guvernare a Elitei cu... minoritățile)! Apoi, avansându-se 
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ideea genocidară despre reducerea populației lumii (la jumătate, spun 
cei care au avut acces la document), s-a înființat o instituție birocratică 
(Consiliul Internațional pentru Inițiative Locale) având ca scop 
generalizarea implementării următoarelor prevederi ale Agendei 
21: indemnizație pentru hrană și îngrijire medicală, introducerea cărnii 
artificiale, impunerea forțată a vaccinării și contracepției, educația 
limitată, demonizarea bărbaților (pentru o societate feminizată), 
controlul surselor de apă (interzicerea colectării și a apei de ploaie), 
„permise de muncă” doar pentru cei ce ascultă Guvernul, cote de 
consum de energie, penalizarea proprietarilor de mașini private, 
controlul pescuitului, comasarea oamenilor în zone urbane, eliminarea 
proprietăților particulare (a moștenirilor), biodiversitatea (animalele și 
păsările să aibă reprezentare juridică), cum trebuie neutralizată 
rezistența populară la acțiunile O.N.U. etc! 

„Declarația Mileniului” 
În anul 2000, la sediul O.N.U. din New York, 191 de state 

(inclusiv România) au adoptat un nou proiect mondial, în spiritul 
Agendei 21, denumit sugestiv „Declarația Mileniului”. Participanții, 
întrecându-se într-o retorică pompoasă, au hotărât ca, invocând 
„reducerea sărăciei” și mediul înconjurător durabil”, să transpună în 
practică (între 2000-2015) 8 obiective „milenare”, „durabile”, cum ar fi 
„emanciparea femeii”, „combaterea” bolilor etc! Cel mai important 
finanțator, cu 55%, a fost... U.E.! 

Agenda 2030 
Semnată de 193 de state, tot la sediul ONU din New York, 

Agenda 2030 propune o completare a viziunilor anterioare, radicală, 
care să conducă la instaurarea unei noi societăți, corporatiste, ale cărei 
„valori”, menite în aparență sa construiască o lume fără sărăcie, 
foamete și boli, vor constitui, în esență, sfârșitul democrației și 
începutul robotizării oamenilor! 

Iată concret, hotărârile ce se doresc a fi luate, „cu fermitate”, până 
în 2030: egalitatea de gen, apă și energie „curate”, asigurarea unor 
„tipare de consum”, măsuri impuse de „schimbări climatice”, 
conservarea resurselor marine, o societate pașnică și inclusivă, semințe 
modificate genetic, obligativitatea a mai mult de 100 de vaccinuri 
pentru copii și adulți (amenințarea părinților cu arestarea și 
pedepsirea cu închisoare dacă refuză), istorii false, incriminarea 
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creștinilor, „energie verde” (penalizarea utilizării cărbunelui, gazelor 
și petrolului), salariu minim pentru toți (vor fi sectoare întregi în 
faliment), confiscarea câștigurilor bogaților și acestea date la paraziți 
sociali, discreditarea celor ce folosesc benzină, apă și electricitate (prin 
TV și informatori), supravegherea publică prin camere cu recunoaștere 
facială, incriminarea proprietăților private asupra terenurilor, 
fermelor de animale și agricole, controlul agriculturii, interzicerea 
folosirii sobelor de lemn, a apei de ploaie și grădinăritului pentru 
diminuarea încrederii în propriile forțe, imunitate juridică pentru 
imigranți, imigranții vor fi privilegiați, subvenții pentru angajatorii 
muncitorilor LGBT etc. 

 
Concluzii 
Cele trei documente internaționale, semnate de majoritatea 

reprezentanților statelor lumii, au ca scop final introducerea forțată a 
profețitei „Noi Ordini Mondiale”! Acestea vor culmina cu dorința 
istorică a sioniștilor de a-l vedea întronat cât mai repede, la Ierusalim, 
pe Antihrist – șeful Guvernului Mondial... El va domni peste o lume cu 
mentalitate nouă, ruptă de Dumnezeu și de tot ce a fost în trecut, oficial 
demonizată! Neutralizarea opoziției se va face însă fără scrupule, iar 
Biserica Ortodoxă, ai cărei martiri vor răbda până la sfârșit, va cunoaște 
cea mai cruntă prigoană din istorie. 

„Dedesubturile” coronavirusului ne arată elocvent cât de bine se 
pliază astăzi pe batjocorirea creștinilor, așa cum și cele ale luptei 
anticorupție ne-au arătat (în aplauzele naivilor pentru „zeița” Kövesi), 
strategia diabolică a falimentării afacerilor private ale clasei de mijloc 
românești (transferarea către băncile globaliste a unor părți private), 
precum și ideea „necesității” vaccinării obligatorii! Întrebarea este: 
suntem pregătiți pentru o lume nouă, bipolară social, formată din 
stăpâni și sclavi? 
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