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Dragă cititorule,  
 
În paginile ce urmeaza o să descoperi lucruri 
extraordinare despre strămoșii tăi, obiceiuri 
din viața de zi cu zi, porturile cu elementelor 
lor deosebite, unice; evenimente istorice care 
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au marcat viața strămosilor noștri, care au 
făcut posibilă Mare Unire - și nu in ultiml 
raînd, doua legende vechi, de cînd lumea pe 
acest pămînt. 
Acest volum este primul din seria iStorie pentru 
iSteți, proieict care are drept scop oferirea de 
informnatii concentrate, istorice și culturale, 
împărțite pe regiuni. 
Parte din sumele încasate din 
vanzarea acestei cărți, vor fi folosite 
pentru a tipări volume, pe care le vom 
oferi copiilor care nu au acces la 
internet. 
 
Vol 1 Transilvania 
Vol 2 Țara Romaneasca/Muntenia 
Vol 3 Moldova 
 
	
Like				Subscribe					 	
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Regatul	lui	Burebista 
 
Între anii 82-44 î.H. domnește 
regele Burebista, unificatorul 
triburilor geto-dacice și 
întemeietorul statului dac. Un 
mare sprijin în acțiunile sale, 
Burebista l-a avut din partea 
Marelui Preot Deceneu. Prin 
acţiuni militare victorioase 
înfrânge pe celții din nord - 
vestul Daciei și cucereşte 
coloniile grecești de la Pontul 
Euxin. 
Granițele statului dac au 
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următoarele limite: Dunărea 
Mijlocie  
(vest)-Carpații Nordici (nord) – 
munții Balcani (sud) – Nistru și 
Marea Neagră (est). Pentru 
faptele sale, izvoarele istorice 
ale vremii sale îl numesc pe 
regele get „ cel dintâi şi cel mai 
mare dintre regii din Tracia “, 
iar romanii îl consideră un 
adversar puternic. Burebista s-a 
implicat în războiul civil dintre 
Cezar și Pompei, devenind 
aliatul lui Pompei, însă acesta 
este înfrânt de către Cezar. O 
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confruntare daco-romană nu a 
mai avut loc deoarece atât 
Cezar, cât și Burebista au fost 
asasinați în anul 44 î.H. După 
moartea lui Burebista statul dac 
s-a scindat în mai multe părți, 
cel mai important centru de 
putere fiind în Munții Sebeșului 
(Orăștiei), în jurul capitalei 
politice și religioase a dacilor - 
Sarmizegetusa Regia, apărată 
de importante cetăți, cum au 
fost: Costești, Blidaru, Piatra 
Roșie şi altele.  
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Regatul lui Decebal şi 
războaiele cu romanii. 
Conflictele militare dintre daci 
şi romani au intrat în faza lor 
finală la sfârșitul secolului I 
d.H., în timpul regelui Decebal 
(87–106) și împăratului roman 
Domitianus (89-96). 
Regatul Daciei, deși era mai 
puțin întins ca în timpul lui 
Burebista, dispunea de resurse 
importante, fiind o forţă 
redutabilă în calea expansiunii 
Imperiului Roman la Dunărea 
de Jos. Încercarea împăratului 
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Domitianus de a cuceri Dacia 
în anii 87–88 s-a încheiat cu o 
pace care transformă regatul 
dac în stat clientelar Romei, 
situaţie pe care Decebal a 
folosit-o pentru întărirea Daciei 
în vederea viitoarelor războaie 
cu Imperiul Roman. Conflictele 
cu statul roman s-au reluat, 
după ce, în tronul imperial a 
venit Traian (98–117). Noul 
împărat, mult mai energic și 
hotărât, își propune să 
cucerească Dacia pentru 
importantele sale bogății și 
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poziția sa strategică la Dunăre 
și Carpați. De-a lungul a două 
războaie grele, cele mai dificile 
din cariera militară a lui Traian 
- 101-102 și 105-106, Decebal 
este înfrânt și silit să se 
sinucidă, iar regatul dac este 
desfiinţat. O parte a regatului 
dac este transformată în 
provincie romană (Oltenia, 
Banatul și Transilvania central-
sudică), primind numele de 
Dacia. Începe astfel stăpânirea 
romană în Dacia și cea mai 
importantă perioadă pentru 
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procesul de romanizare a 
teritoriilor nord-dunărene. 
 
Cronologie		
- 60 î.H., Burebista a înfrânt în 
părțile vestice ale Daciei 
triburile celților.  
-55 î.H., începe cucerirea de 
către Burebista a coloniilor gre- 
cești de pe litoralul nordic și 
vestic al Mării Negre, stăpânind 
teritorii și la sud de Dunăre.  
-48 î.H., Burebista a negociat 
cu Pompeius o alianță care nu a 
fost însă fructificată din cauza 
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victoriei lui Cezar şi asasinării 
lui Pompeius. 
- 46 d.H., Imperiul Roman 
devine stăpânul întregii 
peninsule Balcanice, granița cu 
Dacia fiind pe linia Dunării.  
- 85/86 d.H., invazie a dacilor 
la sud de Dunăre, în provincia 
Moesia, unde este înfrânt și 
ucis guvernatorul provinciei, 
Oppius Sabinus 
- 87 d.H., campanie romană la 
nordul Dunării, condusă de 
generalul Cornelius Fuscus, 
care este înfrânt și ucis de 
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armata dacilor condusă de către 
Decebal. 
-88 d.H., campanie romană 
împotriva dacilor condusă de 
către generalul Tettius Iulianus, 
care reușește să înfrângă pe 
daci la Tapae, în Banat, fără a 
putea cuceri Dacia.  
-89 d.H., pace între romani si 
daci, prin care regele Decebal 
se recunoaște rege clientelar al 
Romei, pace pe care dacii nu o 
respectă. 
- 11 august 106 d.H., izvoarele 
istorice atestă constituirea 
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provinciei imperiale Dacia, în 
frunte cu un trimis al împăra- 
tului legatus Augusti pro 
praetore, în persoana lui 
Decimus Terentius Scaurianus . 
	
Termeni	istorici 
religie politeistă, credinţa în 
mai mulți zei; 
sanctuar, loc de cult cu caracter 
sacru în care se oficiau 
ritualurile închinate 
divinităţilor; 
celți, populație indo-europeană 
stabilită în părţile vestice și 
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centrale ale Europei, unele 
triburi pătrunzând în secolele 
IV - III î.H. în Transilvania şi 
Oltenia; 
Caius Iulius Caesar (Cezar) 
102–44 î.H., om politic , 
general și scriitor roman . După 
înfrângerea lui Pompeius a 
ajuns singur conducător al 
statului roman, fiind asasinat în 
anul 44 î.H .; 
Pompeius Magnus (Pompei) 
106-48 î.H., om politic și 
general roman, adversar al lui 
Cezar și înfrânt de acesta. A 
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fost asasinat în Egipt în anul 48 
î.H .; 
romanizare, proces istoric prin 
care o populație neromană 
adoptă limba latină populară, 
religia, cultura şi obiceiurile 
romane; 
Tropaeum Traiani, monument 
triumfal ridicat de Traian la 
Adam clisi (județul Constanța) 
în anul 109 d.H., în cinstea 
victoriei repurtate în acest loc, 
în anul 102 d.H., asupra dacilor 
și a populațiilor aliate cu dacii. 
Același nume îl va purta și 
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orașul ridicat de romani în 
vecinătatea monumentului, de o 
mare importanţă economică și 
strategică; 
Columna lui Traian, monument 
ridicat la Roma de către Traian 
și inaugurat în anul 113 d.H. 
Operă a arhitectului și sculpto- 
rului Apollodor din Damasc, 
constructorul podului de la 
Drobeta - Turnu Severin. 
Celebrează victoria asupra 
dacilor, fiind un document 
istoric în piatră (film) al 
războaielor traiane în Dacia. 
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Monumentul are o înălțime de 
aproape 30 de metri.  
Perioada regatului dac liber, în 
timpul celor mai importanți 
regi daci–Burebista și Decebal, 
reprezintă afirmarea unuia din 
cele mai vechi popoare ale 
Europei – daco - geţii, parte a 
marelui neam tracic de origine 
indo-europeană. Având multe 
elemente de organizare după 
model elenistic, statul dac s-a 
impus în Europa antică ca o 
importantă forţă economică și 
politico-militară, iar daco-geții 
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printr-o cultură și civilizaţie 
comparabile cu cele din lumea 
greco-romană. 
 
Dacii	liberi	și	retragerea	
aureliană 
Teritoriile care nu au fost 
incluse în provincia Dacia - 
Moldova, Muntenia sau nord - 
vestul Transilvaniei – au rămas 
zone locuite și stăpânite de 
dacii liberi, cum au fost 
triburile carpilor şi 
costobocilor (Moldova). 
Procesul de romanizare îi va 
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cuprinde treptat și pe aceștia, 
mai cu seamă după căderea 
limes-ului roman în urma 
atacurilor, mai cu seamă ale 
carpilor aliaţi cu goții, 
populaţie de neam germanic. 
Criza Imperiului Roman, tot 
mai evidentă în secolul al III-
lea, l-a determinat pe împăratul 
Aurelianus, în 271, să retragă la 
sud de Dunăre administrația și 
armata, pentru a putea să apere 
mai bine granița imperiului. 
Majoritatea populației 
romanizate a rămas la nordul 
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Dunării, unde, în condițiile 
dificile ale migrațiilor 
popuațiilor barbare, va continua 
să păstreze limba și civilizația 
romană, formându-se un nou 
popor vorbitor de limbă 
romanică - românii și limba 
română, în strânsă relație cu 
romanitatea sud - dunăreană. 
 
	
	
	
Cronologie 
- 117–118, Hadrian, urmaşul 
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lui Traian pe tronul Romei, va 
reorganiza Dacia, înfiinţând: 
Dacia Inferior (estul Olteniei și 
sud- estul Transilvaniei), Dacia 
Superior (vestul Olteniei, 
Banatul, sudul și centrul 
Transilvaniei) şi Dacia 
Porolissensis (nordul 
Transilvaniei).  
-168–169, Marcus Aurelius 
înfiinţează Dacia Maluensis 
(Oltenia), Dacia Apulensis 
(Banatul şi Transilvania) și 
Dacia Porolissensis nordul 
Tranilvaniei ) .  
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- 245-247, cel mai puternic atac 
al carpilor împotriva Daciei, 
respins de către împăratul Filip 
Arabul (244–249) . 
	
	
Termeni	istorici 
legatus augusti pro praetores, 
trimis al împăratului sau 
senatului roman în provincii în 
calitate de guvernator, având 
rang consular, iar provincia pe 
care o conducea avea mai multe 
legiuni; 
villa rustica, ansamblu 
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gospodăresc (fermă) , constând 
din locuința proprietarului și 
anexe , situat în mediul rural ; 
collegia , asociaţii ce reuneau 
persoane de aceeași meserie , 
recunoscute de către autoritățile 
de stat ;  
limes, frontieră romană 
fortificată, construită în fața 
unui teritoriu încă necucerit; 
sincretism religios, contopirea 
într-o singură divinitate a unor 
atribute aparținând mai multor 
divinități . 
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Stăpânirea romană în Dacia 
(106–271) reprezintă perioada 
cea mai importantă a procesului 
de romanizare, când toţi factorii 
romanizării au acționat 
concertat asupra spațiului daco 
- moesic, adoptarea limbii 
latine populare de către 
autohtonii geto-daci fiind 
elementul decisiv al 
etnogenezei românești . 
 
Formarea	poporului	român	
şi	a	limbii	române 
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Poporul român aparţine marii 
familii a popoarelor romanice 
sau neolatine, rezultatul cel mai 
important al romanizării. 
Astăzi, românii reprezintă 
singurul popor romanic al 
ramurii orientale a latinității. 
 
 
 Sinteza daco - romana  
Poporul român şi limba română 
s - au format pe un teritoriu 
întins, la nord şi sud de Dunăre, 
având în linii mari următoarele 
limite geografice: râul Tisa la 
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vest, Carpatii Păduroși în nord , 
Nistrul la est , muntii Balcani , 
in sud , înglobând fostele 
provincii romane Dacia si 
Moesia . 
După ce romanii au cucerit 
părți importante din vechea 
Dacie , au colonizat populații 
vorbitoare de limba latina 
populară care s-au suprapus 
peste autohtonii daci , geti si 
moesi . In secolele următoare s-
a realizat astfel o sinteză între 
traco- geto- daci și romani care 
stă la baza formării poporului 
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român. 
 Populația romanizată a rezistat 
în spaţiul balcano-carpato 
pontic în timpul migrațiilor 
barbare, iar intre secolele III - 
VIII s-a format un nou popor si 
o nouă limbă , românii și limba 
română , de factură romanică . 
Procesul de formare a unui 
popor așa cum a fost si cel 
român, se numeste etnogeneze. 
 
 Strămoşii românilor în 
perioada migrațiilor  
În timpul marilor migrații 
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alături de populația romanizată 
de la nord si sud de Dunăre vor 
veni populatii germanice, apoi 
mai ales slavice. 
Aşezarea slavilor și bulgarilor 
la sud de Dunăre a rupt 
romanitatea orientală în două: 
cea nord-dunăreană și cea sud - 
dundreană . În nordul Dunării 
slavii au fost asimilați de 
romanici, iar în sudul Dunării 
au rămas, mai ales în zonele 
muntoase ,, insule " locuite de 
romanici care au fost numiţi ,, 
vlahi “ . Latina populară sau,, 
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vulgară “ , vorbită peste tot în 
lumea romană , s-a despărțit în 
mai multe dialecte , în zona 
răsăriteană , prin secolul al X - 
lea , separându-se două dialecte 
principale : nord-dunărean 
(daco - român ) și cel sud- 
dunărean (aromân). Încă din 
secolul al IX - lea vorbitorii 
acestei străvechi limbi 
românești au fost pomeniți de 
cronicari și scriitori , ceea ce 
însemna că , încă mai înainte , 
poporul român şi limba sa erau 
o realitate istorica. Spre 
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sfârşitul mileniului I românii 
sunt consemnați tot mai des de 
istoria scrisă sub numele de ,, 
vlahi " sau variante ale acestui 
nume în diverse limbi străine , 
românii folosind doar 
etnonimul de ,, român " pentru 
a se desemna pe ei înşişi , 
dovada latinităţii noastre . În 
urma unui proces complex care 
a durat circa 1000 de ani 
(secolul al II - lea î.H. - secolul 
al VIII - lea d.H.), în răsăritul 
Europei s-a format un nou 
popor, purtând „ sigiliul Romei 
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", după expresia lui N. Iorga, 
care va fi creatorul noii epoci 
istorice în spațiul carpato- 
dunăreano-pontic-epoca 
medievală.  
 
Cronologie  
-secolul al VII - lea, ,, 
Strategikon " , tratat militar 
bizantin care atestă prezenta 
populaţiei romanizate la nordul 
Dunării cu termenul de romani.  
- secolul al X - lea, împăratul 
bizantin Constantin al VII - lea 
Porfirogenetul atestă populația 
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romanică cu termenul de 
romani. 
- 976-980, prima mențiune 
cunoscută despre „ vlahii 
balcanici “. secolul al X-lea , 
cronica rusă ,, Povestea 
vremurilor de demult “ atestă 
existența a 80 de așezări la 
Dunărea de Jos , iar numele 
populaţiei romanizate apare sub 
acela de „ volochi “ .  
 
Termeni istorici  
barbari, nume dat de către 
greci și romani populațiilor din 
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afara granițelor lor, populații 
considerate inferioare;  
sinteză, rezultatul 
întrepătrunderii unor elemente 
culturale (de limbă, obiceiuri, 
credinţe);  
dialect, particularitate locală a 
unei limbi;  
vlahi, nume dat în general 
populațiilor romanizate de către 
populațiile migratoare, prin 
urmare și românilor, care a fost 
preluat și de izvoarele scrise 
medievale;  
etnonim, nume de popor.  
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STATUL MEDIEVAL ȘI 
INSTITUȚIILE SALE  
 
 Transilvania de la voievodat 
la principat  
În spațiul locuit de români la 
începuturile Evului Mediu vor 
lua naştere formațiuni politice 
mai mici, multe consemnate de 
izvoarele istorice, sub forma: 
voievodatelor, cnezatelor, „ 
tărilor ", jupanatelor, care în 
urma unificării au dat naştere 
statelor medievale românești. 
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Fenomenul apariției mai multor 
state în același spațiu etnic nu 
este specific numai românilor, 
aproape toate popoarele 
europene au cunoscut această 
situație, ceea ce va genera, până 
în epoca modernă, o luptă 
continuă pentru unificare în 
state naționale.  
În sudul Dunării românii au 
contribuit la formarea statului 
româno-bulgar, denumit ,, al 
Asăneștilor " , după numele 
conducătorilor români Petru și 
Asan , în secolul al XII - lea .  
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La nordul Dunării, între 
secolele XII-XIV , au apărut 
statele medievale cunoscute : 
Transilvania , Muntenia 
(Valahia ) , Moldova și 
Dobrogea , cu evoluții 
specifice, în funcţie de situația 
internațională , marcată de 
politica unor mari puteri ale 
timpului : Imperiul Bizantin , 
Regatul Ungariei , Regatul 
Poloniei , Imperiul Otoman și 
Imperiul Habsburgic.  
Transilvania a fost cucerită de 
către Regatul Ungariei între 
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secolele XI-XIII, formațiunile 
politice românești fiind incluse 
în statul maghiar , după 
modelul feudalismului apusean. 
Au fost păstrate elemente ale 
organizării locale și instituții 
specifice româneşti, între care 
cea a voievodatului.  
Transilvania va fi deci un 
voievodat autonom, supus 
Ungariei, situație care va dăinui 
până în 1540, când o mare parte 
a Ungariei va fi cucerită de 
către turci. Din 1541, 
Transilvania va fi organizată ca 
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principat autonom sub 
suzeranitate otomană.  
 
Cucerirea maghiară 
 Procesul de cucerire a 
Transilvaniei de către Regatul 
Ungariei s-a desfăşurat între 
secolele XI-XIII, prin forța 
armelor sau negociere, așa cum 
s-a întâmplat cu voievodatul lui 
Gelu sau voievodatul lui 
Menumorut. 
 Noul spațiu cucerit a fost 
organizat în comitate, dar s-au 
păstrat și instituţiile românești, 
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alături de cele ale saşilor şi 
secuilor, colonizați de maghiari 
(Scaunele). 
În secolul al XII-lea voievodul 
Transilvaniei este deja 
menționat de izvoarele istorice, 
ca supus (vasal) al regelui 
Ungariei. Românii din 
Transilvania s-au bucurat la 
început de autonomie, ulterior 
acest statut a fost restrâns sau 
chiar suprimat, ca în cazul Țării 
Făgăraşului în anul 1291. 
Faptul că ungurii au trecut la 
catolicism a intensificat 
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procesul de restrângere a 
drepturilor politice acordate 
românilor, care aparţineau 
ortodoxiei.  
În Transilvania au fost aduse 
ordine călugărești catolice 
predicatoare, dar şi războinice, 
între care teutonii. De 
asemenea, colonizarea sașilor şi 
secuilor a continuat, în primele 
secole ale mileniului al II-lea.  
 
 
Organizarea voievodatului 
Transilvaniei 
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 Transilvania era condusă de un 
voievod secondat de către un 
vicevoievod, cu atribuțiii 
administrative, judiciare și 
militare. Voievodul era numit 
de către rege, dar putea fi ales 
şi de către localnici, fiind 
confirmat de suveranul 
Ungariei.  
Sașii și secuii erau organizați în 
scaune, primii având şi două 
districte: Braşov şi Bistrita.  
Nobilii români și-au pierdut 
treptat pozițiile pe care le 
deţineau înainte de cucerirea 
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maghiară. Pentru a le păstra, 
unii nobili români au trecut la 
catolicism. 
 S-au păstrat zone majoritar 
românești: 
- Maramures, Tara Bârsei, Țara 
Oltului, Hațeg- unde continuă 
să se păstreze vechile forme de 
organizare (districte) și 
instituţiile cnejilor, juzilor și 
voievozilor.  
Românii au rămas, cei mai 
mulți, aparţinători de Biserica 
românească ortodoxă.  
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Începând cu secolul al XIV-lea, 
Ludovic I, regele Ungariei, a 
condiționat participarea la viaţa 
politică de apartenenţa la 
catolicism. 
Românii au fost excluşi de la 
viața politică, instituindu-se 
regimul „ stărilor privilegiate, 
dar și al celor trei națiuni “ 
politice: nobilimea maghiară, 
fruntaşii saşilor şi secuilor .  
Codul de legi întocmit de către 
juristul Verböczy, la începutul 
secolului al XVI-lea, a 
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consfințit această realitate 
istorică în Transilvania.  
Politica regilor maghiari faţă de 
români, dar și starea generală a 
Ungariei au favorizat 
prăbuşirea regatului maghiar în 
1541, când otomanii au 
transformat partea centrală a 
Ungariei în paşalâc, o altă parte 
fiind luată de Imperiul 
Habsburgic.  
Transilvania, din 1541, a 
devenit principat autonom sub 
suzeranitate turcească, până în 
secolul al XVII-lea.  
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Cronologie		
- 1111, prima mențiune 
documentară a unui „ principe 
al Transilvaniei “-Mercurius-, 
reprezentant al regelui Ungariei 
în teritoriile românești cucerite.  
-1176, prima menţiune despre 
un voievod al Transilvaniei, în 
persoana lui Leustachius.  
-1276, prima mențiune 
documentară a Brașovului.  
-1366, diplomele regelui 
Ludovic I al Ungariei prin care 
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doar catolicii puteau participa 
la viața politică a Transilvaniei.  
-1378, zidirea în prima formă a 
castelului de la Bran.  
-1437-1438, răscoala țăranilor 
din Transilvania (Bobalna) , 
împotriva regimului nobiliar 
apăsător.  
-1458-1490, domnia regelui 
Matei Corvin în Ungaria, fiul 
lui Iancu de Hunedoara.  
-1514, Dieta (parlamentul) a 
adoptat în oraşul Pesta din 
Ungaria codul de legi- 
Tripartitum- „ în trei părţi “ , 
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denumit şi ,, codul lui 
Verböczy “ , cu urmări grave 
pentru ţărănimea din Ungaria ; 
 - 1526, înfrângerea armatei 
maghiare de către otomani, la 
Mohács. Orașul Buda este 
ocupat de turci.  
- 1541, Ungaria centrală este 
transformată în paşalâc cu 
centrul la Buda.  
- 1541-1699, Transilvania s-a 
aflat sub suzeranitate turcească 
ca principat autonom, după 
care, în urma păcii de la 
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Karlowitz, a trecut sub 
stăpânire habsburgică.  
	
Termeni	istorici		
comitat, unitate administrativă 
introdusă începând cu regele 
Ștefan I și în Transilvania. 
Comitatul era condus de un 
comite și un vicecomite. Primul 
comitat atestat documentar este 
Bihorul, în anul 1111;  
schismatici, denumire dată de 
catolici ortodocşilor de la ,, 
Schisma “ ruptura celor două 
biserici creştine în anul 1054 ;  
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district, unitate administrativă 
în Transilvania, menționată 
încă din secolul al XIII-lea , 
care cuprindea un număr de 
cnezate și voievodate locale . 
Districtul a asigurat autonomia 
locală a obștilor (satelor) 
româneşti. Districtele românești 
se conduceau după vechiul 
obicei al pământului, „ legea 
românilor “; 
scaune, unități administrative 
specifice sașilor și secuilor, 
care au constituit autoritățile 
publice locale ale teritoriului 
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locuit de sași și secui. 
Conducerea locală era asigurată 
de ,, adunările scaunale “ ; 
 jude, în Transilvania, căpetenia 
locală a unei comunități rurale, 
având atribuții administrative, 
judiciare, financiare, fiscale, 
militare şi slujind ca 
intermediar (mijlocitor) între 
administrația voievodală și 
comunitatea locală . Această 
funcție se întâlnește în întreg 
spațiul locuit de români. 
Transilvania și-a păstrat 
autonomia (conducerea 
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proprie) de la cucerirea 
maghiară până la transformarea 
sa în provincie habsburgică, 
atât față de Regatul Ungariei, 
cât și față de Imperiul Otoman 
(secolele XII-XVII). 
 Românii au reprezentat 
permanent populația 
majoritară, având strânse 
legături cu românii de la est și 
sud de Carpați, mulți dintre 
românii transilvăneni trecând 
munții și așezându-se în 
Moldova sau Muntenia . 
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Gelou (cca 850-901) 

 
 

A fost conducătorul unei 
formațiuni statale cu populație 
românească și slavă (blasij et 
sclaui) ce cuprindea 
bazinele Someșului 
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Mic și Almașului, până 
la Poarta Meseșului. Cuprindea 
minele de sare și de aur, care au 
atras atenția iscoadelor 
maghiare: “aurum terre illius 
optimum esset”. 
Lucrarea Gesta Hungarorumal 
lui Anonymus îl 
numește “Gelou, un anume 
blac” (Gelou quidam blachus), 
și ne spune că el stăpânea 
(dominium tenebat) o țară 
locuită de români și slavi (blasij 
et sclaui).  
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În preajma anului 904, oastea 
lui Gelou a fost înfrântă lângă 
râul Almaș de o expediție a 
unui trib maghiar condus 
de Tuhutum, unul dintre 
membrii consiliului celor 7 
(hetumoger).  
Gelou a fost ucis în luptă în 
timp ce încerca să se refugieze 
în cetatea sa de pe Someș, 
aflată undeva în 
regiunea Clujului, fie în 
zona Gilăului de astăzi (care a 
păstrat numele lui Gelou), fie 
la Cluj sau Cluj-
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Mănăștur.[...]Neagu Djuvara a 
scris despre Gelou că este un 
nume autentic românesc și 
foarte vechi, legat de numele 
trac Gelupara, o veche așezare 
în Tracia .  
	
CONSTITUIREA	ROMÂNIEI	
MODERNE		
	Revoluția	din	1848–1849		
Revoluția română de la 1848-
1849 a fost consecința 
importantelor schimbări din 
societatea românească 
petrecute în secolul al XVIII - 
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lea și prima jumătate a veacului 
al XIX - lea.  
Mișcarea de emancipare 
națională din Transilvania , 
revoluția de la 1821 condusă 
de Tudor Vladimirescu , 
Regulamentele Organice 
aplicate în Moldova și Ţara 
Românească au contribuit la 
pregătirea revoluţiei 
paşoptiste, la dezvoltarea 
conștiinței nationale şi a ideii 
moderne de natiune . 
Revoluțiile europene au avut o 
influență însemnată la crista- 
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lizarea ideologiei revoluţionare 
la români şi la izbucnirea 
revoluției în spaţiul românesc. 
 
	Izbucnirea	revoluţiei	în	
Transilvania	 
Hotărârea Dietei revoluţionare 
maghiare de a anexa 
Transilvania la Ungaria a 
determinat reacția românilor , 
care , prin Simion Bărnuțiu , 
unul dintre conducătorii 
românilor din Transilvania , au 
cerut convocarea unei adunări 
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naționale pentru adoptarea unui 
program naţional .  
Marea Adunare Naţională a 
avut loc în zilele de 3-5 mai 
1848 la Blaj , și au participat 
peste 40.000 de oameni , dar și 
revoluționari moldoveni şi 
munteni ( Alecu Russo , Al . I. 
Cuza , Dimitrie Brătianu ) . Un 
rol important au avut episcopii 
românilor din Transilvania , 
Andrei Saguna ( ortodox ) și 
Ioan Lemeny ( greco - catolic ) 
.  
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Adunarea Națională a aprobat 
Petițiunea naţională prin care se 
cereau : independenţa naţiunii 
române , autonomia 
Transilvaniei în cadrul 
Imperiului Habsburgic , 
drepturi politice egale pentru 
naţiunea română , desființarea 
iobăgiei fără răscumpărare .  
S-a constituit un Comitet 
Național Român , cu sediul la 
Sibiu și o gardă națională . 
Dieta de la Cluj şi împăratul 
habsburg nu au aprobat cererile 
românilor, mai mult , a fost 
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decisă anexarea Transilvaniei la 
Ungaria , fapt care va conduce 
la conflicte între revoluţionarii 
români și cei maghiari , 
transformate adeseori în 
confruntări sângeroase ( zona 
munţilor Apuseni ) .  
Mişcări revoluţionare au avut 
loc în Banat și Bucovina , 
teritorii românești care făceau 
parte din Imperiul Habsburgic .  
La Lugoj ( Banat ) și Cernăuți 
(Bucovina ) s-a cerut 
autonomia provinciilor și 
drepturi politice pentru români. 
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Între conducători s-au aflat 
Eftimie Murgul și Eudoxiu 
Hurmuzachi. 
Întreg spaţiul românesc a fost 
cuprins de revoluție în perioada 
martie - iunie 1848 , ceea ce a 
întărit colaborarea dintre 
revoluţionarii români , care au 
elaborat programe , cum au fost 
cele de la Brașov și Cernăuți , 
având între alte obiective , 
unirea Țării Românești cu 
Moldova , reforma agrară , 
acordarea de libertăți 
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democratice tuturor locuitorilor 
ţării . 
	
Continuarea	revoluției	în	
Transilvania		
Românii nu au acceptat 
anexarea Transilvaniei la 
Ungaria , iar în Adunarea de la 
Blaj din septembrie 1848 au 
hotărât să se apere cu armele . 
Conducerea a fost dată lui 
Avram Iancu care a organizat 
armata în zona munților 
Apuseni , unde a rezistat 
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atacurilor armatelor 
revoluţionare maghiare .  
În aceste împrejurări , românii 
erau aliaţi cu trupele austriece 
care luptau împotriva revoluției 
maghiare .  
Încercările lui N. Bălcescu de a 
împăca pe români și maghiari 
au fost tardive, deoarece Lajos 
Kossuth , conducătorul 
revoluției maghiare , a refuzat 
să acorde autonomie 
Transilvaniei și drepturi depline 
românilor .  
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Austria a apelat la ajutorul 
Rusiei, iar armatele 
revoluționare maghiare au fost 
înfrânte la 1 august 1849.  
Ambele revoluţii , maghiară şi 
română , au sfârșit prin 
intervenţia armatelor celor două 
imperii , habsburgic și țarist.  
 
Cronologie		
- 18 aprilie 1848 , prima 
adunare politică a românilor de 
la Blaj , care a hotărât 
convocarea unei mari adunări 
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naţionale în ziua de 3 mai 1849, 
tot la Blaj .  
- 3–5 mai 1848 , a doua 
adunare de la Blaj , unde 
românii au adoptat programul 
revoluţionar .  
- 12 mai 1848 , revoluţionarii 
din Moldova , refugiați în 
Transilvania , au elaborat 
programul „ Prinţipiile noastre 
pentru reformarea patriei “ , 
unde se cerea unirea Moldovei 
și Țării Românești într-un 
singur stat independent .  
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- 15 iunie 1848, adunarea 
românilor din Banat (Lugoj) 
care a cerut autonomia 
Banatului și drepturi politice 
pentru națiunea română .  
-iulie 1848 , adoptarea la 
Cernăuți ( Bucovina ) a 
programului revoluţionar ,, 
Petiția Țării “ , în care se 
cereau autonomia provinciei și 
drepturi naționale .  
- august 1848 , Mihail 
Kogălniceanu publică la 
Cernăuți programul 
revoluţionar „ Dorințele 
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partidei naţionale din Moldova 
“ , unde se cerea unirea 
Moldovei cu Ţara Românească.  
 
Termeni	istorici	
„ Frăţia “, societate secretă 
revoluţionară înfiinţată în Ţara 
Românească cu lozinca ,, 
dreptate , frăție “ , fondată în 
1843 de către Ion Ghica , 
Nicolae Bălcescu şi Christian 
Tell . A avut un rol important 
în pregătirea revoluţiei 
paşoptiste muntene;  
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Locotenență domnească , 
formă de guvernare provizorie 
prin care un grup de persoane 
ține locul la guvernare şefului 
statului; 
Regim regulamentar , formă a 
regimului politic din Moldova 
și Tara Românească care a avut 
la bază Regulamentele 
Organice , abolite prin 
Convenţia de la Paris din 1858 .  
 
                Revoluția română de 
la 1848-1849 , parte a 
revoluţiei europene , a fost 



 

 

70 

expresia luptei întregii națiuni 
române . Prin programul său a 
prefigurat toate marile reforme 
care se vor înfăptui în perioada 
următoare . Primul mare 
obiectiv care se va realiza , 
peste zece ani de la înfrângerea 
revoluției , a fost constituirea 
statului național român modern, 
prin unirea Moldovei cu Ţara 
Românească în 1859. 
 
Unirea	și	reformele	lui	
Alexandru	Ioan	Cuza	
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 Cei zece ani care despart 
revoluţia paşoptistă de actul 
unirii Principatelor au fost 
dominați de activitatea 
susținută a revoluționarilor în 
străinătate şi în ţară , în direcția 
constituirii României moderne . 
Au avut de înfruntat poziția 
ostilă a celor trei imperii 
vecine, fără ca acest proces 
istoric firesc să poată fi oprit .  
Proces care se va definitiva,  
prin Marea Unire din anul 
1918. 
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Unirea	Transilvaniei	
	Înfrângerea Austro - Ungariei 
în război a declanșat revoluțiile 
naţionale în fostul imperiu .  
Partidul Național Român şi 
Partidul Social Democrat au 
preluat conducerea luptei 
naţionale în toamna anului 
1918. 
S-a constituit Consiliul 
Național Român Central care a 
început să administreze 
Transilvania prin consiliile 
naționale locale , ordinea 
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publică fiind asigurată de 
gărzile românești.  
Românii doreau unirea cu 
România , Ungaria 
recunoscând doar autonomia 
Transilvaniei în statul maghiar . 
De aceea Consiliul a convocat 
la Alba Iulia o mare adunare 
națională , pentru ziua de 1 
decembrie 1918 .  
Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia , formată din 1228 
delegați din toată provincia , a 
votat unirea cu România , aici 
fiind prezenți și peste 100.000 
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de români care au venit să 
susțină actul Unirii .  
Vasile Goldiș a prezentat 
Rezoluția Unirii acceptată de 
Adunare, alegându-se Marele 
Sfat Național, organism 
legislativ provizoriu. 
A doua zi s-a format Consiliul 
Dirigent, organism executiv 
condus de Iuliu Maniu. 
Actul Unirii a fost făcut 
cunoscut autorităţilor de la 
București care l-au primit cu 
bucurie. 
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Minoritățile naționale din 
Transilvania au aderat la 
hotărârile Adunării de la Alba 
Iulia , însă Ungaria a refuzat să 
recunoască Unirea . 
Românii au trebuit să apere cu 
armele agresiunea Ungariei din 
1919 , armatele maghiare fiind 
înfrânte . Pe plan internațional 
unirea Transilvaniei cu 
România a fost recunoscută în 
cadrul Conferinţei de pace de la 
Paris , în anul 1920 . 
 
Cronologie  
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- 2 decembrie 1917 , se 
proclamă Republica 
Democratică Moldovenească , 
membră a Federației Ruse .  
-24 ianuarie 1918 , este 
proclamată independența 
Republicii Democratice 
Moldoveneşti .  
-27 martie 1918 , la Chişinău , 
Sfatul Țării a votat unirea 
Basarabiei cu România .  
-29 septembrie 1918 , la 
Oradea , printr-o Declarație , 
românii cer dreptul la 
autodeterminare .  
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-14 octombrie 1918 , Adunarea 
Constituantă din Bucovina 
alege Consiliul Național . 
-18 octombrie 1918 , se 
constituie Consiliul Național 
Român Central din 
Transilvania . 
-15 noiembrie 1918 , Congresul 
General al Bucovinei a votat 
unirea Bucovinei cu România .  
-1 decembrie 1918 , Marea 
Adunare Naţională de la Alba 
Iulia a votat unirea 
Transilvaniei cu România .  
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-10 septembrie 1919 , prin 
Tratatul de pace semnat cu 
Austria se recunoaşte pe plan 
internațional unirea Bucovinei 
cu România .  
-10 decembrie 1919 , România 
semnează Tratatul de pace cu 
Bulgaria prin care se 
recunoaște apartenenţa 
Cadrilaterului la statul român .  
-4 iunie 1920 , prin Tratatul de 
pace semnat cu Ungaria se 
recunoaște pe plan internațional 
unirea Transilvaniei cu 
România .  
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-28 octombrie 1920 , printr-un 
Tratat special , Marile Puteri 
recunosc unirea Basarabiei cu 
România ( semnat la Paris ) .  
-15 octombrie 1922 , la Alba 
Iulia a avut loc încoronarea 
regelui Ferdinand I și a reginei 
Maria ca regi ai tuturor 
românilor .  
 
            Marea Unire din 1918 a 
încheiat un proces istoric legic 
și legitim , românii 
desăvârşindu-şi unitatea 
politico-statală . Acest 
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eveniment major în istoria 
națională a deschis o nouă 
epocă în devenirea natiunii 
române , energiile întregului 
popor român fiind reunite în 
aceleași granite . 
(bibliografie, Prof Dr Vasile 
Păsailă,Istoria Romanilor, isbn 
973-8339-98-7, Meteor Press) 
 
 
 
 
 
 



 

 

81 

 
 
 
 
 
Portul popular din 
Transilvania 
(sursa: 
enciclopediaromaniei.ro) 
 
Catrințele 

În Transilvania există o 
varietate mare de catrințe. În 
costumul de Hunedoara catrința 
se țese în două sau în patru ițe 



 

 

82 

pe fond negru, fără 
ornamentație sau cu o 
ornamentație redusă la catrința 
din față. 

În Mărginimea Carpaților, 
Târnave și Țara Moților se țese 
pe fond roșu în dungi 
orizontale, înguste.  

În zonele Cluj, Munții Apuseni 
până la Năsăud se găsește 
catrința „cu trup vânăt” țesută 
pe fond roșu de la poale, 
ornamentată cu alesături. Cu 
timpul, fondul a cuprins 
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aproape trei sferturi din 
catrință.  

În Maramureș se poartă catrința 
cu dungi late (5-6 cm) de 
culoare roșie, portocaliu, mov 
pe fond negru.  

Costumele din zona de vest 
(Oaș, Bihor, Sălaj, Arad) 
prezintă doar catrința din față 
care se țese din pânză, cu 
alesături în motive late. 
Catrința din spate lipsește, iar 
poalele cămășii care i-au luat 
locul au fost transformate cu 
timpul în fustă. Fusta este 
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ornamentată prin alesături în 
război pe pânză albă.  

 

Portul bărbătesc cămașa lungă, 
iar în zona de vest și nord a 
Transilvaniei (Oaș, Sălaj, 
Bihor, Maramureș) se purta 
cămașa scurtă cu „gaci”. 
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Obiceiuri și tradiții in Transilvania 
 

*Călușul, cunoscut și sub numele de 
Călușarii

 

 

 

 
(Sursa, Doi calusari, fotografie de Costică 
Axinte, 1939-1940) 
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(Sursa, foto 
https://commons.wikimedia.org/wiki/User: 
El_bes) 
 
 

Călușarii reprezintă 
participanții 
la dansul Călușului, dans 
tradițional românesc, prezent în 
timpurile vechi atât 
în Moldova, Oltenia cât și 
în Transilvania. 

În mod tradițional, dansul se 
execută în săptămâna 
dinaintea Rusaliilor, și are scop 
cathartic (tămăduitor), însă 
există documente istorice care 
atestă practicarea dansului și cu 
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alte ocazii, de exemplu, dansul 
executat de soldații lui Mihai 
Viteazul, "călușerii", ce se 
aflau sub conducerea 
căpitanului Baba Novac, în 
cadrul sărbătorii date 
de Sigismund Bathory în 1599, 
la Piatra Caprei, lângă Alba 
Iulia. 

Călușul este un obicei 
românesc practicat în perioada 
numită popular Rusalii, mai 
exact în cele nouă zile dintre 
sărbătoarea ortodoxă de Înălțar
e și cea numită Cincizecimea. 



 

 

92 

Tradiții similare există pe toată 
întinderea europeană a 
fostului Imperiu roman, de 
la Dansul 
Maurului în Britania sau Ciomă
-gașii (Pauliteiros) în 
Portugalia. 

Cele două ramuri stilistice 
principale pe care le are astăzi 
Călușul: 
 
- Călușul extracarpatic - 
varianta genuină (originala) 
care are un traseu cultural 
neîntrerupt, variante ale acestei 
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ramuri fiind atestate/ practicate 
în zona Subcarpaților Getici 
(între râurile Motru/ Jiu și 
Argeș), Câmpia și Valea 
Dunării (la nord și sud de 
Dunăre), în Mehedinți (dispărut 
azi). În cadrul acestei mari arii 
există însă mai multe 
,,Călușuri”, putem să delimităm 
astăzi următoarele arii stilistice: 
zona Vlașca; zona Teleorman; 
zona Argeș-Olt; zona Vâlcea; 
zona Dolj. Această practică de 
dans ritualic are loc la în 
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săptămâna Rusaliilor și are 
caracter ritual/ceremonial. 
 
- Călușul intracarpatic, numit 
Călușer, anume varianta 
recontextualizată pe care o 
aflăm în câteva regiuni din 
Transilvania, ariile stilistice 
fiind: zona Mărginimii Sibiului 
și Șebeș, zona Orăștiei, zona 
Banat-Zarand. Această variantă 
ceremonială este jucată la 
Crăciun de către ceata de 
călușeri-colindători, fiind 
rezultatul procesului de revival 
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început încă din secolul al XIX-
lea, după ce varianta 
performată la Rusalii s-a 
pierdut în spațiul transilvănean. 
Călușul extracarpatic se 
practică în săptămâna 
Rusaliilor, tiparul său 
tradițional presupunând 
existența: 
 

a. a unei perioade de 
pregătire, perioadă care 
poate începe odată cu 
Srodul Rusaliilor sau se 
poate reduce la o zi sau 
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două de pregătire (a 
dansurilor, a noilor 
membrii etc); 

b. constituirea ritualică a 
cetei, secvență de rituri 
apotropaice și de 
inițiere cunoscută sub 
diverse denumiri dintre 
care cele de ridicarea 
Călușului sau legarea 
steagului sunt cele mai 
frecvente; 
 

 



 

 

97 

c. Jocul cetei de călușeri 
prin sat (satele și/ sau 
orașele învecinate) în 
curți sau locuri publice; 
 

d. Secvența finală în care 
ceata se dezleagă de 
încărcătura magică 
primită odată cu ridicare 
Călușului. Această 
secvență este cunoscută 
și ea sub diferite 
denumiri, frecvente 
fiind îngroparea 
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Călușului, spargerea 
Călușului 

*** 
 
 

*Buzduganul de la seceriș 
 

 
 
 

 
Viața oamenilor de aici se mai 
orânduiește încă după aceste 
obiceiuri moștenite din moși 
strămoși.  Tocmai de aceea, în 
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satele transilvănene, sărbătorile 
religioase și momentele 
importante din viața omului 
prilejuiesc adevărate spectacole 
care animă străzile, oferind un 
farmec aparte universului rural. 
Buzduganul de la seceriș este 
un obicei popular specific 
satului Cârţa (jud. Sibiu). 
Acesta a fost reluat după o 
pauză destul de mare, iar într-o 
zi din luna iulie sătenii îmbracă 
cele mai frumoase straie de 
sărbătoare și merg pe câmp, 
unde îi învață pe tineri cum să 
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taie spicele de grâu și cum să 
lege snopii. 
Aceștia sunt așezați unii peste 
alții în forma de buzdugan și 
purtați prin sat. Femeile îl 
stropesc cu apă proaspătă, ca 
semn al prospețimii și 
prosperității. 
  
“Crucea din vârful 
buzduganului reprezintă 
comunitatea, apoi mai jos sunt 
reprezentaţi oamenii care se 
duc la ajutat, la clacă, şi toţi 
sunt legaţi într-un buchet care 
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este purtat cât ține satul”, spun 
localnicii. 
(Sursa, acasalaromani.ro)	
	
Basme	si	Legende	
Strămoșești	
FIICA	LUI	DECEBAL	
	
 Ia lada de ici pe umeri , Fausta 
, că n-are să se prăpădească 
mândra ta spinare de romană , 
de so pleca sub povara 
comorilor dace ! Aceste cuvinte 
se auziră ieşind depe buzele 
fiicei mândre a domnului dac 
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Decebal , Andrada , care în 
scurtu-i alb vestmânt , cu 
frumoasele-i și puternice brațe , 
ridică de jos o lada de parcă ai 
fi zis că e o cutiuţă , și o puse 
pe umerii plăpândei Fausta , al 
cărei corp mlădios , cu pielea 
oacheșe , tremură de mînie și 
oboseală , iar ochii ei albaştri 
închiși scăpărară fulgere , şi 
dinţii săi mici scrâșniră . Dar 
Andrada păru că nu bagă de 
seamă aceasta . Ea întrecea pe 
romană , la înălţime , cu un 
cap. De odată aruncându-şi 
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înapoi părul auriu , făcu un 
semn poruncitor unui om , care 
mână o ceată de prizonieri 
romani încătuşaţi unii de alții .  
- Pe aceştia când îi ardeti ? 
întrebă dânsa .  
-Când vei porunci femeilor tale 
să-i arză , îi răspunse omul .  
Andrada îşi intoarse spre vale 
ochii mari căprui cari, pe când 
adineaori străluciau încă de 
bucurie de parcă s-ar fi jucat 
soarele într-înşii , acum păreau 
că se întunecau de tot sub 
genele usor plecate .  
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- Să mai aşteptați! zise ea scurt.  
Omul plecă cu prizonierii.  
-Fausta, să îngropi lada pe rîu 
in jos in groapa pe care o ştii. O 
să găsești tu acolo pe cineva 
care să-ți ajute să o dai jos de 
pe umeri.  
-Ce nevoie sa ascunzi comorile, 
intrebă Fausta, daca Romanii 
sunt mereu bătuți? 
- De două ori i-a batut tatăl meu  
a treia oară ne vor bate ei. 
- Si atunci vei duce tu in Roma 
poveri , cum duc eu aici , zise 
Fausta zîmbind  
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Şi se îndreptă spre râu .  
-Eu ? ... Niciodata! strigă 
Andrada după dânsa .  
- Vom vedea! îngâna Romana 
tot zâmbind . 
 Nu ajunse departe, când un 
Dac îi iesi în cale si se roşi de 
mînie când văzu cu ce povară 
era încărcată ,  
-Lasă că nu e nimic, Bicilis, 
zise dânsa!  Nu le pasă 
umerilor mei; îndură şi dureri !  
-Umerilor tăi?, poate . Dar 
inimii…inimii mele ... adăogă 
el mai încet .  



 

 

106 

-Și-i luă lada din spinare si 
porunci unui prizonier roman 
să o ducă.  
-Andrada n-are inimă! zise el 
cu asprime; cum se poate sa te 
chinuiască astfel pe tine , o 
căprioară plăpândă?  
Lacrămi fierbinți se iviră în 
ochii Faustei . 
-Mai bine aş fi murit! șopti 
dansa…  
 Bicilisi , dacă mă iubești, 
omoara-mă !  
Scoate spada si mă omoară! 
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-Eu vreau să te înalț ca pe o 
regină, și să pui pe Andrada să-
ți spele picioarele! 
-Bicilis, o să-mi fii tu 
credincios, și cînd va veni 
Traian, or ai să-ți iubești 
poporul mai mult de cît pe 
mine ? 
-Ca stîlpii pe care îi cufunda în 
Istru la Turnu, pentru ca să facă 
podul care să poarte legiunile, 
așa am să stau sub piciorușele 
tale pentru Romanii tai, 
raspunse Bicilis. 
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Și zicînd aceste cuvinte îi 
coprinse cu brațul corpul 
delicat, care o clipă se alipi de 
dînsul. Pe urmă se trase și plecă 
repede căci zărise departe pe 
Andrada. Se duse la rîu, al 
cărui curs fusese întors și în a 
cărui albie goală se găsea o 
groapă adîncă în care se 
îngropau comorile, cari 
trebuiau să fie ascunse de 
teama Romanilor. 
În vremea asta Andrada 
poruncia lui Bicilis să puie pe 
prizonierii romani să care 
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hainele, învelitorile și proviziile 
de mîncare într-o peșteră din 
apropiere. 
El ascultă și se duse chiar el în 
peșteră cu prizonierii. 
-Ce o fi vorbind cu dînsa? Se 
gîndea Andrada. 
Și chemă pe Fausta la dînsa sus 
pe mal. 
-Vezi tu, zise dînsa, pe Romanii 
aceștia ai tăi? Toți au să moară 
înainte de apusul soarelui, 
pentru ca buzele lor să tacă.Dar 
tu ai să rămîi cu mine, ori pun 
de te leagă. 
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Înțelege bine dacă ți-e dragă 
viața, și iubești pe prizonierul 
de colo de sus la care te uiți cu 
atîta dragoste. 
Ochii negri ai Faustei porniră 
încotro arăta Andrada cu mîna, 
în spre turnul întărit. 
-Ah, Longinus! Zise dînsa. 
Și rîse. 
-De ce rîzi? 
-Nu știi, ce răspuns a dat 
Traian: puțin îi pasă ce va face 
Decebal cu el! 
-Dar ție?...Ție nu-ți pasă? 
-Mie?...De fel! 
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Fausta! Fausta! Nu spui 
drept… 
Căci atunci pentru ce-mi stai 
mereu lapîndă jos, spre turn, și 
te uiți după Romanii tăi?...Ce 
semn vrei să-i faci? 
-Eu? 
-Da, tu!...Va să zică zburăm in 
sus pe scară la Longinus și ne 
ascundem sus la el, și gîndim 
că Andrada e oarbă, ai? 
-Apoi, bine gîndim, scrîșni 
Fausta.Andrada e oarbă, de tot 
oarbă! 



 

 

112 

Un val de sînge roși fața 
Andradei și punînd mîna pe 
capul Faustei și uitîndu-i-se 
drept în ochi, îi zise: 
-De te vei mai sui vre-o data in 
turn, pui să te biciuiască, auzi? 
-Aud. 
Și Fausta se zmuci ca un țipar 
și lăsă o buclă in mîna cea alba 
a Andradei.Apoi îndreptîndu-se 
în fața ei, mai zise cu mîndrie: 
-La Roma!... La Roma vei fi 
pusă în lanțuri și dusă cu biciul 
cînd va intra triumfător Traian; 
atunci îți vei pleca mult mai 
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mult capul decît mine, 
Andrada! 
Și pe urmă fugi spre Bicilis, 
care trecea cu prizonierii. 
-Păcat! Păcat că tot trebuie să 
moară! E viperă, dar viperă 
drăguță! Aș putea s-o chinuiesc 
de moarte numai ca să aud și eu 
cum șuieră viperele!... 
Păcat că trebuie să moară! Dar 
numai de mîna me ava muri, 
nimeni nu se va atinge de ea 
căci e de neam!... 
În tocmai ca o zeiță care 
cumpănește în mîna-i soarta 



 

 

114 

oamenilor nemernici, sta 
Andrada, dreaptă,falnică și se 
uita țintă, fără să clipească, la 
nisipul galben lucios de la 
picioarele ei. 
Longinus primise în dimineața 
aceia de la Fausta o sticluță pe 
care o ascunsese în cutele 
vestmîntului său.Pentru aceasta 
se urcase la dînsul și el o 
săruta-se, iar Fausta nu se 
împotrivise. 
-Tu poți să mă săruți, îi zise 
dînsa, căci n-ai să trăiești ca să-
mi poți aminti că m-ai sărutat! 
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-Traian mă jertfește, oftă 
prizonierul. 
-Gîndește-te că ai căzut în 
luptă! Cîștigăm.  Dacii mor toți, 
toți, toți, afară de Bicilis, care i-
a trădat, și de Andrada, care va 
trebui să umble încarcată cu 
lanțuri, înaintea triumfatorului. 
Chiar eu am să țin lanțurile și 
am să le smucesc pînă ce-i voi 
zdrobi brațele; și-o s-o ard cu 
biciul…tot cu biciul cu care 
dînsa… 
Fausta se scutură și-și ascunse 
fața în mîini. 
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-Biata Andrada? Strigă Fausta, 
și batu în podelă așa de tare cu 
sandala-i subțire încît răsună 
bolta. Biata Andrada! Ea, care 
astă-seară chiar are să arunce în 
flăcări pe ai noștrii! Tu ești 
apărat de moartea cea 
îngrozitoare! 
I-am furat otrava, cu care 
credea ea că va scăpa de rușine 
și de robie și ți-am dat-o ție, tu 
mori liber. Dar ea va zăcea pe 
pămînt și eu voi călca-o în 
picioare.  
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Încotro să fug, pe unde? ... Căci 
vrea să mă lege de dânsa, ca să 
văd rugul pe care au să-i ardă, 
să le aud țipetele. Şi atunci am 
să mă înfurii! Ascultă și fugi. 
Longinus se uită în zare la 
sticluță multă vreme și o 
ascunse în manta. Fausta găsi 
cum să scape de înfiorătoarea 
privelişte. Se ascunse în 
peşteră, cu ştirea lui Bicilis, și 
astfel Andrada nu putu da de 
dânsa , cu nici un preţ . 
Prizonierii fură aruncați de 
către femeile dace în flăcări , 
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cari zvârliră asupra închisorii 
lui Longinus o lumină de 
jăratec . Pârpăiturile , troznetele 
și plângerile ajunseră până la 
urechile lui . El se cutremură de 
groază . Atunci se deschise uşa 
şi Andrada , cu roşeaţa focului 
revărsată pe față , intră la 
dânsul , așa de liniştită , încât 
parcă nimic n-ar fi putut-o 
mişca .  
-Vroiam să-ți spun , Longinus , 
că vroința tatălui meu este să te 
cruțe și să-ți păstreze viața , 
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dacă poți să îndupleci pe Traian 
să ne lase țara până la Istru . 
Atunci și prizonierilor rămași li 
se va dărui viaţa .  
- Nu aud ce spui , căci urechile-
mi sunt pline de țipetele de 
durere ale Romanilor , 
concetățenii mei .  
- Aceştia trebuiau să moară, 
căci , altminteri ne-ar fi trădat . 
Dar tu vei trăi.  
- Nu se primesc daruri din 
mâini vrăjmaşe!  
-Dar dacă facem pace, ne 
împrietenim ... A trebuit să 



 

 

120 

opresc pe Fausta, să nu mai vie 
să te vadă , câteva zile .  
- Ea e roabă .  
-Eu răspund de dânsa , căci am 
căpătat viața ei prin rugăciuni 
dela tata , și o iubesc , cu toate 
că ştiu bine că ar vrea să ne 
trădeze .  
- Iubire se numeşte aceasta , aci 
în ţara voastră ?  
Andrada zâmbi . 
- Iubirea cu care iubeşti pe un 
vrăjmaș de moarte ! zise dânsa . 
Cum iubeşte vulturul pe gazelă! 
Cum iubeşte soarele picătura de 
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ploaie ... o sărută plin de 
mulțumire înainte de a o sorbi! 
Noaptea se lăsa peste cărbunii 
ce fumegau şi un vânt ușurel 
gonea în spre vale nesuferitul 
miros împreună cu nori de 
cenușe.  
-Miroase a ars! ziseră întâiele 
legiuni romane  care se 
apropiau prin întuneric . 
Decebal ședea în peşteră şi 
Andrada lângă dânsul, la o 
masă de piatră pe care o lampă 
cu lumina încă tremurătoare, 
fumega. 
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-Tată, zise dânsa, Longinus nu 
vrea să facă nimic; i - am dat 
răgaz ca să se gândească , dar 
pare foarte hotărât; el ştie ca și 
noi că Românii vor birui. Vrei 
să vezi ce ți-am pregătit ție şi 
vitejilor tăi?  
Ridică lampa și lumină prin 
toate colțurile, burdufele cu 
vin, orezul și porumbul așezat 
grămezi. Atunci licări ceva în 
fund , Andrada se apropie cu 
lumina . Ochii Faustei o priviră, 
ca ochii unei fiare sălbatice . 
Andrada puse mâna fără să vrea 
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pe pumnalul dela brâu , dar 
când văzu cine 
era, îl lăsă și apucă de mâni pe 
Fausta de o scoase afară.  
- Ce faci aici? Îmi ascund capul 
de focul vostru de bucurie !  
- Sărmană copilă ! ... zise 
Andrada cu milă, ține brăţara 
mea, știi ... pentru intrarea 
triumfală. Fausta aruncă brățara 
jos și o călcă în picioare .  
- În ziua aceia mă va împodobi 
triumfătorul ! zise dânsa . 
Andrada zâmbi .  
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-Vrednică supusă a stăpânului 
său ! Nu primește daruri dela 
vrăjmaş! .... Caută-mi pe 
Bicilis.  
Pe când Fausta se strecura 
afară, zâmbind ușor , 
murmurând numele lui Bicilis , 
Decebal își plecă fruntea pe 
mână .  
-Nu vom putea păstra oraşul , 
zise el .  
-Dacă e aşa să-l ardem!  
-Dar dacă ne învinge vrăjmaşul, 
ce ne facem?  
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-Atunci iată colea cea mai 
frumoasă ceașcă de aur a 
noastră, și dincolo băutura 
pentru culcarea de veci!  
-Și la aceasta te-ai gândit? 
- Da, tată!  
-Eu năzuiam altă soartă pentru 
tine; mă gândeam să silesc pe 
Traian să te ia de soție . A fost 
o vreme, când ar fi fost prea 
mulțumit, să cumpere pacea în 
aşa chip !  
-Crezi tu, că fiica lui Decebal 
trebue să fie mai întâi 
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împărăteasă romană, ca să 
prețuiască ceva?  
-Nu, tată! Moartea nu e grea și 
nu vreau să mai trăesc după 
tine! Decebal oftă. În clipa 
aceasta intră Bicilis.  
-Longinus a dat păzitorului său 
acest scris, zise el.  
Decebal deschise şi citi:  
,,Eşti pierdut . Decebal, 
vrăjmaşul e în casa ta " . 
Decebal întinse foaia 
prietenului său Bicilis, care o 
citi și zâmbi :  
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-Se vede că nu ştie că nu prea 
eşti fricos și că poți să te încrezi 
în ceata credincioşilor tăi .  
- Numai şearpele de Fausta ne-
ar putea trăda . 
 - Ar fi trebuit să moară şi ea 
odată cu ceilalți. 
- O să moară , tată ! zise 
Andrada .  
Bicilis aruncă o privire plină de 
ură Andradei, pe care dânsa 
însă n-o băgă de seamă , căci se 
uita țintă înaintea ei .  
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-Provizie de hrană e multă în 
oraş . zise Decebal. Putem să-l 
mai apărăm multă vreme  
înpotriva Romanilor şi a 
nesățioasei lor lăcomii de 
cuceriri; dar odată şi odată tot 
va cădea.  
Se uită întunecat în jos și-și 
trecu mâna prin barbă .  
- N-au să găsească mult la noi! 
zise Andrada .  
Și zâmbi, dar vioiciunea îi 
pierise din ochi .  
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- Dacă cad bărbații, femeile 
pun foc Sarmisegetuzei. Am 
pregătit toate. 
 Se produse o mişcare la 
intrarea peşterei unde se ivi un 
războinic. Decebal puse mâna 
deasupra ochilor și se uită 
pentru a recunoaşte pe cel care 
intra. 
- Ce este, Bato? întrebă el . Ce 
vânt te aduce încoace? Ce e, vr-
o veste rea?  
- A murit Longinus, stăpâne ! 
Decebal sări în sus. 
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- A murit? Da, stăpâne; s-a 
găsit sticluța aceasta în mâna 
lui . E goală !  
Andrada îşi cunoscu sticluța pe 
care o purta totdeauna la dânsa 
şi care îi pierise , și buzele îi 
șoptiră : „ Fausta " , cuvânt pe 
care ceilalți nu-l auziră .  
Decebal rămase pe gânduri. În 
cele din urmă zise :  
-Tăieți-i capul și arătați-l 
Romanilor când se vor apropia. 
 - Nu e bine să facem așa! îşi 
dete Bato părerea .  
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-Nu mai avem nevoie de 
prudenţă, zise Decebal 
posomorât. Citeşte!  
Îi întinse tăbliţa. Bato dete din 
cap.  
- Vroia să ne slăbească printr-o 
neîncredere reciprocă; dar la 
noi fiecare se încrede în sine 
însuşi. Nouă nu ne e frică decât 
de robie , de care însă ştim să 
ne ferim !  
Bicilis aruncă din nou o privire 
asupra Andradei, care însă eră 
aşa de liniştită încât parcă ar fi 
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fost și ea una din imaginile de 
stalactită din peşteră. 
- Dar cu femeile ce să facem ? 
zise el pândind .  
-Să moară ! răspunse dânsa .  
-Traian are cunoștință despre 
frumusețea Andradei și a jurat 
că va fi a lui.  
-Traian e un împărat puternic, 
zise ea liniştită, dar Andrada e 
mai tare de cât dânsul !  
-La porți! zise Decebal .  
Și se sculă.  
Pe când vorbea, peștera răsuna 
ca un ecou , care se repeta până 
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în pântecele muntelui . Această 
voce înviorase adesea pe 
oamenii săi ca un semnal de 
luptă și le insuflase un curaj 
nemaipomenit; ea acoperea 
vijelia care urla. Andrada se 
duse să caute pe Fausta; acum 
Romana trebuia să moară, nu 
mai era o clipă de pierdut. Dar 
nu o put găsi de fel . Andrada 
căută chiar în turn şi găsi, în 
zori de zi , corpul lui Longinus 
care înnota în sânge . Își 
întoarse capul . Chiar pentru ca 
priveliştea aceasta era 
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îngrozitoare. Atunci se auziră 
țipete sălbatice , sunete de 
cornuri , sgomote de arme la 
porți . Romanii se apropiaseră 
în tăcere sub scutul nopței , și 
năvăleau din trei părți de odată. 
 Furia lor se însuti, când văzură 
la lumina dimineții capul lui 
Longinus pe zid . Andrada se 
uită în jos din turn , văzu pe 
tatăl ei , cum da ordine cu o 
linişte nespusă , văzu năvala 
sălbatecă , fără folos a 
Romanilor , căci loviturile de 
sabie şi pietrele curgeau .  



 

 

135 

La una din porți recunoscu pe 
Bato, la cealaltă pe Bicilis. 
Soarele tocmai se ridica şi 
lumina mărețul spectacol : 
lupta furioasă și pe fata tăcută , 
singuratică , în turn , alături de 
cadavru . Dar deodată , o 
făptură femeiască se furişă ca 
un țipar , se apropie de Bicilis 
și schimbă câteva cuvinte cu 
dânsul , pe urmă se strecură în 
spre poartă prin mijlocul 
învălmăşelei . Andradii i se sui 
sângele la tâmple și răsuflarea i 
se opri . Pe urmă poarta se 
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sfărâmă și Romanii deteră 
năvală înnăuntru în cete dese . 
Andrada își duse amândouă 
mâinile la gură și scoase trei 
țipete ascuțite ca de pasăre de 
noapte și pe urmă sbură şi voi 
să deschidă ușa turnului . Uşa 
era încuiată .  
-Fausta , şopti dânsa .  
Şi-și înfipse dinții în buze . Se 
uită împrejur în locul cel 
întunecos . Una din treptele din 
urmă de piatră este desprinsă și 
crăpată . Trebuia să vază dacă o 
putea ridica singură . Întinse 
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brațele și cu o putere supra 
omenească ridică bucata de 
piatră sus d-asupra capului și o 
repezi în uşe , care trozni dar 
nu se sparse . Încă o dată mai 
ridică piatra și o mai repezi în 
uşă al cărui lemn acum se făcu 
făndări . Andrada luă două 
facle , le aprinse , își făcu loc să 
iasă prin deschizătură și alergă 
cu ele aprinse dealungul 
stradelor , care se umpleau din 
toate părțile cu femei .  
Ele aruncau surcele aprinse 
prin fiecare casă și repetau 
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țipetele Andradei , din stradă în 
stradă până ce întregul oraș se 
prefăcu într-o văpaie de flăcări, 
care înfăşură pe Romanii 
năvălitori . Decebal auzi ţipătul 
și se întoarse îndărăt . Atunci 
văzu pe vrăjmaşii ce se 
năpusteau în oraș și în același 
timp flăcările ce se înnălțau din 
toate părțile .  
-Veniți după mine , strigă el cu 
o voce puternică şi-şi făcu loc 
împreună cu câțiva credincioşi 
ai lui culcând în dreapta și 
stânga ca și cum ar fi secerat 
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grâu , pe toți cari i se 
împotriveau . Mulți căzură pe 
drumul de sânge dar șapte 
dintre ei împreună cu Decebal 
izbutiră să-şi deschidă drum cu 
armele până la peşteră în care 
nu pătrunsese fumul înăbuşitor 
al focului care ardea orașul . Se 
auzea numai pâlpâitul flăcărilor 
care , aruncau până într-însa o 
lucire roşie , se auzea troznetul 
grinzilor ce cădeau , strigătul 
de luptă și urletele de durere . 
Curând nu se mai văzu nici 
soarele , de mult fum .  
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Decebal se aşeză la masa de 
piatră și se uită la sângele care 
îi curgea din răni . Ceilalți se 
rezimară de stâncile umede pe 
cari fiecare picătură de apă , 
semăna a foc lichid . În colo nu 
era altă lumină ; lampa cea 
mică se stinsese de mult .  
În sfârșit se auzi vocea 
puternică a lui Decebal 
răsunând în peşteră ca răcnetul 
unui leu rănit de moarte :  
- Numai voi aţi mai rămas ?  
- Numai noi , răspunseră cei de 
faţă .  
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-Unde e Bicilis ? 
 Toți se uitară unul la altul. 
-Unde e Bicilis ? mai întrebă 
Decebal. 
- La Romani ! se auzi în sfârșit 
un glas .  
- La Romani ? ... L-au prins ?  
-Nu ; el îi călăuzește .  
-Ceia ce aflu e pentru mine mai 
amar decât moartea ! strigă 
Decebal ... Dar noi ce ne 
facem?  
-Murim ! ziseră toți ca într-un 
singur glas .  
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Atunci se răspândi lumină în 
peşteră. Cu o așchie aprinsă în 
mână Andrada intră cu pași 
repezi .  
-Vine Traian ! strigă dânsa . Și 
Bicilis îl călăuzește , el i-a 
deschis poarta , Bicilis , 
prietenul tău !  
-Ştiu ; dă-ne cea din urmă 
băutură , copila mea !  
Mâna Andradei tremura, pe 
când umplea pentru tatăl său 
cupa de aur până sus . El o duse 
fără șovăire la buze și o sorbi 
până în fund .  
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-Acesta este vin răcoritor! zise 
el dând și celorlalți să bea . Toți 
băură şi o oboseală dulce 
coprinse puternicele membre 
ale vitejilor și le îngreuiă ochii . 
-Cea din urmă cupă este pentru 
mine , zise Andrada umplând 
încă o cupă .  
Apoi strigă :  
-Bun venit , învingătorule 
Traian , peste flăcări și 
cadavre! 
 Și duse cupa la gură , dar o 
mână i-o asvârli jos, vărsând-o. 
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Era Fausta , care strigă 
triumfătoare :  
-La Roma , Andrada !  
Însă vorba îi înțeleni pe buze , 
căci Andrada smulse un 
pumnal mic , subțire , și-l 
înfipse în gâtul Faustei . Un 
şiroi de sânge ţâşni. După aceia 
își înfipse pumnalul în piept pe 
când Bicilis se aruncă ca un 
nebun peste cadavrul Faustei 
strigând : „ Fausta ! Fausta mea 
! Pentru tine m-am făcut 
trădător ! Fausta ! " ... Andrada 
se rezemă de stâncă , sângele 
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începu să-i curgă șiroaie din 
rană . Totuşi ridică piciorul și 
călcă pe Bicilis, ca şi cum ar fi 
călcat un şarpe. 
În momentul acela se pomeni 
cu Traian în față-i .  
Ea zâmbi . 
- Trăeşti , tu , cea mai 
încântătoare dintre femei , fiica 
lui Decebal , trăieşti ? ... Eşti a 
mea , fată mărinimoasă , pe 
care vreau s-o iubesc , ca pe 
însăşi viața mea !  
- Da , eu sunt Andrada , fiica 
lui Decebal , și tu eşti un mare 
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viteaz , dar eu nu trebue să te 
iubesc !  
Zicând aceste vorbe , scoase 
pumnalul din piept şi lăsă 
sângele să-i curgă . Pe urmă 
închise ochii şi începu să 
alunece încet în jos lângă 
stâncă . Traian o primi în 
brațele sale , îi sărută buzele 
galbene , şi o lacrimă căzu din 
ochii lui pe fruntea ei cea albă . 
Pe urmă o puse incetişor jos şi 
intră în peşteră unde stăteau 
vitejii , rezemați de arme , muți, 
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in cerc , și-l priveau cu ochii 
mari . Nici unul nu se mişca .  
-Decebal! strigă Traian. 
Decebal, viteaz puternic , fii 
prietenul meu . Vreau să plâng 
împreună cu tine pe copila ta , 
pe încântătoarea ta fiică !  
Nici un răspuns .  
-Sunt morți , zise Bicilis . 
Andrada le-a pregătit băutura 
pentru somnul de veci .  
Traian se întoarse și se uită la 
Bicilis cu dispret .  
-Tu , ce cauţi aici ? Afară ! 
Suflarea ta profanează locul , 
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nemernicule . Aratăne 
comorile! 
 Bicilis , duse pe Romani la râu, 
şi descoperi groapa , care fu 
deşertată repede .  
- Acum în această groapă să se 
a runce trădătorul ! zise Traian .  
- Asta e răsplata mea ? strigă 
Bicilis .  
- Da , aşa vreau să te văd pe 
tine , pe care piciorul Andradei 
te-a călcat .  
Aruncați-l înăuntru !  
Și astfel se întâmplă . Toate 
rugăciunile lui fură  zadarnice . 
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Bicilis fu aruncat în groapă , 
unde muri de foame . Decebal 
și Andrada fură înmormântaţi 
cu onoruri mari , şi icoana fetei 
admirabile n-a pierit din inima  
lui Traian , cât a trăit . 
 Unii susțin ca i-ar fi zis 
Dochia, și când a zărit-o și 
droit-o Traian , ea s-ar fi 
prefăcut în piatră .  
Din puternicul popor al Dacilor 
n-a mai rămas nimic , decât 
câteva cuvinte în limba 
românească și chipul lor de a se 
tunde : cu creştetul ras și cu 
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plete lungi pe umeri cu care se 
poartă și acum parte din țăranii 
români . 
        ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lacul Iezerul 

 



 

 

151 

– Cât e de adânc, 
moşule, lacul acesta? – am 
întrebat într-o zi pe un cioban. 
Era bătrân, bătrân şi sprijinit 
într-o cârjă. Oare cât ai stat 
dumneata pe aici, n-ai încercat 
să-i afli adâncimea? 

– Apoi, zise moşul, n-
am mai încercat, măi taică; că 
mi-ar fi fost truda geaba. Ce, 
nu ştii tirişenia? 

– Nu, moşule. Spune-o 
s-o ştim şi noi. 

– Apoi, mi-a spus şi mie 
moşu-meu că, pe vremea când 
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era el băieţandru – e mult de-
atunci, s-a cercat un cioban 
alban să afle adâncimea 
Iezerului. Da, socotiţi că a 
făcut vreo ispravă, domnule? 

A pus el pe ciobani de 
au tuns toate oile, toate miorile, 
toţi mieii, toate sterpele şi toate 
mânzările. Şi din fiecare lână 
au făcut câte-o funie şi le-au 
dus pe toate la stână. A legat 
pe urmă toate funiile una de 
alta şi din ele a făcut o funie 
lungă, cât toate zilele. Şi, de 
unul din capetele funiei, 
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ciobanul alban a legat un 
burduf cu bolovani şi i-a dat 
drumul în lac. 

Da’ s-a  dus bolovanul 
la fund, s-a dus, s-a dus până s-
a desfăşurat toată funia; dar de 
fund tot n-a mai dat. 

Când a văzut aşa, foc s-
a făcut ciobanul. Şi tot amărât 
a stat până a închis ochii, că n-
a putut să afle el cât e de adânc 
Iezerul. 

Şi când a trecut la cele 
vecinice, a dat fiilor săi ca 
moştenire funia şi a lăsat cu 
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limbă de moarte, cu poruncă 
straşnică, blestem şi legătură 
ca, la primăvară, feciorii să 
îndoiască funia cu lâna din 
vara viitoare şi cu ea, aşa 
înnădită şi lungită, iarăşi să 
caute fundul lacului. 

Da feciorii nu i-au 
ascultat dorinţa. În loc să 
îndoiască funia, au pus-o pe 
trei măgari – că aşa era de 
mare şi de grea – şi au dus-o 
de au vândut-o la Piteşti. 



 

 

155 

Şi aşa nu s-a putut afla 
adâncimea lacului; că o rămas 
aşa de pe vremea jidovilor. 

Da pe feciori i-a ajuns 
cu foc blestemul ciobanului. 
Feciorul cel mare s-a îndrăgit 
de o fată; dar ea s-a măritat 
fără să-l mai aştepte şi atunci 
flăcăul – de mult amar – s-a 
aruncat în lac şi s-a înecat.  

Pe feciorul cel mic l-a 
ajuns un foc şi mai grozav: un 
vârtej i-a luat mioarele şi i le-a 
aruncat în Iezer; iar feciorul, 
de mult foc, şi-a luat lumea în 
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cap şi… nu i s-a mai dat de 
urmă. 

De atunci, vezi? – zise 
moşul – nimeni nu mai cearcă 
să afle fundul lacului, că e foc 
şi blestem! 
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Sa fiți mîndri că sunteti Romani, 
oriunde veți merge și orice meserie 
veți alege. 
 
Raul Corneliu Folea 
Jurnalist 
Virgo eBooks Publishing  
www.virgoebooks.wordpress.com 
 
 



 

 

158 

 
 
 
 
Bibliografie: 
 (C. Rădulescu-Codin, Din trecutul nostru. 
Legende, tradiţii şi amintiri istorice -1923) 
 (Carmen Sylva, Fiica lui Decebal, fondul 
digital -Biblioteca Astra-sb) 
 (acasalaromani.ro) 
 (foto 
https://commons.wikimedia.org/wiki/User: 
El_bes) 
 (Doi calusari, fotografie de Costică Axinte, 
1939-1940) 
 (enciclopediaromaniei.ro) 
 (Prof Dr Vasile Păsailă,Istoria Romanilor, isbn 
973-8339-98-7, Meteor Press) 
	(sursa:wikiwand.com)	

 


