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 Rolul jucat de Transilvania în formarea limbii şi statului român a fost demonstrat 

satisfăcător de săpăturile arheologice, toponimice, numismatică, cartografie, manuscrise 

incunabile... toate acestea au fost evidenţiate ca atare de către oameni de ştiinţă din 

bătrâna antichitate, până în zilele noastre, i.a., un Strabon, un Ovidiu, un Tacitus, 

Annaneus Florus, un Reucherstorffer, Petru Maior, Gh. Lazăr, Ion Budau-Deleanu, 

Andrei Şaguna, un Avram Iancu, un George Coşbuc, Rebreanu, Blaga, Ion Agârbiceanu 

şi câţi alţii. Strămoşii noştri au fost Geţii şi Dacii din neamul tracilor. După Tacitus ( De 

morbis Germanorum), Geţii s-au numit, în afară de GETAE, în lat. Theuti, Theutoni, 

Gothi, Gothones, Gothini, Gialo, Gelu: cel mai vechi nume al lor a fost cel de 

GAUTHOI/GAUTHAI şi au locuit cu secole î.Chr. în insula Islanda. Dacii s-au mai 

numit Daoi, Davi, Dai, iar cel mai vechi nume al Dacilor a fost acela de DANI de la ei 

fiind dat şi numele Dunării. Numele generic al geto-dacilor a fost acela de 

Καρποδακοι /Καρποι    = carpi, cum fusese, în timpul Războiului Troian cel de achei, 

desemnând pe toţi elenii. Etniile şi cetăţile ocupate de popoarele Daciei au fost explicate 

aproape exclusiv de Ptolomeu, definind trei grupe a câte cinci popoare fiecare, iar grupul 

de mijloc era format din popoarele Daciei lui Traian, şi anume Transilvania şi Mica 

Valahie (Oltenia de astăzi). Socot că trebuie să credem datelor geografice şi 

etnoştiinţifice furnizate de acest erudit grec născut în Egipt, pentru că el a avut la 

dispoziţie opere ale înaintaşilor, de care noi nu mai dispunem, i.a.: Comentariile lui 

Traian a războaielor daco-romane, Getica un tratat scris de Criton, medicul lui Traian, De 

Getarum origine et rebus gestis (Despre originile Geţilor şi faptele lor) scris de Dio 

Chrysostomus, autori la care Ptolomeu a aflat o sumedenie de informaţii inclusiv numele 

oraşelor Daciei. 

 Săpăturile arheologice au scos în evidenţă că fortăreţele dacice din Carpaţi 

fuseseră construite pe înălţimi prevăzute cu terase şi cu multe circumvoluţiuni, aveau 

turnuri de apărare, iar zidurile erau din piatră (A se vedea Grădiştea Muncelului, apoi 



Măgura, Boiul Mare, Almaşul Mare, Boineşti, Cetatea Bihorului, Pietrişul, Turda, fiind şi 

importante centre siderurgice). 

 Dacia, bogată în mine de aur, îl exporta până în Scandinavia, dar şi sub formă de 

obiecte de lux, de podoabe, purtând marca stilului getic - spirala dar şi multispirala, total 

necunoscută în alte părţi ale lumii, după cum o subliniază istoricul şi arheologul nostru 

Vasile Pârvan. 

 Aşadar, aurul dacic a fost acela care a atras atenţia ALTORA, începând cu 

romanii şi terminând cu cei din Lumea Nouă: aurul îi atrage ca un magnet. 

 Dar Transilvania oferă comori mult mai preţioase decât aurul, bijuteriile din 

aur,comori culturale cum este Sarmisegetuza care după părerea mea, nu a fost numai un 

sanctuar - poate cel mai important al ţării Dacilor, unde preoţii se adunau cu regularitate 

spre a-i aduce jertfe zeului suprem ZAMOLXIS, ci era ceva mai mult: un laborator foarte 

bine pus la punct prevăzut cu aparatura necesară, mecanică cerească, spre a investiga 

stelele etc., un observator astronomic ba chiar ceva mai mult o academie de tip 

platonician, la care se adăpau învăţăceii. Am în vedere şi definiţia dată geţilor de către 

Strabon: buni constructori de case, de oraşe şi zburători prin nori (κτισταί, πολισιαί καί 

καπνοβάταί). Nu ştim prin ce mijloc se puteau face nevăzuţi Geţii, dar e posibil ca ei să 

fie strămoşii extratereştrilor. 

 Este adevărat că nu ne aflăm în posesia unui text scris în limba strămoşilor noştri 

pentru că năvălitorii au distrus - premeditat - orice urmă de civilizaţie şi cultură 

ancestrală, metodă barbară, folosită şi azi de cei mai şcoliţi militari; primii barbari de 

acest gen au fost romanii, din păcate. Din fericire, tot un roman a fost acela care, cu vreo 

trei secole înainte de năvălirea romanilor în Dacia, a scris despre scrierea la Geţi care 

fusese o realitate, cu mult înainte de întemeierea Romei. Acesta a fost vestitul senator, 

chestor şi autor şi al unui tratat De agricultura, dar şi al unuia şi mai valoros decât acesta, 

intitulat ORIGINES. Iată fragmentul descoperit de mine cu vreo zece ani în urmă în 

cartea profesorului de limbă şi literatură greacă - Bonaventura Vulcanius Brugensis ( De 

litteres et lingua Getarum sive Gothorum = Despre literele şi limba Geţilor sau Goţilor): 

Getae etiam ante Romam conditam heroum suorum res preaeclare gestas carmine 

conscriptas ad tibiam cecinerint quod multo post tempore à romanis factitatum  = Geţii 

aveau o scriere cu mult înainte de întemeierea Romei, căci ei cântau în ode scrise faptele 
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de vitejie ale eroilor lor - la romani aceasta a avut loc la multă vreme după ei). La noi 

această carte este declarată pierdută şi, deci, eludată, în vreme ce eu am descoperit la 

Biblioteca Academiei fragmente substanţiale la alţi autori romani, posteriori lui Cato 

Major şi anume la vestiţii gramaticieni Festus şi Varro - doctissimus Varro şi am promis, 

în scris, că atunci când voi găsi răgazul, le voi traduce. 

 De reţinut că Roma - cf. Titus Livuis, Ab urbe condita, a fost construită în anul 

753 î.Chr., dar înţeleptul Cato Major spune, cu mult înainte de întemeierea Romei; - şi, 

chiar dacă luăm ca limită acest datum, încă înseamnă sec. 8 î. Chr. Dureros este că, din 

ignoranţă, reviste de cultură răspândesc zvonul fals că Geţii nu ar fi avut nici măcar 

alfabet. 

 La toţi marii scriitori scandinavi, istorici, geografi, arheologi, jurişti din sec. 12-17 

(Saxo Grammaticus, Joannes şi Olaus Magnus Gothus, ambii şi arhiepiscopi de Upsala, 

Carolus Lundius cel dintâi autor al unui dicţionar de cuvinte gete, profesor de ştiinţe 

juridice, Asesor regal şi Preşedinte a  Înaltei Curţi de Justiţie, Johann Axehielmus, istoric, 

arheolog, jurist, toţi autori de cărţi şi manuale universitare, au citate substanţiale din 

cartea ORIGINES a lui Cato Major: la noi este eludată. 

 Ai noştri, inclusiv parlamentari în domeniul culturii, susţin, fără nici un argument 

demn de luat în seamă, că geto-dacii nu ar fi avut nici măcar un alfabet, necum o scriere. 

Dar iată că acelaşi senator şi chestor şi om de ştiinţă roman - Cato Major  a fost cel dintâi 

- cunoscut mie până acum - care a cercetat detaliat o rocă uriaşă pe care fusese încrustat 

alfabetul getic primitiv (publicat pentru prima oară de către Johannes Magnus Gothus în 

voluminoasa sa carte Historia de omnibus Gothorum. Sueonumque regibus (Istoria  

regilor goţi/geţi şi sueoni) al doilea a fost Bonaventura Vulcanius (în cartea mai sus 

menţionată; iar a treia persoană am fost eu publicându-l alături de alte 24 de alfabete 

vechi pentru a demonstra că toate celelalte alfabete îşi au obârşia în cel getic primitiv. 

 Cato Major, după ce a analizat atent alfabetul getic primitiv de pe uriaşa stâncă, a 

concluzionat că acesta fusese încrustat sau înainte de Potop - ultima glaciaţiune fixată 10-

12000 ani în urmă -, sau imediat după, interval în care istoriografia fixează domnia 

Uriaşilor. "Uriaşii au fost o realitate şi la noi nu numai în ţările Scandinave", este titlul 

unuia dintre microstudiile mele publicate cu doi ani în urmă, bazată pe săpăturile 

arheologice efectuate la noi în ultimile două secole, indentificând numeroase cimitire de 

 3



uriaşi în aproape fiecare judeţ; interesant de remarcat este că, i.a., numele a doi uriaşi 

Haldanus şi Starcoterus se găsesc menţionate în faimoasa Cronică a lui Nestor, în care 

sunt de asemenea reliefate toate legendele şi poveştile ucrainiene ca fiind de origine 

scandinavă. 

 De unde a pornit acea rocă uriaşă analizată de Cato Major, oprindu-se la porţile 

Upsalei(?). Eu am presupus insula Islanda pentru că istoriografia acolo ne semnelează 

prezenţa geţilor cu multe secole î.Chr. - numiţi Gauthai/Gauthoi, unde trăiau alături de 

alte populaţii. Dar, în cazul în care voi găsi surse glăsuind despre prezenţa lor şi în Suedia 

sau Norvegia, atunci locul de plecare al acelui gheţar pe care a plutit roca uriaşă cu 

alfabetul getic încrustat pe ea, va fi una din aceste ţări. 

 Şi cum "Lexicul este pecetea unui popor şi, în cele din urmă, a unei naţiuni" - 

titlul uneia din conferinţele mele, este locul să scoatem în evidenţă câteva din 

coordonatele lexicale între regiunile respective, între autorii unor dicţionare etimologice. 

Aceleaşi cuvinte, verbe şi substantive, pe care ilustrul erudit suedez Carolul Lundius le-a 

găsit, după o stăruitoare analiză, ca fiind gete (şi el este primul autor al unui dicţionar de 

cuvinte gete, din care ne oferă o sumă suficientă în cartea "Zamolxis primus Getarum 

legislator", tradusă de mine în 2002 şi de fiul meu în engleză, pentru a judeca corect 

lucrurile, autorul Dicţionarului etimologic al limbii engleze Holthausen, pentru aceleaşi 

cuvinte) trimite la vechea islandeză, în vreme ce Fr. Kluge, autorul Dicţionarului 

etimologic al limbii germane, trimite la hitită; astfel am considerat hitita ca iţită imediat 

din getă dar cum consoanele c, g, h sunt permutabile, hitita este, de fapt geta, şi, repet, pe 

bază de lexic comun, se poate vedea limpede că Geta este matca limbilor euroasiatice, 

titlul unui microstudiu care încheie cartea dedicată lui Ovidiu la bimileniul exilării, 

volum omagial: Cele mai multe împrumuturi fiind din greaca veche, nu din lat., cum 

foarte înţelept a demonstrat-o Dan Botta  în Roma-Threicia: Cuvinte acoperind arealul  

conceptului de familie, nucleul oricărei colectivităţi umane, din agricultura, cea de a doua 

ocupaţie a omului, pe scara istoriei şi a vieţii pastorale ca prima ocupaţie a acestuia şi, în 

primul rând pentru locuitorii Transilvaniei. Ducând o viaţă, prin excelenţă pastorală, era 

firesc, în aceste sate sărace să se nască şi poezia bucolică, căci, cu timpul s-a iţit o elită, 

posedând mari calităţi morale, şi aşa limba noastră sărăcită, fiind o limbă ţărănească şi-a 

creat mijloace de îmbogăţire, căci pierderea unui număr de elemente lexixale, a fost, în 
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mare parte compensată prin sensurile noi date cuvintelor vechi, prin polisemie - o arată 

Sextil Puşcariu -: extinderea caracterului rustic al graiului transilvan. Iată câteva exemple: 

a înţărca - expresie folosită, la origine doar vorbind despre mieii închişi într-un loc 

anume numit "ţarc", care în fr. ar fi sevrer, din lat. separare; vorbind de cineva care 

fusese bolnav şi s-a vindecat se foloseşte expresia se întramă folosită, la origine doar 

pentru animale; arete din lat. aries = berbec înseamnă mascul pentru reproducţie; se zice, 

de ex.: cocoşul acesta l-am lăsat de arete, însemna pentru reproducere; cuv. strungă era 

folosit şi pentru spaţiul dintre doi dinţi; frupt, cu sensul de aliment gras, nu este explicabil 

decât la o populaţie având ca hrană esenţială produsele lactate, pe care Biserica ortodoxă 

le considera grase şi astfel interzise în zilele de post. Şi Transilvania a fost ţinutul în care  

a apărut limba literară scrisă mai întâi prin traduceri de lucrări ecleziastice). 

 Doar un popor de ciobani, ca cel transilvan o arată acelaşi S. Puşcariu, îşi poate 

permite să spună "se încheagă un gând, o frază sau să vorbească de "chiagul unei 

societăţi", sau că cineva care şi-a întărit situaţia materială că "a prins cheag", spre a arăta 

că două persoane sunt de aceeaşi vârstă, se spune "sunt de aceeaşi iarbă" cum sunt mieii 

care merg în acelaşi timp la păscut"; se spune "paşte iarba pe care o cunoşti" însemnând 

"nu te băga în lucruri pe care nu le cunoşti". Numai la un popor, la care viaţa pastorală a 

jucat un rol capital poate spune "mă paşte un gând". Aşa se explică faptul că în 

Transilvania s-a iţit, s-a dezvoltat, a atins culmea genul bucolic, concretizat prin pana 

măiastră a bardului din Hordou George Coşbuc. Baladele şi idilele sale au fost traduse 

excelent de profesorul de limbă greacă Rudolf Lichtendorf. Dotat cu calităţi deosebite de 

învăţare a limbilor străine, inclusiv limbile zis-moarte - latina, greaca şi sanscrita, pe care 

a învăţat-o singur, cf. mărturisirilor sale autobiografice, a tradus şi din culmile 

scriitoriceşti ai acestor limbi - Homer, Virgiliu, Ovidius, Anacreon, Teocrit, Valmiki, 

Kalidasa iar din cele moderne, i.a. - Dante, Lord Byron, Schiller, Martin Opitz în orice 

caz G. Coşbuc a jucat cel mai important rol în cultura şi civilizaţia românească, mai ales 

prin îmbogăţirea limbii române cu cuvinte şi expresii de la talpa ţării, prin figurile de stil 

şi retorice, a îmbogăţit prosodia clasică cu terţina coşbuciană, creînd şi alţi metri - 

Coşbucian I, II, III, folosind cuvinte din 6 şi 7 silabe şi nu a comis decât o singură licenţă 

poetică. Din poetul marelui silezian Martin Opitz (1597-1639) a tradus poemul didactic 
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"Zlatna oder von Ruhe des Gemühtes" Zlatna sau despre odihna sufletului, tot în metru 

alexandrin în care fusese scris. 

 Martin Opitz, părintele literaturii germane, care, zăbovind doi ani -1621-1622 - în 

Alba Iulia, la curtea prinţului transilvan-ungur, Gábor Bethlem, ca profesor de 

interpretare a textelor filosofice latine şi eline, la Academia zisă de obşte, a creat două 

opere fundamentale Zlatna şi De Dacia antiqua sive Comentarii de rerum Dacicarum 

(Dacia străveche sau Comentarii despre faptele Dacilor) prin care Opitz poate foarte bine 

să fie considerat un mare scriitor - poet şi istoric - român patriot; personal îl socot al 2-lea 

după Ovidiu. El a adunat toate inscripţiile de pe teritoriul Daciei - Transilvane şi cu 

inscripţia VIDIT OPITIUS le-a expediat  la savanţi europeni spre a fi mai amănunţit 

analizate şi apoi au fost cuprinse în Corpusurile de inscripţii al lui Gruterus şi al lui 

Theodor Mommsen care, calificându-i truda de epigrafist şi mai ales cea de copist - ia zis: 

marmorea fide (de o exactitate marmoreană). 

 "De Dacia antiqua..." în 1639 a fost arsă la moartea lui, survenită de ciumă, la nici 

42 de ani, dar cum eu am descoperit multe fragmente din ea, în corespondenţă  cu diverşi 

savanţi europeni (Bibl. Univ. din Düsseldorf) şi cu siguranţă că la Universitatea din 

Heidelberg, unde a şi funcţionat o vreme şi unde se află o bună parte din manuscrisele 

sale, se vor afla şi fragmente din opera sa "De Dacia antiqua" la care ţinea cel mai mult 

considerând-o, expressis verbis, opera vieţii sale. Este primul autor neromân care 

vorbeşte în termeni elogioşi de poporul transilvan, de asuprirea lui şi descrie hora - care 

are şi sens de ţară, cum o descrisese şi Aristofan în corul dansant din "Thesmophoriile" şi 

cum o va descrie apoi şi George Coşbuc în Nunta Zamfirei. 

 Aşadar, Martin Opitz, numai în cei doi ani petrecuţi pe sol transilvan a creat două 

mari opere închinate dacilor din Transilvania de care s-a apropiat ca un confrate, de aceea 

poate fi considerat român. 

 Cea de a doua soţie a prinţului transilvan Gábor Bethlen (la rându-i fiu al unui 

nobil protestant), Ecaterina se înrudea atât cu nobila familie românească a Corvineştilot [( 

din care Matei/Mateiaş fusese cel mai renumit - căci rege al Ungariei dar şi protector al 

literaturii şi artelor, Corvineştii cu numele maghiarizat Huniazii, de la cetatea Hunedoara 

de unde se trăgeau)] cât şi cu cei din Sigmaringen unde îşi aveau obârşia şi 

Hohenzollernii care au dat României patru regi. 
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 Ca urmare a acestei duble nobleţi de care era foarte mândră şi înzestrată de la 

natură cu strălucite calităţi şi gust artistic, această Ecaterină a răscumpărat de la 

Instambul, tablouri, covoare, tapiserii, mobile de lux, incunabule, manuscrise, toate 

obiectele pe care odinioară turcii le acaparaseră ca pradă de război - cu ele a împodobit 

Curtea de la Alba Iulia, devenită astfel renumită în Europa, dar nu mai puţin invidiată. Şi 

ar fi fost foarte posibil ca printre toate aceste obiecte de preţ, răscumpărate de Ecaterina, 

să se fi aflat şi Manuscrisul Ex Ponto a poetului roman erudit Publius Ovidius Naso; în 

2003 când am publicat manuscrisul întreg compus din 71 de file, comentat de mine - am 

evidenţiat şi această ipoteză - prefaţat de Dl. Profesor Florin Rotaru, Director general al 

Bibliotecii Metropolitane: tot atunci am elaborat şi versiunea engleză a cărţii. Acest 

preţios manuscris se găseşte din 1786 la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia catalogat 

la cota: III, 24, cuprinzând, alături de "Centimetrul" gramaticii anului latin Maurus 

Servius Honoratus şi textul integral al Ponticelor lui Ovidiu. "Cu excepţia unor menţiuni 

figurând în repertoarele şi cataloagele bibliotecii, inedite sau imprimate, acest manuscris 

nu a fost încă supus unui studiu mai aprofundat, iar editorii Ponticelor nu l-au folosit în 

aparatul lor critic; aşa că şi azi el poate fi considerat ca fiind necunoscut în cercurile 

ştiinţifice de specialitate", semnala ilustrul profesor clujean Nicolae Lascu în 1967 în 

comentariul său intitulat "Un manuscris necunoscut al Ponticelor". 

 Păcat, desigur, dar trebuie să recunoaştem că situaţia a rămas aceeaşi, de aceea şi 

azi acest manuscris preţios poate fi considerat, pe mai departe, ca necunoscut; s-au scurs 

cinci ani de când eu şi cu Dl. Profesor Florin Rotaru, am publicat manuscrisul integral (şi 

lăsând la o parte comentariul meu şi prefaţa Profesorului Rotaru) şi, clasiciştii noştri au 

păstrat tăceri şi Academia Română, de asemenea: de ce? 

 Dar acest manuscris, ca monument unic de această natură, este un martor 

important a supravieţuirii lui Ovidiu în cultura Transilvaniei din Evul-Mediu, cum, pe 

bună dreptate, o subliniase acelaşi Profesor Nicolae Lascu. 

 Este cu atât mai trist cu cât el a fost cel dintâi, poetul roman Publius Ovidius Naso 

care a scris în idiomul vorbit de strămoşii noştri (P. IV, 13, 23-32) şi tocmai de aceea, o 

repet la infinit: cu el s-ar cuveni să înceapă studiul limbii şi al literaturii române! 

 Renumele cultural al Bibliotecii Batthyaneum este şi mai mare căci în catalogul ei 

se găseşte fragmentul din Evangheliarul din Lorsch, păstrat sub numele de CODEX 
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AUREUS care trece, până acum, drept cel mai vechi manuscris existent în bibliotecile 

din România. Cu adevărat această capitală a Transilvaniei - Alba Iulia, situată la poalele 

Carpaţilor Apuseni este, de departe cea mai importantă cetate din istoria culturii, nu 

numai a Transilvaniei, ci a întregii ţări: Transilvania înainte de toate. Tot un transilvan, 

Bogdan I (1360-1380), originar din Maramureş, fiul legendarului Dragoş Vodă, a fost 

fondatorul, de fapt al Moldovei, ţărişoară care apoi capătă numele de Bogdania. 

 Cronica notarului anonim al regelui ungar Bela II (1131-1141), în care sunt redate 

luptele pe care voievozii şi cnezii (cuvinte de origine slavă, pătrunse în rom. după sec. 

VI) le-au purtat împotriva năvălitorilor unguri care (ca nişte adevărate lipitori, spune 

Cronicarul) vroiau să acapareze ţărişoara situată între Tissa, Mureş şi Someş, adică Ţara 

Crişurilor, unde se întindea ducatul lui Menumorut - dux Bihorensis; între Tisa, Mureş şi 

Dunăre, în Banat, unde era ducatul lui Glad şi al 3-lea ducat aflător la est de Munţii 

Apuseni, guvernat de valahul Gelu: locuitorii acestuia erau valahi şi slavi (Blassi et 

Slavi). 

 La venirea Ungurilor aici, românii se găseau nu numai în Transilvania ci şi în 

Câmpia panonică sub numele de valahi (Blassi). 

 Şi aşa cum o subliniase şi istoricul C. C. Giurescu, Transilvania din totdeauna a 

format reţeua etinică, a cărui element românesc s-a extins şi dincolo de munţi, în 

Muntenia şi Moldova şi începând cu a 2-a jumătate a sec. al XIV-lea, elementul românesc 

a prevalat în clasa nobililor, preoţilor, cnezilor şi al voievozilor. 

 În urma momentului istoric - Unio trium nationum de la Căpâlna - 1374, fiind 

recunoscut doar cele trei etnii în Transilvania - ungurii, saşii şi secuii, românii fiind 

excluşi, iar aceasta a durat secole, - l-a determinat pe nobilul german! dar şi român în 

toată fiinţa lui, pe Martin Optitz, spirit universal şi justiţialist să strige revoltat, în plină 

dietă transilvană: "pretutindeni am văzut români: la coarnele plugului, la făcut fân, la 

prăşit, la cules recolta şi aici, se vorbeşte într-una de nevoile lor, - dar unde sunt 

reprezentanţii românilor? Şi cum secole în şir, poporul transilvan a fost oprimat, văduvit 

de cele mai elementare drepturi la el acasă, ne mai putând îndura nedreptatea, a izbucnit 

în răscoale din care, cea mai sângeroasă, din 1784, având drept căpitani pe Horea, Cloşca 

şi Crişan, răscoală înăbuşită, căci un an după aceea toţi cei trei au fost traşi pe roată. 
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 Apoi cel mai mare şi cel mai îndrăgit erou transilvan - Avram Iancu - Crăişorul 

munţilor - căpitan transilvan a Revoluţiei de la 1848, AVRAM IANCU (1824-1873) s-a 

aşezat în fruntea moţilor oprimaţi, cerând drepturi şi pentru ei. 

 La toate aceste nedreptăţi sociale, economice şi politice, secondate, în chip 

necesar, de mişcări, răscoale - toate înăbuşite de unguri, a fost martor Alba Iulia - 

devenită simbol a suferinţei moţilor, ideal al unei mândrii stoice, dar şi martor a unor 

evenimente glorioase - încoronarea lui Mihai Viteazul când a avut loc prima unificare (a 

Transilvaniei la Moldova la 1600) un an după aceea Mihai fu decapitat, dar şi la 

împlinirea visului secular unificarea reală, Transilvania fiind unită cu Principatele 

Române, sub Regele Ferdinand I, la 1 dec. 1918. În ciuda originii sale, un Hohenzollern 

din Sigmaringen, el a fost acela, care prin faptele sale s-a dovedit a fi fost  cel mai 

autentic patriot român care s-a aflat vreodată în fruntea ţării (o afirm din proprie 

convingere ca una care am tradus o parte din corespondenţa sa); la fel soţia sa Regina 

Maria, supranumită, cu temei mama răniţilor. 

 Alături de Alba Iulia trebuie pomenit şi oraşul Sibiu (Hermannstadt), sub 

habsburgici - devenit, pe bună dreptate capitala culturală europeană, a fost, i.a. patria 

adoptativă a baronului von Samuel Bruckenthal (1721-1803), om de stat austriac. După 

studiile făcute la Halle şi Leipzig, a intrat în administraţie, devenind guvernatorul 

Transilvaniei. La moarte, a lăsat, prin testament oraşului Sibiu 35000 de florini şi 

biblioteca precum şi colecţii de tablouri, medalii... spre a servi fondării unui muzeu 

purtând numele lui: şi astăzi acest muzeu este la dispoziţia vizitatorilor: iată un pas 

important în progresul cultural al Transilvaniei şi în acelaşi timp şi a Europei - Sibiul. 

 Un alt personaj transilvan, având a juca un rol şi mai important pe scena culturală 

a Transilvaniei a fost Andrei Şaguna (1809-1873) căci, în calitatea sa de arhiepiscop a 

Transilvaniei şi Ungariei, a scris mai multe cărţi ecleziastice şi a înlesnit publicarea 

multor altora, tot cu conţinut religios. 

 

Maria Crişan   
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