
Printre eroii principali ai mişcării

naţionale a Basarabiei, 

de la începutul secolului al XX‑lea, 

istoria a păstrat figura proeminentă a

înflăcăratului patriot 

Simion MURAFA, 

care a întruchipat voinţa, energia,

ambiţia naţională a românilor

basarabeni.

SIMION MURAFA - 
avocat, publicist, patriot 



Expoziție

foto-documentară

135 de ani de la naşterea lui Simion Murafa
2 4  m a i  1 8 8 7  –  2 0  a u g u s t  1 9 1 7  

https://www.slideshare.net/BibliotecaDrept/simion-murafa-avocat-publicist-patriot
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1887
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1917


Simion Murafa s-a născut pe 24 mai 1887 

într-o familie de răzeși moldoveni, în satul Cotiujenii

Mari, ținutul Soroca, gubernia Basarabia, Imperiul Rus. 

A învățat la școala primară din satul natal.



după care și-a continuat studiile

la Gimnaziul nr. 2 din or. Kiev

În 1903 a absolvit Şcoala

Spirituală (duhovnicească) de

băieți din Edineț, 



Membrii organizației - 

Ion Prlivan, Ion Buzdugan, 

Emanoil Catelly, Porfirie Fală 

În 1907, la Bălţi Simion Murafa devine

membru al primei organizații naționale

moldovenești, care promova limba română,

organizată de ilustrul politic Ion Pelivan. 
 

În perioada, când Basarabia se află sub

stăpânirea Rusiei ţariste, grupul a

desfăşurat o vastă activitate

naţional‑culturală. 
 

În scurt timp a fost înființată o bibliotecă

orăşenească, cu o secţie de carte

românească, care includea - cărţi de istorie,

literatură şi ştiinţe, revistele - „Viaţa

Românească“, „Albina”, „Familia Română“

a lui Lucian Bolcaş de la Budapesta,

„Convorbiri Literare“; ziarele - „Universul”,

„Adevărul, „Voinţa Naţională“ şi altele.



În 1907 Simeon Murafa s-a

înscris la Conservatorul de

Muzică

și la Facultatea de Drept a

Universității din or. Kiev. 
 

Aici, s-a împrietenit cu Alexei

Mateevici,  pe atunci student la

Academia teologică din Kiev.



În 1908, în cadrul Universităţii de la

Kiev, din iniţiativa lui Ştefan Ciobanu

şi Simeon Murafa a fost înființată

societatea cultural-românească

„Deşteptarea” - organizaţie a

studenţilor basarabeni, ce-şi făceau

studiile la Kiev. 
 

Din ea au făcut parte - 

Alexei Mateevici, Daniel Ciugureanu,

fraţii Vlad şi Gheorghe Cazacliu,

Vladimir Decusară, Efrem Dumbravă,

Vladimir Bogos, Ştefan Berechet,

Mihai Mihailovici şi alţii – toţi

luptători înflăcăraţi pentru renaşterea

naţională.



 Grupul a reacționat la proiectul de lege

privitor la introducerea limbii materne în

şcolile primare minoritare - că în şcolile

primare din Basarabia nu este nevoie să

se introducă limba moldovenească. 
 

A fost trimis un energic protest

preşedintelui Dumei Imperiale, iar

deputatul georgian Ghekecikori  a fost

însărcinat să susţină  punctul de vedere

al patrioților moldoveni.

 Membrii grupului promovau  unitatea culturală a românilor

basarabeni cu întreaga națiune română, autonomia Basarabiei,

întroducerea limbii române în şcolile şi instituţiile de stat ale

Basarabiei.



După absolvirea conservatorului (1910),

Simion Murafa  este invitat la Opera

Naţională din Kiev, dar dragostea pentru

plaiul natal l-a făcut să se întoarcă în

Basarabia.

Fiind educat într-o familie de muzicieni şi

dotat cu o voce excepțională (bariton),

deseori participa la concertele susținute

de orchestra familială. 

Promotor al culturii muzicale, a organizat

concerte benefice, și a compus muzică la

poezia patriotică a lui Alexei Mateevici.

La Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” s-a păstrat un

disc, înregistrat în 1913 la Kiev, unde numele său apare alături de cel

al cântăreţei de operă Anastasia Dicescu.

https://wikicro.icu/wiki/Benefit_concert
https://wikicro.icu/wiki/Alexei_Mateevici


În septembrie 1912 - s-a înscris la

Academia agricolă din or. Moscova,

dar fiind pasionat de a scrie și

colaborarea cu ”Junimea literară”, 

l-a  făcut să părăsească facultatea și

a revine la Chișinău.

În 1912 - a terminat cu mențiune Universitatea din or. Kiev 

și a luat licența în drept.



În perioada anilor 1913–1917 Simion Murafa a fost secretar

responsabil şi director al publicaţiei „Cuvânt moldovenesc ”, 

fondată de Nicolae N. Alexandri și Pantelimon Halippa. 

În calitate de avocat şi persoană responsabilă, Simion Murafa a adus

un aport colosal atât în conducerea redacţiei, cât și  în privinţa

relațiilor cu cenzura țaristă. 

Simion Murafa adus la Chişinău prima tipografie cu caractere latine. 



Revista „Cuvânt Moldovenesc“

a devenit un centru al mişcării

naţionale moldoveneşti, 

având un mare rol în viaţa

spirituală a Basarabiei și în

acţiunea de deşteptare a

moldovenilor în perioada 

1913-1918.

Printre colaboratori s-au numărat și  Ion Pelivan, Daniel

Ciugureanu, Onisifor Ghibu, Gheorghe Stârcea, Theodor Inculeț

(fratele lui Ion Inculeț).

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Pelivan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ciugureanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Onisifor_Ghibu
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gheorghe_St%C3%A2rcea&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Incule%C8%9B&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Incule%C8%9B


În 1916 Simion Murafa, în rangul de maior, a

plecat voluntar pe front în regimentul nr. 61 al

„Crucii Roşii” din Odessa, ajungând subşef, apoi

şef al acestei unităţi militare. 
 

A participat la luptele din Galiția și Bucovina. În

timpul luptelor pe front, acest vlăstar viguros s-a

purtat ca un adevărat erou, a participat la

concursul soldaţilor moldoveni din Odessa, a

vizitat multe unităţi militare de pe Frontul Român. Câmpul de luptă a fost și

locul, unde Simion

Murafa și-a întâlnit

viitoarea sa soție -

Polina Rozvezev, soră de

caritate.



În aprilie 2017 Simion Murafa s-a întors de pe front la Chişinău, 

unde, împreună cu Pan Halippa, Daniel Ciugureanu, Nicolae Alexandri,

Gheorghe Stârcea, Elena Alistar, Paul Gore, Sergiu Cujbă, generalul

Matei Donici şi alţi compatrioţi basarabeni, a participat la 

adunarea de constituire a Partidului Naţional Moldovenesc.

Scopul Partidului a fost în obținerea pentru Basarabia a autonomiei

politice, administrative, bisericeşti şi a celei educaționale.



„Am ajuns în așa stare că moldoveanul simte rușine că-i

moldovean! În loc de mândrie – rușine! 

Cred că există multe motive, dar cel mai mare dintre

acestea este lipsa științei trecutului nostru, care aduce

dragostea de neam și chiar mândria că ești o ramură a

stejarului bătrân, rotat și frumos, precum este neamul

latin sau râmlean, din care ne tragem și noi

moldovenii… 

Cunoscând bine toate însuşirile strămoşilor, oamenii de

astăzi pot să le urmeze pe cele bune şi să se lepede de

cele rele. Făcând aşa, poporul poate să-şi croiască o

soartă mai frumoasă, mai vrednică, decât aceea, în care

se găseşte de mult timp...”

În 1917 Simion Murafa a editat broșura „Cine-s moldovenii. Din istoria

neamului”, în care profesional accentuează în aspect istoric poporului

din Basarabia care-i sunt originile şi rădăcinile: 



Împreună cu Alexei Mateevici, a fost delegat oficial la Congresul

profesorilor școlari (25-28 mai 1917), care a introdus Alfabetul

românesc în școlile basarabene. 

Congresul a avut loc la Chişinău, având în program: organizarea

învăţămîntului moldovenesc, a cursurilor de vară pentru profesori, a

unei asociaţii, a bibliotecii, a activității extraşcolare etc.

Hotărârea Congresului

de a da haina latină

manualelor din

Basarabia, se datorează,

în mare măsură,

cuvântării înflăcărate a

lui Simion Murafa.

https://wikicro.icu/wiki/Romanian_alphabet


În august 2017 Zemstva județului Soroca l-a numit pe Simion Murafa

judecător de pace în satul său de baștină.

 Simion Murafa se căsătorise şi avea de gând să treacă cu traiul in

sat, la Cotiujenii Mari, unde părinţii lui aveau gospo dărie frumoasă.

Clădirea fostei cârmuiri a zemstvei din Soroca



Simion Murafa a fost asasinat la 20 august 1917, împreună cu

prietenul său Andrei Hodorogea,  de către trei ostaşi ruşi în

retragere. 

Înmormântarea lui Simion Murafa a avut loc împreună cu cea a lui

Andrei Hodorogea, la Cimitirul Central din Chișinău. 

La funeraliile lor au fost prezenţi Nicolae N. Alexandri, Ion Buzdugan,

Pan Halippa, Alexandru Plămădeală, Gheorghe Stârcea, Daniel

Ciugureanu, Alexandru Cristea, Gheorghe Tofan, Porfirie Fală şi alte

personalităţi ale timpului.

Funerariile lui 

S. Murafa și A. Hodorogea 

de la Chișinău (august 1917)



Fiica lui Simion Murafa - Silvia (n. 1917), 

chiar de la începuturi s-a dovedit a fi o

fiinţă sensibilă şi foarte înzestrată lite rar. 
 

A scris şi a publicat versuri in revis tele

vremii, fiind premiată la un concurs de

poezie.

 Destinul ei de mal târziu a fost legat de

familia Mateevici - mama, Polina Murafa,

în a doua căsătorie a fost Mateevici,

căsâtorindu-se cu Victor Maleevici, fratele

poetului Alexei Maleevici.
Nina Mateevici și Silvia Murafa, 

1932



La 29 septembrie 1923 a avut loc inaugurarea 

Monumentului celor trei martiri, 

instalat în faţa Catedralei din Chişinău de un grup

de basarabeni, în frunte cu Pan Halippa.
 

Autorul monumentului – sculptorul Verea-Ionescu.

 Monumentul a fost executat din piatră, având

reliefuri, vulturul, stema, inscripţiile şi elementele

decorative turnate în bronz. 
 

Ansamblul avea un piedestal pe care era amplasat

un panou, unde erau incrustate reliefurile cu

chipurile martirilor, însoţite de inscripţiile: 

Simeon Murafa (24.05.1887–20.08.1917); 

părintele Alexei Mateevici (16.03.1888–

13.08.1917); 

Andrei Hodorogea (02.10.1878– 20.08.1917). 

 

Monumentul a fost distrus în

1940, fiind restabilit în 2016.



În 2016, la aproape opt decenii după distrugere, monumentul, care îi

reprezintă pe trei martiri basarabeni: 

Alexei Mateevici, Simeon Murafa şi Andrei Hodorogea, 

cunoscuţi drept militanţi pentru reîntregirea neamului românesc,

a fost edificat prin reconstituire și amplasat exact pe acelaşi loc 

în scuarul Catedralei Mitropolitane. La sfinţire au asistat zeci de oameni,

care au venit să-i comemoreze pe marii înaintaşi. 



O placa comemorativă a fost instalată pe casa, 

în care a locuit Simeon G. Murafa, la iniţiativa Asociației Plai Natal, 

cu sprijinul financiar al Consiliului Local Cotiujenii Mari.

Actualmente numele lui Simion Murafa il poarta o strada din Chisinau.



”Un luptător pentru drept, Simion Murafa. 
 

Am cunoscut și eu pe acest impunător bărbat din

neamul nostru. Voinic și frumos, cu o siguranță

desăvârșită în atitudine, în privire, 

în cuvânt, inteligent și energic, de-o franchețe

deplină în examinarea părerilor sale, chiar când știa

că ele pot jigni pe convorbitor, adânc convins de

dreptatea planurilor, pe care le urmărea, 

el făcea cea mai mare impresie. 
 

Vedeai în el omul născut pentru a comanda,

inițiatorul și călăuza unei mișcări naționale...”

 

Nicolae Iorga
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