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ARGUMENT
Am ini,tiat această publica,tie cu convingerea că este necesară. Nevoia unei noi
reviste de istorie la Bacău nu trebuie prea mult argumentată.
În ultimele decenii la Bacău s-a format un grup de cercetători în domeniul
istoriei, grup care se dezvoltă numeric şi calitativ prin aderarea unor tineri, tot mai
bine pregătit, i profesional şi dornici să desfăşoare activitate de cercetare ştiin,tifică.
În 1968 la Bacău, din ini,tiativa regretatului istoric şi arheolog Iulian
Antonescu, a apărut revista Carpica, care s-a impus pe plan na,tional şi intema,tional,
revistă ajunsă în 2001 la al treizecilea număr. În jurul acestei reviste s-a fonnat un
grup de specialişti, prezen,ti cu studii şi articole în numeroase reviste de specialitate
din ta
, ră, şi care iată acum devin şi colaboratori ai noii publicapi.
Bacău/ universitar, în care afonc,tionat mai mul,ti ani şi o Facultate de Istorie
Geografie, la care s-a format un grup de specialişti în domeniul cercetării istorice,
facultate desfiinţată abuziv de regimul comunist, dar pentru reînfiin,tarea căreia
"democra,tii"comozi de azi nu au făcut nimic, deşi se resimte acut nevoia fiintă
, rii
unei facultă,ti de istorie, Bacău/ cu o prestigioasă institu,tie muzeală de profil, cu
nomeroase licee consacrate prin elevii şi profesorii lor, pe plan naponal, merită o
nouă revistă de istorie.
Filiala Bacău a Societăti
, i de Ştiinţe Istorice din România care a ini,tiat această
revistă doreşte ca noua publica,tie să fie în primul rând a profesorilor de istorie de la
catedră, cu preocupări de cercetare ştiinpfică şi didactică. Ei, în primul rând, simt
nevoia unei publica,tii în care să comunice modestele rezultate ale muncii ştiinpfice,
să-şi împărtăşească experienţa de la catedră şi să facă un schimb de idei novator şi
benefic pentru to,ti, care să ducă la îmbunătă,tirea permanentă a predării istoriei în
şcoala de toate gradele.
La Bacău îşi desfăşoară activitatea azi, în diverse institu,tii de profil, dar în
primul rând în învă,tământul de toate gradele, 11 doctori în ştiinţe istorice şi 14
doctoranzi, dar şi un număr apreciabil de profesori cu preocupări de cercetare
ştiin,tifică în domeniul istoriei. În aceste condi,tii o nouă publicape periodică de istorie
devine nu numai necesară, dar şi posibilă.
De ce Zargidava? După cum se cunoaşte, multe periodice de istorie şi
arheologie din România, sau din alte ,tări europene, şi au luat titlul de la unele
toponime şi hidronime antice, sau numele unor zone istorice şi popula,tii antice şi
medievale. Spre exemplificare amintim că în România avem Apulum la Alba Iulia,
-

Aluta

la Sfântu Gheorghe, Acta Musei Napocensis la Cluj-Napoca, Buridava la
Râmnicu Vâlcea, Carpica la Bacău, Cumidava la Braşov, Drobeta la Drobeta-Tumu
Severin, Crisia la Oradea, Litua la Târgu Jiu, lstros la Brăila, Hierasus la Botoşani,
Marisia la Târgu Mureş, Memoria Antiquitatis - Acta Musei Petrodavensis la
Piatra Neamţ, Musaios la Buzău, Peuce la Tulcea, Pontica la Constanţa, Acta
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Musei Porolissensis la Zalău, Thraco-Dacica la Bucureşti , Sargetia la Deva,

Tibiscus la Timişoara, Ziridava la Arad etc. De peste hotare men,tionăm doar

Byzantina în Grecia, Celticum şi Galia în Franta
, . lliria în Albania, Starinar în

Iugoslavia, Casopis în Cehia, Ampurias şi Pyrenae în Spania, Perugia în Italia etc.
Pe teritoriul judeţului Bacău au fost localizate, prin cercetări arheologice, mai
multe din cetă,tile (davele) dacice din harta lui Ptolemeu. Astfel avem Tamasidava,
foarte probabil /a Răcătău, Utidava la Tiseşti-Tg. Ocna şi Zargidava la Brad. Dintre
toate, cea mai remaecabilă pare a fi Zargidava, imponant centru economic, religios
şi politica-militar, foarte probabil reşedinţa sau una din reşedinţele regilor daci, în
primul rând a lui Burebista, aşa cum rezultă şi din articolul care deschide sumarul
publicaţiei Zargidava. Revistă de istorie.
Prin tematică şi adresabilitate dorim să nu rămânem doar o publicaţie locală,
provincială. Dorim să spargem tiparele provincialismului şi să devenim o revistă de
interes na,tional. De aceea vom găzdui colaborări venite de la specialişti din toată
,tara şi vom aborda o tematică de interes larg. Ne vom fori, pe cât posibil, de texte
sterile, de abordări care nu aduc nimic nou, nici ca documentare, dar nici ca
interpretare. Nu vom găzdui atacuri la persoană, dar vom deschide paginile
dezbaterilor de idei, punctelor de vedere înnoitoare cercetărilor conexe (sau
interdisciplinare), atât în ceea ce priveşte cercetarea istorică, cât şi didactica
învătă
, mântului privind predarea istoriei în şcoală. Dorim să avem în viitor cât mai
mul,ti colaboratori din rândurile tinerilor profosori, tinerilor cercetători în domeniul
istoriei.
Publica,tia noastră se adresează în primul rând publicului academic
(profesori, cercetători ştiin,tifici, elevi şi studenţi), dar şi tuturor iubitorilor de istorie.
Redac,tia nu şi-a permis nici un fel de cenzură. Responsabilitatea asupra conţinutului
şi formei materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor.
Nu putem încheia fără a men,tiona că aparit, ia acestei publicat, ii nu ar fi fost
posibilă fără înţelegerea şi sprijinul unor oameni generoşi. Tuturor celor care au
sprijinit moral şi material apari,tia acestei publicaţii le mul,tumim, şi pe această cale,
şi le rămânem îndatora,ti.
Un gând de mul,tumire Editurii Conexiuni din Bacău şi harnici/ar tipografi de
la Imprimeria "Bacovia" din Bacău.
Convinşi că numerele următoare vor fi mai bune, că numărul colaboratorilor
şi cititorilor va spori, nu putem găsi alte cuvinte de final, decât să urăm acestei noi
publicaţii, Zargidava. Revistă de istorie, un sincer Vivat, crescat, floreat!

Prof.dr. IOAN MITREA
Preşedintele Filialei Bacău
a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

ZARGIDAVA- CENTRUL POLITIC AL REGILOR DACI
VASILE URSACHI
Zargidava, una din stelele constelaţiei ptolemaice, care luminează o parte
din istoria strămoşilor noştri, devine frontispiciul unei noi apariţii pe firmamentul
publicaţiilor băcăuane. Fie că această nouă apariţie să constituie, pentru breasla
zeiţei Clio, un îndemn pentru noi descoperiri şi interpretări în acest domeniu, spre
binele nostru şi al generaţiilor viitoare.
Pentru a cunoaşte ce înseamnă, în istoria locală, această descoperire, relativ
recentă (dacă ne referim la ultimii 50 de ani) este necesară o prezentare, cât de cât
detailată, a vestigiilor care au dat posibilitatea reconstituirii istoriei noastre într-o
perioadă când izvoarele scrise sunt destul de sărace sau aproape inexistente.
Importantele descoperiri de aici au dat posibilitatea aflării unor răspunsuri
la multe din întrebările fireşti pe care ni le punem, referitor la mersul istoriei
acestor meleaguri, într-o perioadă destul de importantă din viaţa celor care au
locuit aici cu mii de ani în urmă. Trebuie să spunem, de la început că Cetatea
dacică de la Brad - Zargidava
se află pe un bot de terasă a Siretului, la
jumătatea distanţei dintre Bacău şi Roman, în localitatea cu acelaşi nume, din
comuna Negri, judeţul Bacău, loc de unde putem domina cu privirea întreaga vale
a Siretului, cuprinsă între cele două oraşe. Această vale, care constituie o
adevărată coloană vertebrală a zonei est-carpatice, a constituit, în toate timpurile,
un perimetru ce a oferit condiţii prielnice pentru locuire şi apărare.
Situl arheologic de la Brad cuprinde o multitudine de aşezări, care s-au
succedat pe parcursul a peste 6.000 de ani, începând cu primii locuitori din epoca
neolitică, cultura Precucuteni, după care, în perioada imediat următoare, în epoca
eneolitică să descoperim o aşezare a culturii Cucuteni A şi AB, deosebit de
importantă pentru o întreagă zonă, prin bogăţia materialului descoperit, dar, mai
ales prin valoarea unor piese cu caracter de unicat. Este vorba de importantul
tezaur de obiecte de podoabă, compus din peste 480 piese din metal şi os, care se
constituie în cel mai mare, ca număr de piese, din aria culturilor neo-eneolitice din
ţara noastră şi printre puţinele din sud-estul Europei. El constituie una din cele
mai importante mărturii privind meşteşugul prelucrării aurului şi aramei, pe aceste
meleaguri sau folosirii lor ca obiecte de podoabă sau de cult.
Cele câteva mom1inte, dar şi unele unelte sau ceramică din perioada de
tranziţie de la cneolitic la epoca bronzului, confirmă continuitatea de locuire a
acestui platou, pentru ca în epoca bronzului, importanţa aşezării să fie şi mai
mare, mai ales în perioada culturii Monteoru, când consenmăm apariţia unei
puternice fortificaţii din pământ, lemn şi piatră.
-

Primul şanţ şi val de apărare, cel placat cu piatră de râu, au continuat să fie
folosite şi în perioada următoare, adică a primei epoci a fierului - Hallstatt

B,

când s-a reparat şi întreţinut această fortificaţie. Aşezarea din această epocă, deşi
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nu prea bogată, este destul de importantă deoarece printre obiectele descoperite se
remarcă unele, ca de exemplu fibulele cu nodozităţi de tip egeean, ce
demonstrează strânse legături cu această zonă de civilizaţie. Ceramica şi obiectele
descoperite au determinat aşezarea locuirii de la Brad, din această perioadă, printre
cele care au dat nurrele unei culturi materiale ale epocii: Babadag Cozia Brad.
Cea mai importantă şi bogată perioadă în care acest platou a fost locuit,
aparţine epocii geto-dacice, cuprinsă între secolele . IV î.H. şi sec. II d.H., ilustrată,
printre altele, ele un strat de cultură arheologică cu o grosime ce depăşeşte 3 m şi
cuprinde o stratificare foarte complicată a urmelor acestei locuiri. Începând cu cel
mai vechi nivel, care cuprinde materiale cu puternice influenţe greceşti, într-o
perioadă în care se trece la cea de a doua epocă a fierului "La Time" Contactul cu
lumea grecească a stimulat producţia locală, care a permis nu numai o dezvoltare
a schimbului de mărfuri ci a creat condiţiile apariţiei monedei.
Cu toate că în secolele IV III î.H. teritoriul de la est de Carpaţi a cunoscut
o prezenţă tot mai intensă a produselor greceşti, care au influenţat puternic
populaţia băştinaşă, în secolele următoare, până la cucerirea romană şi chiar
paralel cu aceasta, influenţele acestea cunosc o neîntreruptă prezenţă pe aceste
meleaguri, iar produsele ceramice lucrate la roată de către localnici, păstrează încă
multă vreme p�cetea imitaţiilor după formele greceşti.
Rămânând în sfera influenţelor, trebuie să notăm şi elementele celtice, care
apar în sec. III î.H. Din acest punct de vedere am putea aminti prezenţa marelui
depozit de unelte de producţie celtică descoperit la numai 2 km de aşezarea de la
Brad. Este vorba de cele peste 300 de piese din fier, din depozitul de la Negri.
Trebuie să remarcăm faptul că în primele două niveluri dacice de aici,
locuirea se rezuma doar la zona fortificată a epocii bronzului şi se caracterizează
prin locuinţe destul de modeste din punct de vedere constructiv, cele de suprafaţă
erau destul de sumare, la fel şi cele adâncite în pământ, toate cu un inventar destul
de sărac. Agricultura, creşterea vitelor, vânatul, pescuitul, olăritul, precum şi alte
activităţi meşteşugăreşti, constituiau ocupaţiile de bază ale locuitorilor din această
aşezare, dar dezvoltarea lor este destul de inceată în comparaţie cu perioada
următoare, câ1d asistăm la un salt calitativ deosebit de mare, ilustrat de o
schimbare ral"'icală a stratigrafiei complexelor de locuire, inventarului sau
spaţiului de ccnstrucţie a locuinţelor, ceea ce presupune un salt în calitatea vieţii,
însoţit de o explozie demografică nemaintâlnită anterior. Este momentul să
arătăm că începând cu a doua jumătate a secolului II î.H. compoziţia şi aspectul
genetal al straturilor arheologice sunt net deosebite.
Cele două niveluri dacice de pe acropolă, demonstrează o continuitate a
formelor de viaţă pe tot parcursul celor două secole şi jumătate pe care le
reprezintă, nefiind nici o cezură între ele. Acest lucru demonstrează continuitatea
de viaţă pe acelaşi loc în condiţiile unei evoluţii ascendente, care culminează cu
faza clasică a culturii dacice, cuprinsă între sec. 1 î.H. ŞI sec II d.H. Este
-

-

-

ZARGIDAV A

-

centrul politic al regilor daci
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momentul când aşezarea cuprinde cea mai întinsă suprafaţă şi cea mai numeroasă
populaţie, marcată de prezenţa

unor mari aglomerări de locuinţe, uneori

suprapuse, din cauza deselor incendii, câte 7 până la 1 1 faze rară straturi de
nivelare între ele, în decursul celor două secole de existenţă a statului dac al lui
Burebista şi Decebal.
Practicarea agriculturii la geto-daci este bine cunoscută, atât din unele
informaţii ale scriitorilor antici, cât, mai ales, din numeroasele descoperiri de
unelte pentru agricultură: plugul cu tracţiune animală, brăzdarul din fier, coasele,
secerile, cosoarele, unnele de pleavă în pereţii de lut ai locuinţelor, seminţele,
gropile pentru provizii, cuptoarele pentru copt pâine etc. Punerea în evidenţă a
acestor descoperiri ne dovedesc că agricultura constituia ocupaţia de bază a
locuitorilor. Introducerea brăzdarului de plug

din fier a constituit principalul

element care a dus la o dezvoltare vertiginoasă a agriculturii, practicată pe
terenurile din jurul aşezărilor deja libere pentru aceasta dar şi extinderea
suprafeţei cultivate prin masive defrişări de pădure, realizată printr-o intensă
folosire a lemnului în construcţiile civile şi militare, lucrări impuse de o cerere din
ce în ce mai mare, de cereale pentru consunrul intern sau ca principal produs al
schimburilor comerciale. Numărul din ce în ce mai mare al locuinţelor, nu numai
la Brad, ci în toate aşezările dacice, bine documentat prin cercetările întreprinse
până acum, impuneau o creştere a producţiei de cereale.
Legată de agricultură, creşterea vitelor, a constituit o altă ocupaţie de bază
a dacilor, fiind documentată de o mare bogăţie de materiale specifice, dintre care
impresionanta cantitate de oase ale animalelor domestice, sau recipientele
caracteristice acestei ocupaţii sunt edificatoare. Numărul extrem de mare de oase,
tăiate în general pentru consumul măduvei sau a cărnii, demonstrează o
alimentaţie bogată în proteine. Printre principalele animale sunt: bovine, ovine,
cabaline, porcine, păsări şi o mare cantitate de oase de animale sălbatice, vânate în
pădurile din jur. Vasele strecurători dovedesc intensa folosire a produselor lactate
în alimentaţie. Evident, o mare parte din îmbrăcămintea dacilor era asigurată din
prelucrarea lânii de la ovine, după cum alte produse, ca de pildă pieile sau
burdufurile pentru transportul lichidelor constituiau principalele produse folosite
ca rezultat al practicării creşterii animalelor. Vânatul şi pescuitul, alte două
îndeletniciri practicate de geto-dacii de la Brad, sunt evidenţiate de un mare
număr de obiecte.

Alături de aceste ocupaţii şi îndeletniciri, activitatea meşteşugărească ocupa

un loc de frunte între factorii care au impulsionat dezvoltarea societăţii geto-dacice.

Ele presupun existenţa unor meşteri cu o pregătire deosebită, fiind ilustrată de o
mare diversitate de obiecte, care demonstrează existenţa unor pături, a populaţiei,
distinctă faţă de masa locuitorilor aşezării, prin ocupaţiile lor; indicând o separare
a meşteşugurilor de agricultură şi mai ales o specializare pe domenii, firească, în
co ndiţiile unei generale dezvoltări bazată pe o îndelungată evoluţie a experienţei
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proprii şi a unor influenţe facilitate de frecventele legături cu marile civilizaţii ale
antichităţii: greco-romană.
Olăritul, cu impresionanta varietate a formelor de vase, imitarea formelor
greceşti şi romane, prelucrarea osului, ilustrată de numeroase obiecte foarte
frumos realizate şi decorate, tarsul şi ţesutul intens practicate de oamenii acestei
epoci, prelucrarea lemnului, poate una din cele mai răspândite meşteşuguri ale
dacilor din zona de dealuri şi de şes, unde marea majoritate a locuinţelor, a
construcţiilor cu caracter de cult sau gospodăresc, a fortificaţiilor sau a altor
anexe, necesitau mari cantităţi de lemn, precum şi prezenţa a numeroase unelte
specifice: topoare, fierăstraie, cuţitoaie, rindele, cuţite, dălţi etc. demonstrează o
specializare a meşterilor daci. Predilecţia pentru ornamentaţie, mai ales pe
ceramică, unelte din os sau obiecte de podoabă manifestată de populaţia dacică,
nu poate fi separată de ceea ce credem că ar fi existat în domeniul construcţiilor.
Cea mai bogată activitate meşteşugărească este legată de prelucrarea
metalelor, atât de necesară confecţionării de unelte, obiecte de podoabă sau arme.
Tot atât de importantă era şi repararea acestor unelte sau arme, în condiţiile în
care metalul în sine, reprezenta o valoare foarte mare şi era destul de greu de
procurat. Pentru acestea existau numeroase ateliere, în care s-au descoperit
lingouri de bronz şi de fier, obiecte în curs de prelucrare, zgură de diferite metale
sau creuzete pentru topit şi turnat metalul.
Produsele meşteşugăreşti devenind din ce în ce mai numeroase, apare un
surplus de mărfuri care luau drumul comerţului cu lumea învecinată. În acest sens
putem vorbi de apariţia unei pături a populaţiei care din meşteşugari ce-şi vindeau
propriile lor produse, devin negustori. Odată cu înflorirea acestei activităţi, aceşti
negustori se avântau în relaţii de schimb de mai mare anvergură, în zone mai
îndepărtate de localităţile de producţie meşteşugărească din care proveneau,
încurajaţi şi de dezvoltarea comerţului în general. Legat de acest comerţ trebuie să
amintim şi apariţia monedei, care a avut un rol important în viaţa economică a
acestor aşezări.
Importanţa economică a Zargidavei este bine ilustrată de numărul mare de
obiecte, din toate domeniile, descoperite până acum, fapt ce a dus la îmbogăţirea
colecţiilor Muzeului de Istorie din Roman cu peste 200.000 de piese, din care,
unele, de o mare valoare documentar istorică, care au permis reconstituirea
istoriei dacilor din această zonă.
Numărul mare de locuin�e cerct:tate, peste 600, ne-au oferit numeroase date
privind forma, materialele, sistemul de construcţie, etc. deosebindu-se două tipuri:
adâncite şi de suprafaţă. Pentru perioada clasică a culturii dacice, deşi cele două
tipuri coexistă, cele adâncite se aflau numai în aşezarea deschisă, iar din punct de
vedere al preferinţelor, marea majoritate erau de suprafaţă. S-au obţinut date
importante privind pereţii, unele amenajări interioare, intrarea, acoperişul, precum
şi lipsa vetrelor în interior, la cele adâncite. Totodată s-a putut constata că cea mai
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mare parte a pereţilor se aflau la suprafaţa solului, ceea ce indică o suprastructură
de lemn. Unele locuinţe de acest fel erau folosite şi ca depozite colective,

atât

pentru păstrarea cerealelor cât şi pentru alte alimente sau produse. Pentru
locuinţele de suprafaţă s-a putut remarca consistenţa urmelor acestora, mai ales
ale pereţilor, lutuielii, temelii de lut, vetre, cuptoare şi alte amenajări interioare. Se
observă folosirea intensă a lemnului.
Se remarcă numărul mare de locuinţe de suprafaţă, care aveau o construcţie
destul de simplă, cu o singură încăpere, mai rar cu câte o anexă, dispuse în linie,
ca un început de sistematizare. Pe lângă locuinţe s-au descoperit şi un număr
foarte mare de gropi, peste 700, care aveau rosturi diferite în cadrul aşezării.
Unele din ele erau pentru păstrarea proviziilor, altele pentru depozitarea resturilor
menajere, iar unele aveau un caracter cultual. După cum se ştie unele provizii
alimentare se ţineau în vase mari, care la rândul lor erau îngropate în pământ,
pentru a-şi păstra poziţia verticală şi a avea stabilitate.
Foarte importantă este descoperirea unei locuinţe cu totul aparte, care
depăşeşte, ca mărime, orice altă construcţie de aici. Este vorba de o locuinţă de
peste 430 m.p., cu etaj, descoperită în partea de NE a acropolei, în nivelul

III

dacic, cu două faze, una cu funcţie colectivă, de formă dreptunghiulară şi cea de a
doua religioasă, având un perete absidat.

"palatuf' de la Popeşti, această construcţie, pe care am denumit-o
"palat", aduce argumente importante la cunoaşterea sistemului de

Alături de
şi noi

organizare la daci. Cercetarea acestui edificiu a adus şi alte elemente noi privind
sistemul de construcţie a locuinţelor, ca de pildă, um1e de tălpi de lemn, din care

porneau pereţii verticali, existenţa unor suprastructuri din lemn, sau chiar a
etajelor, inclusiv acoperişul, decorarea pereţilor interiori cu impresiuni vegetale,

vetrele şi gropile din interior, un bogat inventar, cu multe piese metalice, existenţa
unui cerdac sau a unei prispe din prundiş etc.
Foarte importantă este descoperirea unei pieţe pavate cu piatră de râu din
centrul acropolei, care făcea legătura între intrarea pe acropolă şi câteva edificii
importante ale aşezării:

"palatul", un cuptor colectiv, amenajat într-o locuinţă- o

adevărată brutărie, câteva locuinţe mai mari, sanctuarul cu coloane de lemn şi

intrarea pe acropolă, piaţă care cuprindea o suprafaţă de peste 200 m.p. Recent a

fost descoperit şi un canal de drenaj al acestei pieţe, având dimensiunile de 0,30 m
lăţime, 0,50 m adâncime şi peste 40 m lungime, cu rolul de a scurge apa pluvială

din piaţa pavată, în valea Siretului. Este de remarcat faptul că pe o distanţă de

peste 40m. acest canal de drenaj a fost ocrotit de toate construcţiile din zonă, care

nu erau puţine, mai bine de un secol. Tot aşa cum pe întreaga suprafaţă a pieţei
pavate nu s-a construit nimic timp de două secole, până la dispariţia aşezării
dacice.
Dacă rămânem numai la aceasta şi încă putem vorbi de o sistematizare a
construcţiilor în care piaţa din centrul acropolei, constituie punctul de la care
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porneau celelalte edificii. Vedem în aceasta şi locul de adunare, cel puţin pentru
un anutre grup - conducerea colectivă a localităţii, dacă nu chiar aranjarea unor
schimburi comerciale sau de altă natură. Rolul acestei pieţe centrale putea fi
multiplu, în orice caz, poate fi considerată o adevărată "agora" din oraşele
greceşti. De aici se intra în principalul edificiu administrativ sau politic al aşezării
- palatul - ce putea fi reşedinţa şefului sau locul de adunare al celor cu funcţii
administrative, politice, militare şi de cult, dacă luăm în considerare camera cu
absidă, după cum tot de aici se intra în zona sacră a aşezării.
Deşi denumirea de

"polis" pe care Ptolemeu îl foloseşte atunci când

consemnează cele peste 40 de localităţi ale Daciei, nu corespunde cu ceea ce
înseamnă pentru greci această noţiune, nu trebuie să excludem, măcar în parte,
existenţa unor elemente de urbanizare la geto-daci, ilustrate de unele descoperiri

din aceste

aşezări de tip

"dava" Problema oraşului, ca fenomen istorica-geografic,

în care unele criterii, bine definite, cum ar fi: numărul mai mare al populaţiei,
ocupaţiile,

care

cuprind,

în

afara

agriculturii

şi

alte

domenii,

de pildă

meşteşugurile, negoţul etc., o cultură superioară, unele privilegii, o oarecare
autonomie administrativă, politică, cu unele instituţii urbanistice, posibilitatea de
autoapărare etc. sesizate la mai multe aşezări de tip

"dava", confirmă ipoteza

existenţei unui proces de urbanizare la daci.
Raportând importantele descoperiri de aici la criteriile enunţate, privitoare
la procesul de urbanizare, putem consemna existenţa majorităţii condiţiilor care se

cer pentru a deveni oraş: mărirea numărului de locuitori - consemnată încă din a
doua jumătate a sec. II î.H. dar mai ales în sec. 1 î.H.; dezvoltarea meşteşugurilor,

a comerţului, fortificaţiile, sanctuarele etc. Toate acestea au dat un caracter de
centru politic, militar, economic, administrativ, religios şi cultural pentru o
întreagă zonă, devenind un centru care polariza în jurul său un mare număr de
localităţi dacice.
Fără a fi accesibilă marii majorităţi a dacilor, scrierea a fost documentată şi
la Brad. Deşi nu avem nici un text sau măcar un cuvânt întreg, cele câteva litere
incizate pe vase, fusaiole sau diverse obiecte, ne dau posibilitatea să credem că
din marea majoritate a locuitorilor de aici existau câteva, probabil negustori sau
meseriaşi, care cunoşteau şi se foloseau de scriere. Aşa cum s-a observat, cele mai
multe litere sau grupe de litere greceşti ori latine, s-au descoperit pe ceramica de
import: ceea ce ar presupune că erau făcute de către negustorii

străini şi

reprezentau fie senm.e de proprietate. fie semne de capacitate sau conţinut al
vasului respectiv. Dar în afară de semnele de pe vasele de import, s-au descoperit
şi litere sau grupe de litere, greceşti ori latine, pe vase sau fusaiole de factură
locală, care presupune o folosire a lor de către aceştia.
Din punct de vedere al fortificaţiilor se constată că la Brad a fost

c�a mai ingenioasă construcţie defensivă din păm ân t şi lemn din
din aria culturii dacice. Aceasta constă dintr-un mare şanţ de
a cărui escarpă a fost întărită, pe o mare porţiune, cu o interesantă

descoperită,

Moldova sau chiar

ap ărare
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construc�ie din lemn. De asemenea, în zona de acces pe acropolă s-a descoperit o
ingenioasă construcţie de lemn, din care nu lipsea un pod mobil, care uşura
pătrunderea dinspre aşezarea deschisă pe acropolă. La acestea adăugăm existenţa
unei palisade simple din lemn şi din pământ, care era amenajată pe marginea
acropolei, în zona şanţului de apărare. Este pentru prima dată când se descoperă o
asemenea fortificaţie la o aşezare de tip "dava" Tot legat de fortificaţie trebuie să
rrenţionăm şi faptul că la Brad s-au putut determina, cu destulă precizie, limitele
cronologice ale fortificaţiilor, care nu sunt aceleaşi cu ale aşezării. Confirmări ale
acestui fenomen le avem, din ce în ce mai mult, din cercetările recente efectuate la
Răcătău.
Un loc deosebit între descoperirile de la Brad îl ocupă construcţiile cu
caracter de cult. Printre acestea am inclus unele gropi, cum ar fi Gr. 1 8 din CI,
camera cu absidă din locuinţa mare

("palatul"), sanctuarul cu cele trei faze şi

construcţia cu aliniamente din aşezarea deschisă, cu coloane de lemn. Evident
avem de a face cu construcţii diverse în care diferenţa cronologică poate explica,
mai bine, aceste diferenţe. Aşa, de pildă, Gr. 1 8, care a fost datată la sfârşitul sec.

II şi începutul sec. 1 î.H. poate constitui prima etapă în construcţiile de cult, legată

de caracterul chtonian

al

religiei dacilor în perioada de început, în care zeul

Zalmoxis îşi făcea apariţia sub pământ. Mai târziu, sau mai bine zis în etapa
următoare, când religia dacilor devine predominant urano-solară, documentată
arheologic prin numeroase descoperiri şi la Brad apar elemente noi de cult. Este
momentul să amintim prima fază a sanctuarului cu construcţia dreptunghiulară,
apoi cea cu absidă la care se adaugă camera absidată de la

"palat" şi în sfârşit

sanctuarul rotund cu coloane de lemn, care demonstrează ca şi în celelalte zone
ale Daciei, existenţa unui cult solar.
Revenind la gropile de cult, trebuie să remarcăm cercetarea în întregime a
unei ase�nea gropi, de di� iuni impresionante. Descoperită în partea sud
estică a acropolei, face parte din nivelul III dacic, cu un dia�tru de 3-3,50 m, de
formă ovală şi cu a adâncime cu totul excepţională de 16,05 m în ea a fost
descoperită o mare cantitate de oase, cenuşă, cărbune de lemn, pietre, crustă de
vatră şi mai ales fragmente ceramice care provin de la peste 1 200 vase lucrate la
mână şi la roata olarului, precum şi 24 unelte din os, piatră, fier şi bronz. în
i.nr.diata apropiere, recent, s-a descoperit o platformă de prundiş, de aproape 60 m p.,
care permitea participarea la diferite ritualuri, a unui mare număr de locuitori din
aşezare sau din zonă, iar grija pentru menţinerea stratului de prundiş în condiţii
bune, prin refacerea în două - trei etape, demonstrează importanţa practicilor
religioase legate de această groapă. Această descoperire vine să confirme, încă
odată, caracterul religios al gropii descoperită în 1 974, prin aceasta adăugăm încă
un fapt deosebit de important legat de practicile religioase în sec. 1 î.H., care
premerg vestitele sanctuare din piatră sau din lemn din perioada clasică a culturii lor.
Existenţa unui grup de construcţii cu caracter cultual in aşezarea de la Brad
pune problema existenţei unui centru religios pentru o zonă destul de întinsă din
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jurul cetăţii de aici. Ca şi în cazul marilor centre religioase din munţii Orăştiei sau
alte zone ale Daciei, sanctuarele de aici deveneau centre de pelerinaj ale unei
populaţii numeroase dintr-o zonă destul de mare, delimitată, probabil, pe alte
considerente, în special economice şi politice. Ele au constituit punctul de atracţie
al populaţiei din jur cu care prilej s-au realizat schimburile şi influenţele fireşti
între localităţi şi odată cu aceasta unitatea culturii materiale şi spirituale ale
dacilor.
Legate de credinţele religioase, riturile şi ritualurile de înmormântare
constituie încă un domeniu al vieţii spirituale al dacilor de la Brad în care se
manifestă unitatea civilizaţiei lor. Cele două rituri de înmormântare- înhumaţia şi
incineraţia - sunt strâns legate de cele două concepţii şi credinţe religioase despre
viată şi moarte, despre zeul subpământean şi cel solar, despre caracterul chtonic
şi �rano-solar al acestei religii. În acest context remarcăm apariţia unui număr
relativ mare de morminte de înhumaţie în aşezarea deschisă, care au contribuit la
o întreagă revizuire a concepţiilor noastre despre folosirea acestui rit de
înmonnântare la geto-daci, mai ales că până la data când făceam cunoscute
asemenea morminte, nu exista nici un şantier sistematic care să fie prezentat
asemenea descoperiri. Toate acestea vin să contribuie la adâncirea cunoştinţelor
noastre despre viaţa spirituală a dacilor, aducând noi elemente care îmbogăţesc
patrimoniul civilizaţiei lor.
Descoperirea recentă a unui nou motiv decorativ în ceramica dacică pictată,
este vorba de pictarea unui peşte pe un capac de tipul "cu prag", ne oferă
posibilitatea discutării acestui motiv ca simbol al unei noi religii. Peştele, ca motiv
decorativ sau simbol, este foarte puţin prezent în culturile primei epoci a fierului
din Mo�dova. Mai târziu apare în tezaurele de la Agighiol, Porţile de Fier şi
Pcretu. In perioada clasică a culturii dacice, acest motiv nu a apărut nicăieri, nici
pe ceramică şi nici pe alte piese de altă natură. La Brad, acest capac a apărut în
nivelul de sec. II d.H. Cum în această perioadă simbolul creştinismului începea să
fie răspândit în tot Imperiul Roman, nu este exclus să fie prezent şi în această
parte a Europei, ca un element atât de vehiculat, mai târziu, în lumea creştină.
Dacă acest lucru ar fi posibil, din punct de vedere teoretic, mai ales că legăturile
cu Roma erau în această perioadă, destul de strânse, am putea vorbi de prezenţa,
în aceste locuri, a unor elemente creştine, chiar de la începutul răspândirii noii
religii. Noi considerăm aceasta ca o ipoteză cu minime posibilităţi, dar nu
imposibilă. Prezenţa unui motiv zoomorf, peştele, ca fiind unicat în motivistica
generală a culturii dacice în perioada clasică, mai ales în ultima ei parte, respectiv
sec. 1 II d.H. este de natură să pună problema apariţiei unor simboluri creştine în
această zonă, indiferent pe ce căi ar fi putut veni.
Chiar dacă ipoteza unui simbol creştin, în sec. 1 -II d.H., nu este posibilă
în această zonă, nu este mai pu1in adevărat că motivul decorativ, în sine,
constituie un element deosebit de important, nu numai ca unicat în cultura dacică
-
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ci şi în crearea posibilităţii de a lărgi sfera punctelor în care asemenea motive
decorative sunt semnalate. Prezenţa lui relansează ipoteza unui larg spectru
motivistic sau simbolistic în arta geto-dacică, care aşteaptă mereu noi descoperiri.
După cum se ştie, ultima fază de dezvoltare a civilizaţiei dacice are un
caracter oppidan şi cuprinde ultimele două secole de existenţă a acestei civilizaţii,
când apar numeroase aşezări intens locuite şi puternic fortificate, care I-au făcut
pe Ptolemeu să le consemneze ca "oraşe" ale Daciei. Apariţia lor demonstrează
importanţa factorului economic în procesul transformării aşezărilor rurale în
aşezări cu caracter protourban, devenind centre politice, economice, sociale,
religioase, meşteşugăreşti, comerciale etc. asupra unei regiuni întinse. Ele
păstrează unele elemente tradiţionale, fiind întărite cu fortificaţii de lemn şi
pământ, fără ziduri de piatră, de proporţii destul de reduse, dar intens locuite,
folosind materiale de construcţie locale, mai ales lemnul şi păstrând un puternic
caracter rural, legat de faptul că agricultura rămâne una din ramurile de bază ale
econonne1.
Intrate în statul dac constituit de Burebista la jumătatea sec. 1 î.H, fiecare
din ele îşi păstra funcţiile pe plan local. Destrămarea acestui regat nu a însemnat
şi decăderea acestor importante centre. Rezultatele cercetărilor de la Brad
confirmă aceasta. Dacă funcţiile militare încep să piardă din importanţă, în sensul
unei abandonări parţiale a fortificaţiilor, când nu mai sunt refăcute sau întreţinute
cu grija cu care se făcea mai înainte, în schimb celelalte funcţii administrative,
comerciale, meşteşugăreşti, religioase, etc. iau o amploare din ce în ce mai mare,
devenind cele mai prospere aşezări dacice din sec. 1 d.H. Ele vor constitui şi după
Burebista factorul economic pe care se sprijinea întreaga forţă a dacilor, care au
putut ţine piept, multă vreme, ,cu atâta înverşunare, celei mai mari forţe ale
epocii - forţa romană.
Consemnând deja faptul că cetatea dacică de Brad este una din davele pe
care Ptolemcu le include în harta sa, printre cele 40 de oraşe ale Daciei şi pornind
de la faptul că discuţiile privind identificările făcute până acum au dus la
acceptarea aproape unanimă că cele trei dave de pe Valea Siretului: Piroboridava,
Tamasidava şi Zargidava sunt cetăţile de la Poiana- Tecuci, Răcătău şi Brad, nu
ne mai rămâne decât să admitem că Zargidava constituia centrul politic, militar,
economic, cultural, religios al întregii zone din această parte a cursului mijlociu al
Siretului. Aceste trei dave se deosebesc de toate celelalte aşezări dacice
contemporane din Moldova, atât din punct de vedere al bogăţiei materialului
arheologic cât şi al edificiilor sau organizării interne a aşezării.
Importantele edificii de la Brad, unele din ele unicate în aria culturii dacice,
printre care sanctuarul rotund cu coloane de lemn, sanctuarele dreptunghiulare de
pe acropolă ţi din aşezarea deschisă, groapa de cult de dimensiuni impresionante
şi platforma din imediata apropiere a ei, pia�a centrală pavată cu piatră de râu,
aleea pavată care o leagă de podul de lemn, şanţul de drenaj, "palatul", brutăria şi
alte elemente constructive constituie argumente din cele mai puternice în favoarea
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ipotezei că această localitate

- Zargidava - poate fi cea pomenită în textul din

inscripţia dionysopolitană în cinstea lui Acornion, în condiţiile în care cele două
haste înaintea cuvântului ARGEDAVA să aparţină literei Z şi nu

S. Ipoteza lansată

de profesorul N. Gostar pare mult mai acceptabilă decât toate celelalte, care au
dus la numeroase

discuţii, în sprijinul ei vin tocmai aceste excepţionale

descoperiri făcute în una din cele mai intens cercetate, în toate fazele

-

acropolă,

aşezare deschisă şi necropolă tumulară din aria culturii dacice, cetatea de la Brad.
Această ipoteză poate fi cu atât mai verosimilă cu cât însuşi textul
inscripţiei amintite vorbeşte de faptul că Acornion a trebuit să facă un drum destul
de lung în misiunea sa, iar regele get, al cărui nume nu este pomenit, fie că era
tatăl lui Burebista fie că nu, putea foarte bine să-şi aibă capitala aici. Cetatea
dacică de la Brad a fost, desigur, unul din cele mai puternice centre ale unei

uniuni de triburi care în sec. 1 î.H., înaintea sau în timpul lui Burebista, putea fi
capitala unui rege sau al unui şef al acestei uniuni tribale. Nu este exclusă nici
posibilitatea ca Burebista să fi fost el însuşi originar din aceste locuri sau să fi
folosit aşezarea de aici drept capitală.
Ceea de dorim să accentuăm, este faptul că marea aşezare dacică de la
Brad, identificată cu Zargidava, putea să fie localitatea pomenită în preţiosul izvor

- inscripţia în cinstea lui Acornion - şi să fi constituit şi mai târziu una din
posibilele capitale ale unei uniuni de triburi sau a unui mic regat dacic. Toate
descoperirile de până acum îndreptăţesc această ipoteză, fiind, deocamdată,

singura staţiune arheologică din aria culturii dacice, care prezintă cele mai
valoroase

indicii

ale unei

vieţi

destul de complexe în

cadrul

civilizaţiei

strămoşilor noştri în ultimele două secole de existenţă. Este şi singura din davele

din Moldova care are, până în prezent o monografie. (Cf. Vasile
Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1995).

Ursachi,

Zar&fdaw.

ROMANITATE ŞI CREŞTINISM ÎN SECOLELE V·VI
ÎN LUMEA SATELOR DIN SPAŢIUL CARPATO·NISTREAN

IOANMITREA
Unnare a dezvoltării cercetărilor istorica-arheologice de la V. Pârvan încoace,
acumulării unui foarte bogat material docwnentar îndeosebi de natură arheologică, o
adevărată ''bancă de date" scoase din "arhivele pământului", astăzi este îrideobşte
acceptat de către cercetătorii de bună credinţă, care se aliniază adagiului "sine ira et
studio", că romanitatea şi creştinismul au fost factori fundamentali ai procesului de
formare a limbii şi poporului român. Dacă nu se poate vorbi de popor român, ca
popor neolatin, fără a dovedi cu argwnente ştiinţifice romanizarea autohtonilor
geto-daci, nu se poate înţelege nici încheierea romanizării acestora fără aportul
creştinismului.
Deşi spaţiul carpato-nistrean, cu excepţia extremităţii sudice, nu a făcut parte
integrantă din vasta întindere a Imperiului Roman, această regiune, parte organică din
punct de vedere geografic şi etno-cultural a vechii Dacii, nu a rămas în afara
procesului de romanizare şi în fapt în afara ariei de formare a poporului român.
Creatorul şcolii moderne de arheologie în ţara noastră, V. Pârvan, cu o viziune
profund ştiinţifică a jalonat şi coordonatele esenţiale ale procesului de romanizare a
regiunilor est-carpatice ale vechii Dacii. "Deşi romanii n-au ocupat Moldova în chip
oficial", spunea V Pârvan, ''Traian însuşi a fost acela care la Barboşi ... a întemeiat un
castru foarte bine întărit, în care fură instalate nu numai trupe auxiliare, ci şi un
detaşament din Classis Flavia Moesica... Împrejurul Barboşilor nwneroşii colonişti
formară un territoriwn"1• Prin Moldova trecea "drwru.l ce lega în IlDdul cel mai
direct oraşele romane ale Sciţiei Minore de Dacia Orientală", precum şi "marele drum
care de la Olbia ducea prin Tyras peste Basarabia şi peste Moldova drept în
Transilvania"2• Într-o altă lucrare V. Pârvan sublinia că "pe căile Siretului, Buzăului...
treceau la deal şi la vale trupe romane, negustori romani, ţărani daco-romani şi viaţa
dacică, până în adâncurile e� fără zgomot şi fără pompă se face viaţă romană"3•
Pa.r3fra.zând observaţia lui V. Pârvan care spunea că "romanii n-au putut prinde
rădăcini decât acolo unde au putut deveni ţărani'14, deci agricultori, atunci se poate
conchide că nici romaQitatea nu a putut pătrunde şi prinde rădăcini, decât în teritorii
stăpânite efectiv sau din preajma hotarelor Imperiului Roman, în care trăiau statornic
comunită!i săteşti agricole. Un asemenea teritoriu era începând din secolele 11-ill şi
1 V. Pârvan, Dacia. Civilizaţiile străvechi
Bucureşti, 1957,p.. 169.

2 Ibidem

din regiunile carpato-dunărene,

3 ldem, începuturile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti, 1923, p. 223.
4 ldem, Dacia. Civilizaţiile străvechi... , p. 155.

ediţia

Radu

Vulpe,

18

Ioan Mitrea

spaţiul carpato-nistrean, care deşi neocupat efectiv de romani, cu excepţia zonei
sudice, era în parte controlat şi supravegheat prin centre romane precwn cele de la
Barboşi, Olbia şi Tyras, dar şi prin drwnurile comerciale, ce plecau din aceste centre,
ca şi din Moesia Inferior, spre Transilvania, respectiv spre provincia Dacia Traiană.
Comunităţile săteşti agricole din spaţiul carpato-nistrean au fost receptive şi au
primit treptat "forma romană a vieţii, cu atât mai IIJJ.lt cu cât aceasta era înainte de
toate o via,tă ntrală şi cu cât frin mijloacele şi metodele ei era cu mult superioară
vie,tii agricole a dacilor liberi" (s.n. -I.M.).
Deşi s-au romaniza.t mai lent şi nesincronic, în timp şi spaţiu, regiunile carpato
nistrene, în cele din urmă s-au romanizat ireversibil, aserreni întregului teritoriu al
vechii Dacii, dovadă fiind şi faptul de necontestat că "romanismul agricol al Daciei şi
al Moesiei Inferior a rezistat de-a lungul întregului ev mediu până în zilele noastre'.6
Cercetările arheologice din ultimele decenii, în special cele de la Barboşi
Galaţi, întregite cu rezultatele cercetărilor din alte aşezări din regiunile sudice ale
spaţiului carpato-nistrean, au evidenţiat evoluţia şi intensitatea procesului de
romaniza.re în regiunile menţionate7• Aici, în extremitatea sudică a spaţiului carpato
nistrean, o mu;titudine de factori, dintre cei mai importanţi, între care nwneroasele
aşezări romane,, care presupun prezenţa administraţiei romane şi implicit a nwneroşi
latinofoni; prezenţa unor trupe romane şi a multor negustori dovadă circulaţia
monedei romane şi prezenţa multor produse de factură romană, şi nu în ultimul rând
răspândirea, de timpuriu, a creştinismului8, au făcut posibilă implantarea romanităţi.i şi
impunerea "Sigiliului Rorrei". Sudul roman al Moldovei istorice, la care se adaugă
marea influenţă a Moesiei Inferio? au jucat un rol hotărâtor în romaniza.rea spaţiului
carpato-nistrean. Pe măsura romanizării provinciei Dacia Traiană, şi îndeosebi după
retragerea aureliană, un rol însemnat, în romaniza.rea comunităţilor săteşti de la est de
Carpaţi 1-au jucat şi influenţele, de factură romanică, venite dinspre Transilvania.
Dacă în primele două secole ale epocii de etnogeneză a românilor fascicolul
romanizării a venit, precwnpănitor, dinspre sudul roman al Moldovei şi din Moesia
Inferior, din ser..olul al IV-lea d.Hr. se adaugă şi un important fascicol venind dinspre
fosta provincie Dacia mergând în est treptat până spre Nistru.
În evolu'ja procesului de romaniza.re şi încreştinare a comunităţilor rurale din
spaţiul carpatc--nistrean un loc important îl ocupă epoca secolelor V-VI. Această
epocă reprezintă un moment esenţial în istoria comunităţilor autohtone de la est de
Carpaţi, ca şi din tot spaţiul vechii Dacii. Acum s-a impus ireversibil romanitatea şi
creştinismul. Limitele cronologice ale etapei istorice la care ne referim au fost marcate
de două evenimente de natură politico-militară, având şi importante consecinţe pe
5 Ibidem, p. 172.
6 Ibidem, p. 156.
7 Silviu Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei, Iaşi, 1981 .
8 Ibidem, passim
9 Ion Ioniţă, Romanizarea Daciei răsăritene în prima jumătate a mileniului 1 d.Hr., inl.imba noastră,
nr. 5-6, Chişinău, 19%, p. 1 80-187.
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plan etno-cultural, respectiv prăbuşirea dominaţiei hunice în 454 şi trecerea în masă a
slavilor în sudul Dunării în, şi după, anul 602. După cum se ştie, aceste evenimente au
marcat nu numai istoria vechii Dacii dar pe plan mai larg istoria unor întinse regiuni
ale spaţiului sud-est european. După destrămarea puterii hunilor, provocată de
înfrângerea de la Nedao din 454, a urmat şi în spaţiul vechii Dacii o perioadă de mai
mare linişte politico-militară şi stabilitate, favorizând nu numai o revigorare a vieţii
economi.co-sociale şi un spor demografic, dar şi intensificarea legăturilor cu lumea şi
civilizaţia romana-bizantină, îndeosebi în a doua jumătate a secolului al V-lea şi
prima jumătate a secolului al VI-lea, şi drept urmare are loc o cristalizare a unor
trăsături specifice a culturii materiale, În sensul şi direcţia romanităţii, precum şi
generalizarea creştinismului. Pătrunderea treptată a unor grupuri de slavi nu va avea
urmări vizibile decât spre sfârşitul secolului al VI-lea, când începe o ''barbarizare" şi
discontinuitate în evoluţia culturii materiale.
Cunoaşterea proceselor de evoluţie internă a comunităţilor săteşti, a structurilor
soeio-economice, de.rmgrafice, politice, etno-culturale, din secolele V-VI în spaţiul
carpato-nistrean, ca şi din celelalte regiuni ale vechii Dacii, a devenit posibilă abia
începând mai ales cu anii '60, nu numai datorită intensificării cercetărilor arheologice
dar şi adoptării unei noi orientări ştiinţifice, în sensul studierii în primul rând a
fondului băştinaş. În condiţiile dificile, de după 1 944 şi mai ales de după 1 947, ale
unei dominaţii politice "de tip totalitar" asupra întregii culturi, ca şi asupra cercetării
ştiinţifice, deci implicit şi asupra cercetării arheologice, care trebuia să vadă peste tot
doar migratori şi respectiv "elemente slave", prin Ion Nestor şi elevii săi, treptat, "s-a
impus concepţia continuităţii în sensul cel mai larg, reducerea fenomen1:1lui migraţiilor
la proporţiile sale reale, îndreptarea atenţiei către procesele de dezvoltare internă fără,
desigur, a se neglija nici realitatea şi nici importanţa - relativă - a eletrentelor etnice
alogene şi a influenţelor externe"10•
Nefastă a fost situaţia cercetărilor arheologice privind secolele V-VI din spaţiul
dintre Prut şi Nistru. Aici, decenii în şir, arheologii "sovietici", mai ales arheologii ruşi
şi ucrainieni, dar şi unii de altă origine puşi în slujba idealurilor "imperiului sovietic",
fie au neglijat cercetarea unor situri arheologice, sau atunci când au făcut-o au
denaturat şi mistificat rezultatele cercetărilor arheologice "văzând" pretutindeni
slavi11•
Abia după 1 990, unii specialişti au început reanalizarea unor cercetări
arlteologice mai vechi din spaţiul dintre Prut şi Nistru şi să adopte o poziţie obiectivă,
10

Ion Nes tor, Arheologia perioadei de treare la feudalism pe teritoriul R.P .R., în Studii. Revistă de
istorie, XV, 1962, 6, p. 1427.
11
LA Rafalovici, Slal'iane VI-IX vekov v Moldavii, Chişinău, 1972; B.A. Tirno§Ciuk, Slov'jnani
Pivenoj Bukoviny V·IX st., Kiev, 1976; I.P Rusanova, B.A. Tirno§Ciuk, Kodin- slaljanskie pordenija
V-VIII vv. na r. Prut, Moscova, 1984; V.D. Baran, Prăzskaja kul'tura Podnestrm'ia (po materjalâm
poselenii us. Ras"kov), Kiev, 1988; L Vakulenk.o, O. Prihcxl.niuk, Etnorul'turnye proces8y v
Karpat'ikom bassejne i Podunavii v period rannego srednevekovja (V·VII vv), în volumul Sla\jane i
Rus, Kiev, 1990. p. 79-99.
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� în valorificarea ştiintifică a rezultatelor unor cercetări mai vechi sau mai
·
11011 2.
Abordarea WlOr proble.re fundamentale precum romanitatea şi încreştinarea
comunităţilor săteşti din spaţiul carpato-nistrean, în secolele V-VI, a devenit posibilă
ca urmare a descoperirii unui număr de cea . 150 de situri arheoloşice, în multe dintre
acestea efectuându-se cercetări de mai mare amploare (fig. 1 ) , precum în cazul
aşezărilor de la Botoşana-Suceava13, Izvoare-Bahna14, ud. Neamţ, Dodeşti-Vaslui15,
Davideni-Nearnţ1 6 etc. în spaţiul dintre Carpaţi şi Prut1 , sau la Hansca 1 8 în Republica
Moldova, la Kodîn1 9 şi Ras"koY0 din Ucraina, în spaţiul dintre Prut şi Nistru21
•

.

)

12

Ion Hîncu, Gheorghe Postică, Falsifican:a istoriei vechi a Moldovei în istoriogndia sovietică, în
36, oct 1990, p. 5; Gheorghe Postică, Unde
consideraţii privind interpretan:a etnică a monumentelor arheologice medievale timpurii din nordul
Bucovinei, în vollliiJJl. Spaţiul nord-est carpatic in rmeniul inturJecat, coord. Victor Spinei, Iaşi, Editura
Universităţii "Al. Ioan Cuza", 1997, p. 1 1 7-124; Jgcr O:nmn, Contribuţii la istoria spaţiului pruto
nNrian in epoca ewlui nuliu tirqluriu (!�'«. V-VII D.CHR.), C� 1998, p. 74-81 ; 92-97; 100-1 19.
Harta din prezenta lucrare nu are înscrise toate situri1e din secolele V-VI descoperite prin cercetări de
suprafaţă (periegheze) şi săpături arheologice. Asemenea hărţi se găsesc în lucrările menţionate la notele
1 7 şi 2 1 . Am reţinut şi marcat pe hartă doar aşezările în care s-au efectuat cercetări de mai mare amploare,
cu rezultate notabile din punctul de vedere al problernaticii abordate în lucrare. Dispunerea în teren a
acestor situri arheologice arată prezenţa unor importante comunităţi săteşti în secolele V-VI în toate
regiunile spaţiului carpato-nistrean, din Moldova sulx:arpatică până spre malul Nistrului şi din sudul
Moldovei până în nordul Bucovinei istorice.
13 Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi in secolele V·Vll e.n. Aşezarea de la
Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1984.
14
Ioan Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX de Ia Izvoare-Babna. Realităţi arheologice şi concluzii
istorice, Piatra Neamţ, 1998, p. 29-45; 85-102.
15 D<m. Gh. Teaior, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi în secolele VI-XI. Aşel.ările din
seoolele VI-XI de Ia Dodeşti-Vaslui, Iaşi, 1994, passirn, datele referitoare la nivelul atribuit semhdui al VI-lea
16
Ioan Mitrea, Comunităţi săteşti Ia est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de Ia Davideni din
sewlele V·VIII, Piatra Neamţ, 2001 .
1 7 Nwneroase puncte de interes arheologic, privind secolele V-VL semnalate prin cercetări de suprafaţă
sau în care s-au efectuat cercetări de mai mică sau mai mare amploare, dar neînscrise în harta noastră, SUilt
menţionate în lucrări de sinteză, dintre care amintim: Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic in
ftarurile V·XI e.n., Iaşi, 1978; Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în
sewlele VI·IX e.n., în Carpica, XII, 1980; Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi de Ia origini
şi până În secolul al XIV-lea, Iaşi, 1991, p. 82-91 ; 160-168; ldern, Descoperiri arheologice şi
num.ismatice Ia est de Carpaţi in secolele V-XI, Bucureşti, 1997, passirn, datele din Corpus-ul
descoperirilor, referitoare la sec. V-VI. Numeroase aşezări din secolele V-VL situate în spaţiul est-carpatic
al României, sunt menţionate şi în lucrarea lui Ştefan Olteanu, Societatea carpato-daJubian&.pontică in
sewlele IV-XI. Structuri demo-economice şi social-politice, Bucureşti, 1997, passim
18 1.A. Rafalovici, Poselenie VI·VII vv.u.e. Hansca, în Kratkie Soobscenja, 1 1 3, Moscova, 1 968,
p. 98- 102; Gh. Postică, Archeologiceslde isledovanija na srednevekovom poselenii Hansca, în
Archeologiceskie issledovanija v Moldavii, Chişinău, 1985, p. 156-167.
19 I.P. Rusanova, B.A. Tirno§Cuk, Kodin-slaljaiL'Ikie poselenija V-VIII vv. na r. Prut, Ma;oova, 1984.
20 V.D. Baran. Slavjamkaja derevoja rannego srednewkovja (po materialam poselenija V-VII vv.
us RUkov, în Drevnosti sla vjani i Rusi, Moscova, 1988.
21
Alte numeroase monumente arheologice aparţinând secolelor V-VI slm.t menţionate în lucrări de sinteză
dintre care cităm: I.A. Rafalovici, op.ciL, Chişinău, 1972, datele privind secolul al VI-lea; BA TirnoSCiuk,
op.ciL, Kiev, 1976; lgor Connan, op.ciL, 1998, avem în vedere datele privind secolele V-VI.
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Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în aşezările menţionate, dar şi în
altele (fig. l) ne pun în faţa unor comunităţi săteşti, cu o populaţie autohtonă aflată în
curs de romanizare şi încreştinare22•
Incursiunile slavilor spre Dunărea de Jos încă din primele decenii ale secolului
al VI-lea, sedentarizarea treptată a unor grupuri de slavi în spaţiul de la vest de Nistru
începând de pe la jumătatea secolului menţionaf3, sau chiar mai înainte de jumătatea
secolului amintit, ajungând treptat până în regiunea subcarpatică a Moldovei24, vor
stânjeni evoluţia comunităţilor autohtone, determinând o anumită "coloratură", în
sensul unei decăderi şi ''barbarizări" a culturii materiale, marcând ulterior o
discontinuitate culturală25, dar nu vor schimba sensul major al evoluţiei comunităţilor
spre românitate şi încreştinare, în fapt spre încheierea procesului de formare a
poporului român, unic reprezentant al romanităţii orientale, o adevărată "insulă de
latinitate într-o mare slavă"
Lipsită de o cultură scrisă societatea din spaţiul carpato-nistrean, ca şi din
celelalte regiuni ale vechii Dacii, s-a exprimat în epoca secolelor V-VI, ca şi în

perioada anterioară, sau în secolele ce au urmat, prin cultura materială şi unele
elemente de viaţă spirituală, acestea din urmă probate tot de sursele arheologice.
Rezultatele cercetărilor arheologice au evidenţiat realitatea că în conţinutul culturii
materiale din secolele V-VI se pot delimita trei componente: cele de tradiţie şi factură
autohtonă, cele caracteristice neamurilor în migraţie, şi cele de influenţă sau factură
romano-bizantină. Bogatul material arheologic, ilustrând cele trei componente,
dovedeşte că istoria comunităţilor autohtone din spaţiul carpato-nistrean în secolele
V-VI, asemeni comunităţilor din tot spaţiul vechii Dacii, s-a mişcat între "Imperiul
6
Noii Rome" şi populatiile migratoare2
În cazul de
urmărind problema romanităţii şi încreştinării comunităţilor
săteşti de la est de Carpaţi ne interesează, cu precădere, dovezile arheologice de
influenţă şi factură romano-bizantină. Fără îndoială rezultatele cercetărilor
arheologice nu trebuie fetişizate. Obligaţia istoricului-arheolog este de a folosi aceste
dovezi arheologice cu măsură, ele fiind convocate şi interpretate pentru a contura în

rată,

22

Ioan Mitrea. Secolul al VI-lea în istoria creştinismului Ia est de Carpaţi. Date arheologice şi
conclwii istorice, în Carpica, XXIX, 2000, p. 27-38; idem, Consideraţii privind etnicitate& şi
spiritualitatea la est de Carpaţi în secolul al VI-lea pe ba:m surselor arheologice, în volmnul
Adevărul omeneşte posibil pentru rânduirea binelui. Profesorului Sever Dumitraşcu... la
împlinirea vârstei de 65 de ani, Oradea, 2001, p. 299-306; Dan Gh. Teodor, Romanitatea spaţiului
carpato-nistrian, în Carpica, XXX, 2001 , p. 50-5 1 .
23 Dan Gh. Teodor. Slavii l a nordul Dunării de Jos în secolele VI-VII d.Hr, în Arheologia Moldovei,
XVll, 1994, p. 223-25 1 . Aici se găseşte şi o bogată bibliogratie privind problematica pătrunderii şi
r:ezenţei slavilor în nordul Dtmării.
Ioan Mitrea. Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din
secolele V-VIII, Piatra Neamţ, 2001 , p. 1 58-1 7 1 ; 204-206.
25 Alexandru Madgt:aru, Continuitate şi discontinuitate culturală la Dunărea de Jos în secolele
VII-VIII, Bucureşti, 1 997.
26 Stelian BreZt:anu, Romanitatea orientală în Evul Mediu, Bucureşti, 1 999, p. 12.
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final o concluzie de ordin istoric şi nu pentru a constitui suport pentru o "concluzie"
prestabilită. În acest sens este încă actuală observaţia marelui istoric francez
Ferdinand Lot, referitoare chiar la epoca secolelor V-VI, făcută cu peste 70 de ani în
urmă: "Din mormintele săpate, ies uneori aburi vătărnători care tulbură mintea
cercetătorilor. Oricum, aceste săpături scot la iveală mărturii preţioase, cu condiţia să-i
ceri arheologiei tot ce-ţi poate oferi, dar nu mai mult"27 Pe de altă parte dovezile
arheologice nici nu trebuie ignorate sau minimalizate deoarece în lipsa izvoarelor
scrise acestea constituie ceea ce am putea numi "istoria reală"28 a comunităţilor săteşti
din secolele V-VI. Mai grav este când sursele arheologice sunt mistificate şi
denaturate, cum s-a întâmplat în anii 1944-1989 şi la noi, şi din păcate se mai
întâmplă în unele publicaţii străine.
Cultura materială din secolele V-VI din spaţiul carpato-nistrean cunoscută în
literatura de specialitate sub nwrele de cultura Costişa-Botoşana-Hansca29 , este o
cultură de tradiţie şi factură autohtonă, cu importante şi semnificative elemente de
factură şi influenţă romana-bizantină; iar din a doua jumătate a secolului al VI-lea
având, treptat, şi o coloratură slavă, mai vizibilă această coloratură înspre limitele
estice şi nord-estice ale spaţiului la care ne referim şi destul de slabă înspre regiunile
vestice, ca de exemplu în zona subcarpatică a Moldovei sau în zona de la curbura
Carpatilor Orientali.
'În esenţă însă şi în etapa a doua din evoluţia sa, care începe pe la mijlocul
secolului al VI-lea, etapă în care se manifestă şi influenţa slavă, cultura Costişa
Botoşana-Hansca rămâne legată în primul rând de populaţia romanică şi nu de cea
slavă30 Materialele arheologice de factură sau influenţă romana-bizantină,
descoperite în aşezările din secolele V-VI în spaţiul la care ne referim, şi care
evidenţiază caracterul romanic al comunităţilor săteşti care au trăit în acele aşezări, au
fost prezentate pe larg în bogata literatură de specialitate din ultimele decenii,
literatură din care multe lucrări au fost menţionate deja în paginile precedente.
Reamintim că o mare parte din ceramica descoperită în locuinţe (fig. 2), deci
în complexe închise, lucrată la roată, constând mai ales din vase borcan (fig. 3/1-6;
Ferdinand Lot, Bretons et Anglais au V" et au VI" siecles, în The Sir John Rhys Memorial l.ecture,
Brit. Academy, XVI, 1930, p. 14-15, apud Gh.I. Brătianu, O enigmă şi un miracol 'storic: poporul
român, ediţia Stelian Brezeanu, Bucureşti, 1988, p. 124.
28 Lucian Boia, Istorie şi mit În conştiinţa românească, Bucureşti, 1 997, p. 5.
29 lam Mitrea, Date referitoare la populaţia autohtonă de la răsărit de Carpaţi În secolele V-VI e.n., în
Studii şi Arlicole de Istorie, Bucureşti, XIV, 1 %9, p. 191; Dan Gh. Teodor, Conceptul de cultură Costişa
Botoşana Consideraţii privind continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi În secolele V-VII, în
Acra Anriqua el Archneologica, L 1983, p. 215-229; lam Mitrea, Realităţi arheologice şi etno-culturale în
spaţiul carpato-nistmm în serolele VI-VII e.n, în volumul T�le referatelor Sesiunii a III-a a Şcolii
seminar din Z1-1!J noiembrie 1991, Chişinău, 1991, p. 54-57: Dan Gh. Teah, Societatea est-carpatică În
perioada celei de-a doua jumătăţi a mileniului 1 al e.n, în volumul Probleme actuale ale istoriei
naţionale şi universale, C�'inău, 1992, p. 1 1 1 ; Ioan Mitrea, Realităţi arheologice şi etno-culturale în
s�aţiul carpato-nistrean în secolele VI-VII, în Carpica, XXIll, 1992, p. 212-213.
3 Gh. Postică, op.cit., în vo1wnul Spaţiul nord-est carpatic În mileniul întunecat, p. 122.
v

23

Romanitate şi creştinism în secolele V-VI în spaţiul carpato-nistrean
fig.

4/1 -5; fig. 511-8; fig. 6/1 -2, 5, 7-8) şi mai rar din vase cu torţi, care este în totalitate

de traditie geto-dacică are şi elemente de influentă romanică, în ceea ce priveşte unele
'
atribute intrinseci şi în ansamblu calitatea a
i ceramici. În multe aşezări, mai ales

în

cele care s-au efectuat cercetări de

�

mai

mare amploare (fig.

1/3, 6, 7), s-au

descoperit şi mici fragmente de amfore şi amforete din import de factură
romano-bizantină. Vasele din caolin, lucrate la roată, de tipul cehi descoperit în
31
aşezarea de la Davideni , sunt de factură romana-bizantină, repreze:rtând un import

din Moesia Inferior.
Vasele din caolin

sunt o raritate în nordul Dunării în epoca secolelor V-VI.
32
33
Aserrenea vase s-au mai descoperit la Sucidava , Biharea şi în câteva puncte din
34
sud-estul Munteniei , în ultim.Jl caz provenind dintr-o regiune foarte apropiată de

Moesia Inferior, teritoriu aflat în sec. V-VI în graniţele Imperiului Roman de Răsărit. .

Prezenţa vaselor de provizii, de dimensiuni mari, lucrate la roată dintr-o pastă

bună, de culoare cărămizie, deseori decorate cu striuri şi caneluri (fig.

6/3-4, 6), vase

de tradiţie Sântana de Mureş şi care evidenţiază componenta romanică a culturii
menţionate, în aşezări

din secolele V-VI este încă un atribut al caracterului romanic al

culturii Costişa-Botoşana-Hansca. Aserrenea vase s-au descoperit în aşeză.rile de la
35
37
36
Botoşana , Davideni şi Borşeni , dar şi în alte aşezări din spaţiul carpato-nistrean
38
precum şi al României în general

De o mare valoare documentară în demonstrarea romanităţii comunităţilor
din secolele V-VI sunt fibulele romano-bizantine, întâlnite aproape în toate
39
aşezările în care s-au efectuat cercetări de mai mare amploare
Numai în aşezarea
de la Davideni, în care s-au efectuat săpături arheologice de mare amploare, fiind, în
stadiul actual al cercetărilor, cea mai mare aşezare din secolele V-VI cunoscută
până acum, nu numai din spaţiul est-carpatic ci şi al României în general, au fost
săteşti

31 Ioan Mitrea, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi. .. , p. 153, 349, fig. 88114.
32 1. Barnea, O. lliescu, Corina Nicolescu, Cultura bizantină în România, Bucureşti, 1971, p. 1 52-153,

Catalog nr. 196-197, 1 99-200.
33 Sever Dumitraşcu, Biharea 1, Oradea, 1994, p. 177.
34 N. Harţuche, F. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecţiei arheologice a Muzeului Brăilei, Brăila,
1 976, p. 269-270.
35 Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi, p. 53; 1 12, fig. 33/4, 6, 8.
36 Ioan Mitrea, op.cit., 2001, p. 153.
37 Ioan Mitrea, Gheorghe Dumitroaia şi Elena Ciubotaru, Cercetările arheologice de la Borşeni-Neamţ,
în Memoria Antiquitatis, XXI, 1 997, p. 173; 1 83, fig. 33/9.
38 Ligia Bânu, Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în secolele IV-V (Cimtirul l de la
Bratei), Bucureşti, 1973, p. 37; 38, Pl. XII/2-7 şi XXX/1 -8; Octavian Toropu, Romanitatea tânie şi
străromânii în Dacia Traiană sud-carpatică. Craiova, 1 976, p. 47; fig. 15/3 1 ; D. Protase, Autohtonii în
Dacia. voi. II. Dacia postromană până la slavi, Cluj-Napoca, 2000, p. 29-3 1 , 125, 167, 1 86-1 87, 275.
39 Dan Gh. Teodor, Consideraţii privind fibulele romano-bi1antine din secolele V-VII e.n. în spaţiul
carpatCMianubiano-pontic, în Arheologia Moldovei, XII, 1988, p. 1 97-233; idem, Fibules bymntines
des V- VII" siecles dans l'espace carpato-danubiano-pontique, în Etudes byzantines etpost-bywntines,
Ili, Bucureşti, 1 997, p. 71-74. Avem în vedere fibulele romano-bizantine descoperite în complexe
arlteologice din spaţiu! carpato-nistrean.
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descoperite şapte fibule romano-bizantine, din bronz sau din fier40 (fig. 9/1 -4, 6, 8;
fig. 1 0/2).
Numărului mare de fibule romano-bizantine ctmoscute până acum41, îi mai
adăugăm două piese inedite, descoperite în ultimii ani, în nivelul atribuit secolelor
V-VI din aşezarea de la Borşeni-Neamţ42 Din locuinţa Lu, descoperită în 1 997,
provine o fibulă romano-bizantină de mici dimensiuni, turnată din bronz (fig. 9/7).
Jumătatea inferioară a arcului este ornamentată cu nervuri orizontale. Această fibulă
se încadrează în varianta Il-la de fibule romano-bizantine turnate din bronz, având
nwneroase analogii în spaţiul vechii Dacii43 şi o atribuim cronologic secolului al VI-lea.
A doua fibulă a fost descoperită pe podeaua locuinţei L18, cercetată în 200 1 .
Este turnată tot din bronz, de dimensiuni mai mari, are corpul plat şi foarte puţin
curbat, iar suprafaţa ornamentată cu linii inciza.te, dispuse în zig-zag (fig. 9/5).
Această fibulă este de un tip mai putin ctmoscut, are anumite particularităti care o
individualizează. În stadiul actual ai documentării noastre nu ctmoaştem analogii
foarte apropiate pentru această piesă. Având însă în vedere contextul arheologic în
care a fost descoperită, dar în primul rând caracteristicile sale intrinseci, atribuim
această fibulă de tip romano-bizantin unei epoci care cuprinde sfârşitul secolului al
V-lea şi prima jumătate a secolului al VI-lea.
În favoarea romanităţii trebuie invocate şi unele piese de port, cum sunt
catarmrele bizantine, turnate din bronz, încadrate în seria pieselor de tip "Sucidava'M,
atribuite secolului al VI-lea. În spaţiul la care ne referim catarame bizantine au fost
descoperite în aşezările de la Bomiş-Neamţ45 (fig. 1 1/3) şi Ştefan cel Mare-Bacău46
(fig. 1 1/2).
Alte numeroase obiecte de port sau piese de podoabă, cum ar fi cercei, brăţări
(fig. 1 1/5), piepteni din os, cu ornamente de influenţă bizantină (fig. 14) sau cu
simboluri creştine (fig. 1 114) etc., întregesc repertoriul dovezilor privind romanitatea
culturii materiale şi în consecintă
săteşti din spatiul
carpato-nistrean în
,
,
' a comunitătilor
secolele V-vf7
'

40 Ioan Mitrea, op.cit., 2001, p. 1 37-143.
41 Cf. lucrările de la notele 39 şi 40.
42 Pentru rezultatele cercetărilor din anii 1994- 1996 privind nivelul aşe7..ării din secolele V-VI de la
Borşeni, Cf Ioan Mitrea, Gheorghe Dwnitroaia şi Elena Ciubotaru, op.cit., p. 167-1 82.
43 Dan Gh. Teooor, op.cit., în.Arheologia Moldovei, XII, 1988, p. 203-204; 215, fig. 411-2, 6; 216, fig. 511 .
3-4, 6-10; 217, fig. 6n-1 1 etc.
44 Idem, Piese wstimentare bimntine din secolele VI-VIII in spaţiul carpato-dunăreano-pontic, în
Arheologia Moldovei, XN. 1 991, p. 1 1 8-125 .
45 Rodica Popovici, Două piese vestimentare din secolele VI-Vll descoperite l a Borniş-Neamt, în
Arheologia Moldovei, XII, 1 988, p. 249-25 1 , fig. 1-2.
46 Ioan Mitrea, op.cit., în Carpica, XXIX, 2000 , p. 30; 35, fig. 1/3. Simbolurile creştine, constând în

cruciuliţe, de pe aceste piese vor fi comentate mai jos, când vom vorbi despre răspândirea creşti:nismului în
secolele V-VI.
47 Dan Gh. Teooor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizantul în veacurile V-XI e.JL, Iaşi, 1 98 1 ,

p . 27-39.
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O componentă definitorie a romanităţii comwlităţilor săteşti din secolele V-VI,
nu numai din spaţiul ca.rpato-nistrean ci din tot teritoriul vechii Dacii, o constituie
creştinismul.
Demonstrarea, în chip ştiinţific, a legăturii indisolubile dintre creştinism,
romanitate şi continuitate, în fapt între creştinism şi etnogeneza românilor constituie o
realizare remarcabilă a istoriografiei româneşti48•
În stadiul actual al cercetărilor putem spune că teza creştinismului popular
spune că teza creştinismului popular în rândurile autohtonilor din spaţiul vechii Dacii
se b� pe o bogată şi valoroasă argumentaţie ştiinţifică, de natură arheologică49
In spaţiul nord-dunărean, aflat după retragerea aureliană, în mod oficial, în
afara graniţelor Imperiului, dar cu legături pennanente între comunităţ.ile nord-dunărene
şi lumea romană din sudul Dunării, ca efect al aşa-ziselor "frontiere invizibile ale
influenţei romane", creştinismul găsea un teren favorabil pentru a prinde rădăcini.
Aceste condiţii favorabile se explică pe de o parte prin apartenenţa acestei lumi la aria
civilizaţiei romane, şi respectiv romano-bizantine, o lume rurală deschisă spre
romanitate, iar pe de altă parte şi prin starea psihologică a acestei lumi aflată mereu în
primejdie, după retragerea aureliană. În rândurile unei populaţii mereu tulburate de
neamurile în migraţie, creştinismul de început "cu încărcătura sa umană',so găsea un
teren prielnic pentru a prinde rădăcini, cu atât mai mult cu cât noua credinţă ven�
dinspre o lwre, cea romano-bizantină, care mai reprezenta încă o speranţă51. In
condiţiile de relativă linişte şi stabilitate politică de după destrămarea statului hwlic şi
cu deosebire în prima jumătate a secolului al VI-lea, mai ales în epoca lui Justinian,
legătur!,le cu Bizanţul au fost mai viguroase, favorizând şi răspândirea creştinismului.
Inceputurile şi evoluţia creştinismului în spaţiul vechii Dacii a influenţat
benefic procesul de romanizare. Creştinismul popular, acest creştinism "împăciuitor şi
blând, practicat în limba latină" a contribuit esenţial nu numai la "păstrarea
romanităţii în Carpaţi", după retragerea aureliană, ci şi la "desăvârşirea acestei
romanităţi',s2, marcând evoluţia procesului istoric de transformare a daco-romanilor,
şi apoi a romanicilor în români.
Numai desluşind rolul activ al creştinismului în desăvârşirea romanităţii
orientale putem înţelege mai bine sensul şi substanţa sintagmei "românii s-au născut
creştini" Creştinismul a însoţit organic şi activ procesul de romanizare, a dat conţinut
romanităţii. Poporul român "s-a născut creştin în mod spontan, natural, o dată cu
formarea romanităţii sale, la a cărei desăvârşire creştinismul popular şi-a adus
contribuţia cea mai de seamă"53
Alexandru Madgearu, Rolul creştinismului în fonnamt poporului român, Bucureşti, 2001, p. 7 şi 1.11111.
Dan Gh. Teodor. Creştinismul la est de Carpaţi de la origini până în secolul al XIV-lea, Iaşi, 1 99 1 ,
Pt· 1 3 şi unn. , Nelu Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1 997, passim.
0 Guido A Mansuelli, Chilizaţiile Europei wchi, Bucureşti, 1 978, p. 82.
51 Ioan Mitrea. op.cit în Cmpica, Xll. 1980. p. 1 1 3.
52 C. Daicoviciu, O senzaţională descoperire arhcologică în Transilvania. în Dacica. Shtdii şi arlicole
�'rivi11d istoria veche a pămânhtlui mmdnesc. Cluj, 1969. p. 525.
Rl!du Vulpe, Romanitate şi creştinism - coordonate ale etnogenezei româneşti. în De la Dunăre la
Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină, Galaţi, 1 979, p. 21 .
48

49

•.
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În secolele V-VI creştinismul s-a răspândit cu mai mare intensitate şi datorită
altor factori. După cum se ştie neexistând acţiuni oficiale de convertire, adoptarea
creştinismului

în

cadrul

comunităţilor

rurale

nord-dunărene

s-a

făcut

prin

propovăduirea lui de la om la om, fiind vorba de un creştinism popular. Răspândirea
noii credinţe de la om la om presupune o anumită mobilitate a populaţiei. Această

mobilitate a devenit un fenomen de masă după încetarea vieţii urbane pe la mijlocul
secolului al V-lea. Abia după această dată are loc o răspândire

mai intensă a

creştinismului în aşezările comunităţilor săteşti din nordul Dunării54 În general
vorbind în epoca marilor migraţii a existat o anume mobilitate a comunităţilor locale,

dar această mobilitate s-a circumscris unei stabilităţi microzonale, aşa cum au dovedit
rezultatele cercetărilor arheologice55

Evoluţia creştinismului în masa populaţiei autohtone din spaţiul nord

dunărean, şi în particular din regiunile dintre Carpaţi şi Nistru, s-a desfăşurat în
ritmuri diferite de la o zonă la alta şi de la o etapă cronologică la alta, în cursul

secolelor V-VI. Cartarea descoperirilor de obiecte paleocreştine, de la începuturi până

la sfârşitul secolului al VI-lea, din spaţiul est-carpatic al vechii Dacii, ne arată că
numărul acestora descreşte de la sud spre nord şi îndeosebi de la vest spre e�6

Locul secolelor V-VI în răspândirea creştinismului în regiunile de la răsărit de
Carpaţi este pus în evidenţă de numărul descoperirilor arheologice de factură sau de
influenţă creştină. Dacă pentru perioada de până la jumătatea secolului al V-lea,

respectiv până la prăbuşirea puterii şi dominaţiei hunilor în 4 54, deci pentru cea. patru
secole de creştinism în spaţiul est-carpatic se cunosc 41 de localităţi57 în care s-au

găsit obiecte paleocreştine, pentru secolele V-VI, respectiv pentru ultiJrele decenii ale
secolului al V-lea şi aproape întreg secolul al VI-lea, se cunosc 35 de localităţi58 cu

asemenea descoperiri. După cum este lesne de înţeles după anul 3 1 3, când s-a acordat
libertate creştinilor, prin Edictul de la Milano dat de Constantin cel Mare şi Licinius,
şi îndeosebi din 3 9 1 când devine religie de stat, prin dispoziţiile lui Theodosius,

prezenţa noii religii în nordul Dunării, deci şi în regiunea la care ne referim, devine
mai activă şi mai vizibilă, dovadă creşterea numarului de descoperiri paleocreştine. O

sugestie în acest sens ne este dată, de exemplu, şi de creşterea numărului de

medalioane creştine59, alături de alte obiecte de factură paleocreştină.

După dispariţia hnperiului hunic, în 454, în condiţiile unei epoci de relativă
linişte şi stabilitate, în care legăturile cu Imperiul romana-bizantin s-au intensificat,
numărul obiectelor de caracter paleocreştin sporeşte vizibil. Din cele 35 de localităţi

Alexandru Madgearu, op.cit., p. 73.
Ioan Mitrea, Continuitatea şi cercetarea arheologica microzonală, în Ateneu - revistă de cultură,
Bacău, m. 1 5 1 , iunie 1 982, p. 1 1 .
56 Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi..., p. 155-156.
5 7 Ibidem, p. 155-1 60; Ioan Mitrea, op.cit., în Carpica, XXIX , 2000, p. 29.
58 Dan Gh. Teodor, op.cit., p. 158-159, 160- 1 6 1 ; Ioan Mitrea, op.cit., p. 29 .
59 Dan Gh. Teodor, Medalioane creştine din secolele IV-Vll în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, în
Studii de istorie antică. Omagiu Profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 200 1, p. 475 şi unn.
54

55
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menţionate mai sus, aparţinând secolelor V-VI, provin cea. 100 de piese creştine sau
obiecte cu simboluri creştine, respectiv obiecte încreştinate, ilustrând intensitatea
fenomenului de răspândire a creştinismului. Reţine totuşi atenţia numărul foarte mic
de obiecte creştine din secolele V-VI descoperite în regiunile dintre Prut şi Nistru60
În economia lucrării de faţă nu putem relua şi menţiona toate descoperirile de
caracter paleocreştin, tăcute în spaţiul la care ne referim, descoperiri atribuite
secolelor V-VI. Aceste descoperiri au fost prezentate într-un număr mare de lucrări,
multe din acestea deja menţionate în paginile anterioare61 Vom reţine doar unele
descoperiri, sau categorii de descoperiri paleocreştine, cu o semnificaţie aparte. Astfel
în multe aşezări, precum cele de la Suceava, Botoşana, Bacău, Ştefan cel Mare,
Davideni, Borşeni etc (fig. 1) s-au descoperit vase borcan, de factură autohtonă,
având, de obicei, pe umăr imprimate cruciuliţe (fig. 7/1-9; fig. 8/1-3, 5-6) sau alte
simboluri precum peşti (fig. 8/4). Imaginea peştelui, ca simbol creştin, apare şi pe un
obiect din os de la Hansca, în Refublica Moldova62, precum şi pe o fusaiolă din lut
descoperită la Botoşana-Suceava6
Foarte importante sunt tiparele pentru turnat cruciuliţe de tip Malta, dovedind
că aceste obiecte se lucrau local,J>robabil de meşteri itineranţi. Asemenea tipare s-�u
descoperit la Botoşana-Suceava (fig. 10/4) şi la Davideni-Nearitţ (fig. 10/1). In
aşezarea de la Davideni s-a descoperit şi o cruciuliţă din bronz, cu braţele egale
(fig. 1 111), prima de acest fel din spaţiul carpato-nistrean găsită într-un complex
închis, aparţinând probabil unui preot care oficia în cadrul acestei comunităţi. Un
tipar, pentru turnarea probabil a unor aplici, cu rmtive florale, încadrând o cruce, a
fost descoperit la Traian-Bacău65 (fig. 10/3). Simboluri creştine, respectiv cruciuliţe,
se găsesc şi pe cele două catarame de tip Sucidava, descoperite la Borniş-Neamţ
(fig. 1 1/3) şi la Ştefan cel Mare (fig. 1 1/2), amintite mai înainte.
O semnificaţie deosebită, atestând prezenţa unor preoţi, o au linguriţele din
argint sau bronz pentru administrarea Sfintei Euharistii. Aserrenea obiecte de cult au
fost descoperite la Botoşani66 (fig. 12/1-3) şi Davideni-Neamţ (fig. 12/4).
O descoperire de excepţie o constituie fibula romano-bizantină de la
Davideni67 (fig . 9/1 ; fig. 13), atribuită secolului al VI-lea, care are pe arc imaginea
60

lgor Connan, op.cit., p. 60, 246, 248, 254.

61 Dan Gh. Teakr, Creştinismul la est de Carpaţi.. , p. 73-91 ; lam. Mitrea, Influenţe bizantine în cultura

materială şi spirituală din regiunea subcarpatică a Moldovei în sewlele VI-IX e.n., în savA, 30, 1979,
3, p. 145-162; idem, op.cit, în Ca1pica, XH, 1980, p. 55-190; idem, op.cit, în Ca!pica, XXIX, 2001, p. 2738; Dan Gh. Teakr, op.cit, la nota 59, p. 475 şi urm.; idem, Vestigii creştine din secolele IV-Xll În
regiunile extracarpatice şi semnificaţia lor, în volurrul Adevărul omeneşte posibil pentru rânduirea
binelui. Profesorului Sever Dumitraşcu. .. la Împlinirea vântei de 65 de ani, Orndea, 2001 , p. 249-255.
62 A. Rafalovici, op.cit., p. 208-209, fig. 34/1 .
63 Dan Gh. Teooor, Creştinismul la est de Carpaţi ... , p. 84; 125, fig. 7/6.
64 Ibidem, p. 87; 1 26, fig. 8/1 .
65 Ibidem, p. 87; 126, fig. 8/5.
66 Ibidem, p. 81 ; 122, fig. 4.
67 Ioan Mitrea, op.cit., în Ca1pica, XXIX, 2000 , p. 3 1-32; idem Comunităţi săteşti la est de Carpaţi...,
p. 139- 142.

28

Ioan Mitrea

unui chip uman cu nimb. Pe chipul uman înconjurat de aureolă sunt figurate până la
detaliu părţile anatomice componente, respectiv ochi, nas, gură, şi probabil ''barba"
De renmcat faptul că toate aceste detalii au fost realizate într-un spaţiu foarte mic, de
pe un tipar în care s-a turnat fibula. Dacă întreaga piesă măsoară 4,8 cm, cadrul în care
s-a realizat chipul uman cu nimb are dimensiunile de 0,5x0,7 cm, iar figura umană cu
nimb doar 0,3x0,5 cm. Meşterul artist, care a realizat acest tipar şi respectiv fibula, a
dat dovadă de o iscusinţă deosebită. Cadrul din puncte granulate, sugerând o mică
"metopă" sau rama "unui mic tablou" (fig. 13), avea menirea de a evidenţia chipul
uman cu nimb, dar şi de a separa sacrul de profan. Spaţiul în care a fost realizat chipul
uman cu aureolă este mărginit de două registre în care au fost realizate, tot prin
turnare, rn>tive omrurentale constând din cercuri concetrice, reprezentând probabil
"ochi de peşte" sau "ochi de porumbel", elemente simbolice creştine68
În legătură cu chipul realizat pe fibulă, prima certitudine este aceea că ne aflăm
în faţa imaginii unui sfânt. Prezenţa aureolei în jurul capului, ca şi imaginea de
ansamblu, susţine această interpretare. Nu credem că este chipul vreunui împărat
bizantin, aşa cum acestea apar pe unele monede sau alte obiecte.
Unele detalii ale fibulei de la Davideni se regăsesc pe o fibulă descoperită
întâmplător într-o localitate neprecizată din regiunile de la st&d de Carpaţi (Muntenia,
Oltenia?)69
Pentru chipul uman cu aureolă, de pe fibula de la Davideni, avem două
analogii din aria hnperiului Bizantin Pe un fragrrrnt ceramic dintr-un vas de import,
din nordul Africii, datat în secolul al VI-lea, descoperit la Dyrracbium, în Albania,
apare un portret uman având chipul nimbat (Hristos) fiind însoţit de o cruce incizată
în stânga portretului70 Pe o fibulă, din secolul al VI-lea, descoperită la Odarci
(Dobric), în Bulgaria, apare un chip uman cu nimb (Hristos?), mărginit de patru
păsări71 De reţinut că toate aceste descoperiri sunt contemporane, fiind datate în
secolul al VI-lea. Convingerea noastră este că pe toate cele trei piese, de la Davideni,
Dyrrachium şi Dobric, avem reprezentat chipul lui Hristos.
Iconografia bizantină din epoca lui Justinian este bogată în reprezentarea
portretului lui Hristos. În unele cazuri chipul lui Hristos este reprezentat inDerb.
Frecvente sunt însă şi portretele în care este redat cu barbă. Aşa de exemplu, într-o
68

Eugen-Marius Constantinescu, Memoria pământului dintre Carpaţi şi Dunăre. Nord-estul
Munteniei şi sud-veatul Moldovei în veacurile IV-XI d.Hr., Bucureşti, 1 999, p. 121.
69 Dorin Popescu, Fibeln aus dem Nationalmuseum rur Altertilmes în Bucureşti, în Dacia, IX-X,
1945, p. 504. fig. 1 111 20; Dan Gh. Teooor. op.cit., înArheologia Moldovei, XII, 1998. p. 203-204; 218,
1ig. 7/8; idem, op.cit., în Etudes byzantines. . . , ill, 1 997, p. 84, fig. 6/10, fără comentarea "decorului" depe
acul fihulei. Este posibil ca în "cadrul rectangular" care apare în desen să ti existat lUl "chip" cu nimb, fie
nerealil..at clar pe tipar, tie "şters" în timp şi neobservat de desenator.
70 Afrirn Hoti. în /liria. 1-2. 1 996, p. 174 ; 1 80. fig. 1 , apud Ioan Mitrea. op.cit., 2001, p. l41 . nota 68.
7 1 Ana Har-dlambieva. în Acta XIII Congressu., Internationalis Archaeologiae Christianae. Split
Porec (25.Ix-l.X.1994). lll Citta del Vatican�Split. 1998, p. 364. fig. 4, apud Ioan Mitrea, op.cit., 2001 ,
p . 141 . nota 69.
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biserică construită de Justinian la Muntele Sinai spre mijlocul secolului al VI-lea, într-un
fiumos mozaic portretul lui Hristos este reprezentat cu barbă72•
Având în vedere cele prezentate până acum , în stadiul actual al documentării
noastre, considerăm ca foarte probabilă reprezentarea chipului lui Hristos pe fibula
romana-bizantină de la Davideni (fig. 1 3). În acest caz am avea aici cea mai veche
reprezentare a chipului lui Hristos din nordul DunăriC3 Dacă avem în vedere că în
slava veche ikona (din grecescul Eikon) înseamnă chip (imagine), se poate spune că,
într-un anumit sens, pe fibula de la Davideni avem cea mai veche icoană, miniaturală,
cu chipul lui Hristos, din nordul Dunării .
Dacă la Davideni, unde a fost descoperită cea mai mare aşezare din secolele
V-VI, din spaţiul carpato-dunărean, avem şi cea mai importantă comunitate sătească
creştină din epoca la care ne referim, un adevărat "centru apostolic" în centrul
Moldovei, trebuie să admitem că asemenea comunităţi creştine au trăit în acea vreme
şi la Suceava, Botoşana, Bacău, Borşeni, Dodeşti, Ştefan cel Mare etc., adică în acele
aşezări unde s-au descoperit mai multe obiecte paleocreştine.
Într-<> măsură mai mică erau încreştinate conumităţile săteşti din spaţiul dintre
Prut şi Nistru. Aici creştinismul, şi în fupt procesul de romanizare, va cunoaşte o
oarecare întârziere, poate în unele regiuni mărginaşe fiind vorba chiar de o românizare şi
încreştinare abia în etapa de după secolul al VI-lea - cu deosebire în secolele Vlll-X
Revenind la commităţile creştine din secolele V-VI e de presupus că aici au
activat şi preoţi, dovadă unele piese deosebite precum cruciuliţele şi linguriţele pentru
administrarea Sfintei Euharistii, şi că vor fi existat şi lăcaşe de cult. Drept lăcaş de cult
serveau unele locuinţe sau construcţii special amenajate, dar tot în "tehnica" în care
erau realizate locuinţele, adică construcţii simple, din lenm., fără zidărie din piatră.
Comunităţile săteşti din secolele V-VI, cu o populaţie majoritar romanică şi
creştină au fost şi centre ale unor obşti teritoriale mai importante, respectiv nuclee ale
unor "romanii populare"74 despre care vorbea N. Iorga.
Creştinismul a contribuit la desăvârşirea romanizării şi a favorizat refacerea
unităţii civilizaţiei romanice pe întreg teritoriul vechii Dacii75 Aşa cum s-a mai
evidenţiat creştinismul a contribuit nu numai la consolidarea romanităţii, a conştiinţei
romanităţii romanilor ci chiar la supravieţuirea lor ca etnie neolatină76• Noua religie,
creştinismul a fost pentru autohtonii romanici un factor de osmoză şi de păstrare a
individualităţii lor, un factor care i-a diferenţiat de migratori77 În condiţiile secolului
72 C:barles Delvoye, Arta bizantină, 1, Bucureşti, 1976, p. 1 39. Şi în alte imagini cu Hristos răstignit,

Mântuitorul este reprezentat cu barbă ca pe fibula de la Davideni. Cf. Charles Delvoye, op.cit., fig. 36.
73 în sudul Dunării, în Dobrogea de exemplu, asemenea reprezentări, ale chipului lui Hristos, aparîncă din

secolele IV-V.
N. lcrga, La ''Romanie'' danubienne et les barbares au VI" siede, în Revue belge de philologie er
d'hisroire, lli, 1942, p. 36.
15 Dan Gh. Teo.:lor, op.cit., 1978, p. 131; Li.gi.a Bârru. Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a
� român pe teritoriul fostei Dacii, Bucureşti, 1 979, p. 73-74.
6 Stelian Breieanu, Romanitatea orientală in Evul Mediu, Bucw-eşti, 1999, p. 18.
n Ioan Mitrea, op.cit., în Carpica, Xll, 1980, p. 1 13.
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al VI-lea se poate spune că "romanitatea dacică s-a constituit într-o commitate
religioasă înainte de a deveni una etnică neolatină"78, iar "distincţia dintre indigeni şi
migratori apare aşadar pe teren religios, până la creştinarea slavilor în wacul al X-lea"79
În secolele V-VI J?rocesul generalizării creştinismului în tot spaţiul vechii Dacii
era o realitate istorică80• În această epocă populaţia autohtonă, romanică şi creştină, se
1
afla în ultima etapă din evoluţia romanităţii carpato-danubiene spre rornânitate8 •
Atât de importantă era amprenta romana-bizantină, impusă şi prin creştinism,
încât tot spaţiul nord-dunărean al vechii Dacii ni se prezintă şi poate fi considerat
"drept o provincie culturală rornano-bizantină'.s2•
Se poate spune, fără exagerare, că legăturile permanente, cu deosebire de la
sfârşitul secolului al V-lea şi din prima jumătate a secolului al VI-lea, cu llllml şi
civilizaţia romana-bizantină au întărit romanitatea nord-dwlă.reană şi au awt rolul
decisiv în răspândirea şi generalizarea creştinismului în tot spaţiul nord-dunărean al
vechii Dacii . "Bizanţul a răspândit creştinismul, 1-a întărit şi unificat'.sJ, în toată aria
sa de �uenţă, deci şi în aria hunii romanice din nordul Dunării de Jos.
In secolele V-VI romanitatea şi creştinismul erau o realitate în spaţiul carpato
nistrean, precum şi în tot teritoriul vechii Dacii. Această epocă a fost definitorie pentru
soarta romanităţii orientale, făcând posibilă trecerea la o nouă realitate etno-culturală:
poporul român. Din etapa unnătoare, cu precădere din secolul al VDI-lea84 se poate
vorbi de poporul român ca o nouă realitate istorică în peisajul etno-cultural al sud
estului european. Noul popor apărut pe harta sud-estului european se legitima cu două
atribute definitorii, romanitatea şi creştinismul său. Aşa cum s-a arătat recent,
răspândirea şi generalizarea creştinismului nu a fost numai un proces cu senmificaţii
religioase, ci a marcat profimd geneza şi supravieţuirea poporului român85• De aici
decurge adevărul de necontestat că "românii s-au născut creştini"

Stelian Bn:zeanu, op.cit., p. 19.
79 Ibidem
78

Nelu Zugravu, op.cit., p. 406418; Nioole Gudea, Ioan Gbiurco, Din istoria creştinismului la români
Mărturii arheologice, Oradea, 1988, p. 125-129.
81 Nelu
Zugravu, Istoria romanităţii nord-dunărene (sec. ll·VIll). Contribuţii la etnogeneza
românilor, Iaşi, 1994, p. 168-169.
82 Iigia Bârzu, Stelian Bn:zeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie istorică,
Bucmeşti, 1991, p. 207.
83 Koostantin Le<nti.ev, Bizanţul şi lumea slavă, Bucureşti, 1999, p. 24.
84 Nelu Zugravu, op.cit., 1994, p. 189; Ioan Mitrea, De cind incepe istoria românilor?, înActaMol&wie
Meridionalis, :XV-XX/1, Vaslui, 1993-1998, p.. 7-1 1 .
85 Alexandru Madgearu, Rolul creştinisJwlui in formarea poporului romli.n, Bucmeşti, 2001 , p . 1 1 3.
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Fig. 1 . Harta cu principalele aşezări, din secolele V-VI,
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situate în spaţiul carpato-nistrean,
menţionate în lucrare: 1 . Ra.Skov; 2. Kodîn; 3. Botoşana; 4. Suceava; 5. Alcedar; 6. Davideni;
7. Borşeni; 8. laşi; 9. Selişte; 10. Brăneşti; 1 1 . Trebujeni; 12. Mănoaia-Costişa; 13. lzvoare
Bahna; 14. Dănceni; 1 5 . Hansca; 16. Bacău; 17. Ştefan cel Mare; 18. Dodeşti; 19. Oreavu.
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Planul şi profilul unor locuinţe suprapuse din aşezarea de la Davideni, aparţinând
secolelor V-VII.
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Vase lucrate la roată, de factură romanică, din secolul al V-lea, descoperite la Mănoaia
Costişa.
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Fig. 4. Vase întregi şi fragmentare lucrate la roată, de factură romanică, din secolele
decoperite la Davideni.
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Fig. 5. Fragmente din vase lucrate la roată, de factură romanică, din secolele V-VI, descoperite
la Borşeni ( 1 -4, 7) şi Davideni (5-6, 8).
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Fig. 6. Fragmente din vase lucrate la roată, de factură romanică, din secolele V-VI, descqxrite
la Davideni.
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Fig. 7. Vase întregi şi fragmentare, din secolele V-Vl, având imprimate simboluri creştine:

Ştefan cel Mare; 2, 5, Botoşana; 3, Horga-Vaslui; 4, Davideni; 7, Bacău; 6, 8, Suceava.
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Fig. 8. Fragmente de vase din secolele V-VI având imprimate simboluri creştine: 1, Davideni;
2, 3, Borşeni; 4, Corlăteni (?)-Botoşani; 5, Ştefan cel Mare; 6, Dodeşti.
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Fig. 9. Fibule de factură sau influenţi romano-bizantină, din secolele V-Vl: 1-4, 6, 8, Davideni;
5, 7, Borşeni.
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Fig. 1 1 . Cruciuliţă, piese cu simboluri creştine şi fragment brăţară romano-bizantină, din
secolele V-VI: 1 , 4-5, Davideni; 2, Ştefan cel Mare; 3, Bomiş-Neamţ.
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Fig. 12. Linguriţe din argint şi bronz, pentru administrarea Sfintei Euharistii,. din secolele V-VI:
1-3, Botoşani; 4, Davideni.
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Fig. 13. Fragment din fibula romano-bizantină de la Davideni, din secolul al VI-lea, cu
reprezentarea chipului lui Hristos.
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Fig. 14. Pieptene din
roman o-bi7Antină.
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os,

din secolele V-VI descoperit la Davideni,

cu

elemente de influenţă

ELEMENTE PĂGÂNE ÎN RITUALURI CREŞTINE
DIN SPAŢIUL ROMÂNESC

LIVIA LIUANA SIBIŞTEANU
Izvoarele scrise şi descoperirile arheologice recente arată că apariţia

creştinismului pe acest teritoriu a început încă din timpul stăpânirii romane, ca

un fenomen izolat, devenind treptat un fenomen general, în sec.

IV-VIII.

Convertirea daco-romanilor şi apoi a românilor la creştinism nu a fost un act
politic-juridic,

ci

un

act

troral-spiritual detenninat de

factori

de natură

psihologică, de nevoia fiecăruia de a-şi găsi un echilibru intern într-un spaţiu şi

un timp în care bântuia răul, nesiguranţa şi neliniştea. Acceptarea creştinismului

de daco-romani şi români s-a făcut într-un timp îndelungat, de bunăvoie, prin

liberul consimţământ al fiecărui credincios, fără vre-o impunerc din afară.

Consolidarea creştinismului, după secolul al VIII-lea, s-a datorat relaţiilor
multiple şi continue dintre Imperiul Bizantin şi poporul român a cărui cultură

materială şi spirituală se născuse şi se dezvoltase sub impulsul permanent al
legăturilor cu civilizaţia romanică din sudul Dunării.

Creştinismul românesc a avut mai bine de 1 000 de

popular, el coexistând cu religiile păgâne.

ani un caracter

Răspândirea creştinismului, făcându-se prin misionari şi neexistând un

control şi un program, nu a fost sistematică. Cei care 1-au adoptat, I-au acceptat

în conformitate cu propriile trăiri şi intimităţi, au încercat să dea propriile

explicaţii unor lucruri neînţelese. Toate acestea au determinat caracterul original

al creştinismului românesc, mai ales în mediul rural.
Locuitorii - <<pagani)), însemnând iniţial «săteni» au devenit <<păgâni», în
sensul actual al cuvântului . Este un fapt constatat de istorici ai religiilor, că
religia creştină «s-a pliat poate mai mult ca oricare altă religie, însuşindu-şi
specificul etnic şi particularităţile din tradiţia mitologică locală, bineînteles fără
să-şi mutileze doctrina şi fără să renunţe la misterul şi dogmele sale». 1 In Mrica
zeii principali ai unor triburi s-au contopit cu forma creştină a lui Dumnezeu, în
Caucaz zeul suprem al giorgienilor, Ghrnerti , s-a identificat cu Dumnezeu, iar
în Ungaria, după creştinare, zeul maghiar lsten a devenit Dunmezeu2. La români
şi la popoarele balcanice, Sf. Gheorghe, Sf. Dumitru, Sf. Andrei, Sf. Nicolae,
Sf. Ilie au căpătat atribute necunoscute Occidentutue.
În

creştinismul

românesc,

datorită

caracterului

popular,

tradiţiile

credinţelor vechi s-au manifestat mai puternic. A fost o luptă între două lumi

1 Victor Kembach, Universul mitic al românilor, Bucureşti, , Editura Ştiinţilică, 1 994, p. 246.

2 Ibidem, p. 246 .
3 l.A.Candra. Iarba fiarelor, Bucureşti, Editura de Cultură Natională, p. 15.
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spirituale, în urma căreia mitologia arhaică a fost «botezată» de creştinism, dar
în acelaşi timp puterea de modificare a acestuia s-a oprit aici, substratul arhaic,
păgân, nefiind eliminat de noua religie4. Acest fenomen s-a datorat, rară
îndoială, convieţuirii într-un timp îndelungat, uneori în aceeaşi comunitate
sătească, după cum ne demonstrează necropolele, a păgânilor cu creştinii. Cu
siguranţă, în momentul organizării bisericii au existat neînţelegeri între
reprezentanţii oficiali, între preoţi şi popor, care, chiar dacă era creştin, îşi
menţinea unele tradiţii de cult păgân. S-a ajuns astfel la un compromis şi acesta
se vede cel mai bine în calendarul creştin şi în ritualurile funerare. Nu ne
referim aici la sărbătorile păgâne sau la ritualurile păgâne care se săvârşesc în
paralel cu cele creştine, ci la acelea pe care creştinismul şi le-a însuşit sau le-a
acceptat în timpul practicării ritualurilor creştine. Astfel, în calendarul creştin
Rosalia - Rusaliile, Aoralia - Floriile, Moşii de Vară, Moşii de lamă, Paştele
Blajinilor, Crăciunul - Naşterea Domnului, Sânzienele (Drăgaica) - Sf. Ion ş.a.
Luăm spre demonstrare doar câteva dintre aceste sărbători: Paştele
Blajinilor coincide calendaristic cu prima sâmbătă după Paşti sau prima luni din
a doua săptămână după Paşte. Atunci preoţii sfinţesc pomenile pentru rude
(uneori aşazate pe morminte), cu ouă roşii, felii de cozonac şi vin rămase de la
sărbătoarea pascală. Această sărbătoare, aparţine poporului mitic al Blajinilor
cărora le erau destinate ofrandele de pe morminte In zona Iaşilor, de Paştele
Blajinilor se lasă o parte din ofrande pe apa Bahluiului pentru cei care nu au
cine să-i pomenească, care, probabil, în vechime erau Blajinii, acei a-bioi
pomeniţi de Homer în «Eliada» identificaţi la traco-getici6 De Rosalii, romanii
duceau la monninte trandafiri - sărbătoarea Rusaliilor la creştini cade la 50 de
zile după Paşte, reprezentând Pogorârea Duhului Sfânt - în această sărbătoare
sunt influenţe din trei religii din cea romană s-a păstrat denumirea şi
pomenirea morţilor, din cea creştină, Pogorârea Duhului Sfânt, iar din cele ale
sincretismului religios, superstiţiile. Rusaliile sunt suflete ale copilelor
nebotezate, ale fetelor moarte înainte de logodnă, ale fetelor mândre, pedepsite
de Dumnezeu, care le-a prefăcut picioarele în copite. Rusaliile tin atât de cultul
morţilor cât şi al naturii. În unele zone ale ţării, femeile în săptâmâna Rusaliilor
nu trebuie să lucreze pentru că-i zbuciumul Rusaliilor, pentru că ele zbuciumă.7
La Sf.Ioan cel Nou, - Sânzienele sau Drăgaica, preoţii sfinţesc coroniţele făcute
de fete din flori de sânziene, le păstrează în altare o vreme după care sunt date
fetelor. Semnificaţia coroniţelor din sânziene diferă de la o regiune la alta : de la
cea magică - fereşte casa de influenţe malefice - la cea cu simbol iniţiatic (fetele
4 Mihai Coman, Sora Soarelui, Bucureşti, Editura Albatros, 1 993, p. 17.
5 Victor Kembarch, op.cit . , p. 250
6 Constantin Daniel, Etimologii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1993.
7 Ion Chel cea. Credinţe şi ritualuri legate de foc, apă şi pământ în cultura veche românească,
în Raţiune şi credinţă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 3 1 3 .
.
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iniţiate în cultul zeiţei Diana, a vegetaţiei, sunt pregătite pentru a fi fertile), al
purităţii tinerelor fete (asemănate cu Vestalele romane, slujitoare ale Hestiei şi
indirect ale lui Apolion - Soarele, care le ajută în găsirea ursitului). Indiferent de
semnificaţia lor, important este că biserica creştină ortodoxă a găsit rugăciunea
cu care să sfinţească, să binecuvânteze coroniţele, simbol care ţine de un rit
păgân.
Una dintre sărbătorile Moşilor - Moşii de Vară - coincide cu solstiţiu} de
vară, când de regulă se oficiază secerişul grânelor. Această sărbătoare este
legată prin tradiţia păgână, de culesul recoltei, când strămoşii ofereau urmaşilor
recoltele8 Din cercetările noastre, privind ritualurile funerare la diferite
popoare, am constatat că în paralel cu acestea se oficiau şi ritualuri agrare şi ale
fertilităţii. Iată că, la solstiţiu de vară, strămoşii, când erau din nou pomeniţi,
răsplăteau prin roade pe urmaşi, răspunzând astfel rugăciunilor făcute.
Naşterea Domunului este Sărbătoarea Crăciunului. Crăciunul din
mitologia româneasc• nu este Pere Noei, care aduce daruri. Acest Moş Crăciun
a pătruns în obiceiurile româneşti mai târziu, de la oraşe spre sate, ca o influenţă
venită din Occident. Este vorba de Crăciun, personaj, probabil trac, legat de
cultele solare de la solstiţiu( de iarnă. Cuvântul «Crăciun)) are încă la aromâni
legătură directă cu focul care alimentează Soarele pe cale de distrugere la
solstiţiu! de iarnă. Mai există credinţa că nu trebuie să se stingă focul în noaptea
de Crăciun. Se pune un buştean pe foc numit buşteanul Crăciunului9 Tocmai în
noaptea în care, în spatele nostru, Soarele trebuia trezit la viaţă cu ajutorul
flăcărilor create de oameni, la Roma se încheiau Sărbătorile Satumalia, în alt
spaţiu se năştea Iisus, un soare pentru omenire, cum în aceeaşi zi, pe 25 decembie, se
născuse în Persia alt Soare - Mithra.
Din aluatul de la Crăciun sau din primul grâu secerat se face un colac
(simbol solar) care în Bucovina se pune în coarnele boilor, primăvara, când se
porneşte la arat1 0 Din nou biserica îşi dă binecuvântarea prin sfinţirea apei cu
care sunt stropiţi boii.
De asemenea, a fost preluat de creştinism vechea judecată păgână a
ordaliei. La noi, ordalia nu a fost un import medieval (prin biserica catolică), ci
o creaţie juridică sătească autohtonă, cu rădăcini în dreptul roman şi implicit
indo-european. In bisericile vechi din lemn din zona Crişurilor erau construite
perindelele, nişte nişe exterioare în stânga altarului, în care cei găsiţi vinovaţi
erau puşi în butuci şi expuşi oprobiului public 1 1
Cele mai multe elemente de păgânism au fost preluate de creştinism în
ritualurile funerare, şi anume, în riturile de trecere. Conservatorismul şi
ij

Victor Kernbach. op.cit., p.259
Mihai Coman op.cit., p . l 6- 1 7
1 0 Gheorghe Pavelescu, Magia Ia români, Bucureşti, Editura Minerva, 1 998, p.214
1 1 Romulus Vulcănescu, Mitologia românească, Bucureşti, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1 987, p. 285 .
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tradiţionalismul unui popor se manifestă pregnant în ritualurile funerare, pentru
că acestea sunt singurele prin care se păstrează legătura cu strămoşii, care
amintesc de un timp mitic, originar. Poporul român este unul dintre puţinele
popoare, care în ciuda influenţelor epocii moderne şi a lipsurilor materiale, şi-a
păstrat intact obiceiurile păgâne în ritualul funerar, care reprezintă dovada
conştiinţei originilor. Indiferent de educaţia creştină făcută de preoţi, sau de
propaganda ateismului, românii nu şi-au părăsit strămoşii. Biserica a trebuit să
acceptat obiceiuri strămoşeşti, deşi păgâne, această atitudine fiind una dintre
cele mai vizibile dovezi ale compromisului făcut de la începuturi.
În ritualul funerar, singurele rituri de trecere creştină sunt rugăciunile şi
slujba preotului de la capul defunctului, menite să uşureşe urcarea sufletului la
cer, iar ca ofrandă sunt lwnânârile, coliva, colacii, vinul. Lurnânările aprinse la
căpătâiul celui decedat, indiferent de religie, are aceeaşi semnificaţie, indiferent
de religie, fiind «lumina sufletului cu puterea sa ascensională, puritatea flăcării
spirituale care urcă spre cer, perenitatea vieţii personale ajunse la zenit>P.
Coliva este făcută din grâu, iar când Apostolul Ioan a vestit slăvirea lui Hristos
prin rmarte, a recurs la simbolul grâului : <<Adevărat, adevărat, vă zic vouă, că
dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur, iar
dacă nu va muri, aduce multă roadă. Cel ce îşi iubeşte viaţa, o va pierde, şi cel
ce îţi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică>P. Colacul
rotund, cel mai important, pentru că el are temei dogmatic - nu pomenele în
număr de cinci în forma literelor cu care se scrie cuvântul sotyr (grecescul soter,
care la romani înseamnă salvator) - este de fapt la origini un simbol solar. Chiar
dacă Vechiul Testament refuză orice speculaţie despre un Dumnezeu solar (în
Facerea se vorbeşte despre ziuă şi lumină, creaţii ale lui Dumnezeu, şi foarte
puţin despre Soare, care este cauza lor evidentă), oamenii în subconştientul lor
religios au păstrat simbolul solar al colacului. Colacul în viziunea creştină este
comuniunea între vii şi morţi, el este făcut din făină de grâu. Sămânţa de grâu în
viziunea lui Iisus Hristos şi a Apostolilor este Cuvântul lui Dumnezeu, iar omul
este pământul îsămânţat cu grâu14 Noul Testament insistă asupra Pâinii şi
Vinului Euaristic. Grâul este însă i simbolul Dernetrei - Ceres, eni:Jlema lui
f
Osiris, simbol al mortii şi învierii sale1 Aceste culte s-au oficiat şi în Dacia Romană.
În morminte!� creştine de la Dinogetia (sec.X) s-au găsit boabe de grâu.
Există şi astăzi în unele zone ale ţării (Hunedoara, Arad), obiceiul de a presăra
peste cadavre boabe de grâu16 La greci şi la romani, preoţii împrăştiau grâu sau
•

12

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura Artemis, 1995,
voi. II, p. 243.
1 3 Ioan, 12, 23-25.
14 Matei, Xlll, 1 23 Marcu, IV, 1- 12, Luca, 4- 1 5 .
IS
Pr. Phi1ippe Seringe, Les symbo1es, Geneve, He1ios, 1988, p. 216.
16
E.Comşa, Cimitirul, în Dinogetia, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1967, p. 267-273.
-
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îaină peste creştetul victimelor, înainte de a le sacrifica. Ar fi putut să însemne
acest ritual, aruncarea sămânţei nemuririi sau făgăduinţa unei învieri?17 Ar fi
avut aceeaşi semnificaţie şi în riturile de trecere la comunităţile care puneau
grâu în rmnninte, în vase? Ritul îşi are originea în riturile de trecere ale
ritualului funerar al dacilor. Herodot consemnează că morţilor li se puneau spice
de grâu şi mei, ca ofrandă aduse zeiţei Bendis .
Pe morminte, în afara crucii, în unele regiuni, se pun simboluri păstrate
din păgânism, ca ţăruşul care marchează prezenţa lui apotropaică, suliţa sau
săgeata bradului, bradul care marchează legătura brad-om, comunitatea de
destin, stâlpul simplu sau cu pasărea sufletului. Stâlpul simplu (cel bărbătesc în
formă de falus, cel femeiesc cu partea superioară disimulat crucială), ţine de
practicarea magiei sexologică, pentru transmiterea celor vii a puterii demonice
sexuale a celor morţi. Pasărea - suflet reprezintă dubletul material al sufletului
rmrtului pe lumea aceasta, iar sufletul-pasăre este imaginea ornitomorfică a
sufletului care rătăceşte tot în lumea aceasta în moarte aparentă sau după
moartea reală până în Lumea Cealaltă18 Cele mai vechi reprezentări ale păsării
suflet au fost descoperite în mormintellf din Egipt, Ur, Fenicia. Creştinii au
preluat acest simbol în reprezentarea iconografică a păsărilor pe un arbore care
reprezintă sufletele în Paradis19 Reprezentarea lor pe mormintele creştine, după
cunoştinţele noastre, nu se găseşte decât în spaţiul românesc.
In Vrancea, în unele zone, este obiceiul ospăţului din coşciug de către
membrii familiei, înainte de a pune mortul pentru a-l duce la groapă, obicei care
după Romulus Vulcănescu «transsimbolizează un aspect al ritului antropofagiei
primitive în familia cadavrului»20 Tot un relict antropofagic este şi mişcarea de
către membrii familiei a colţului coşciugului, când este scos din casă, pe umeri,
de rude şi oprit pe prag pentru îndeplinirea riturilor de trecere dinăuntru} în
afara casei. Cei ce poartă coşciugul, smulg cu dinţii câteva aşchii din colţul
coşciugului pentru a le scuipa în interiorul lui. Muşcarea din coşciug cu mortul
înăuntru transsimbolizează, de asemenea, un aspect ritual al antropofagiei
primitive în familie21 Toate aceste rituri se săvârşesc sub privirea preotului, în
timp ce el săvârşeşte riturile de trecere creştine. La ieşirea mortului din curte, în
multe zone din ţară, se sparge ritualic un vas, în pragul casei, pentru alungarea
tuturor relelor. Acest ritual îşi are originea în epoca pietrei, când în jurul
mormintelor se spărgeau ritualic vasele.
Alte obiceiuri păgâne păstrate în riturile de trecere sunt banii puşi pe
pieptul mortului alătur! de icoană (pentru plata vămilor), legarea picioarelor
mortului, şi folosirea sforii în vrăji, darea cocoşului peste groapă, simbol solar,
17 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., p. 216.
18

Romulus Vulcănescu, op.cit., p. 1 7 1 .
Pr. Philippe Seringe, op.cit., p. 1 22-1 23.
20
Romulus Vulcănescu, op.cit., p. l 7 1 .
21
Ibidem, p. 1 72.
19
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pentru că prin cântecul lui anunţă răsăritul soarelui22 şi probabil în ritul de
trecere, învierea. La germani, cocoşul figurează printre psihopompii sacrificati
morţilor, iar la anumite popoare din Altai, mortul este figurat printr-un cocoş
23
legat de patul funerar pe care şamanul îl goneşte Cele mai fastuase rituri de
trecere se săvârşesc după îngropare prin praznice - festinul funerar antic, darea
po�nilor pcmul sau casa, care exprimă credinţa că Dincolo trupul devine
materie însufleţită de suflet, şi omul trăieşte ca pe Pământ şi are nevoie de tot ce
a folosit în viaţă.
Exemplele de mai sus sunt o dovadă a vechimii creştinismului în acest
spaţiu. Creştinismul s-a răspândit în perioada în care se mai păstrau elemente
ale religiei traco-dacică, greco-romană şi ale sincretisiiRilui religios, altoindu-se
pe aceste credinţe, care, după cum am arătat, s-au transmis mai departe.

'

22 Jean Chevalier,
23

Ibidem, p. 346.

Alain Gheerbrant,

op.cit., vol. L p . 345 .

ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
A ŢINUTURILOR COVURLUI ŞI TECUCI ÎN SEC. XVIII

-XIX

IOAN MURARIU
Data exactă a organizării tinutului moldovenesc Covurlui (sau Cohurlui) nu
ne este cunoscută. Într-o copie run' anul 1 836 a unui dOCUireDt din 12 ianuarie 1 495 se
aminteşte de "ţânutul Covurluiului", dar cuvântul "ţânut" poate să fie un adaus al
copistului. Lăsând la o parte această informaţie îndoielnică, menţionăm că prima
atestare documentară sigură a ţinutului Covurlui este cea din 28 aprilie 15551•
Cândva, între anii 1566 şi 1591, ţinutul Covurlui s-a contopit cu ţinutul vecin,
Horincea, atestat documentar încă din anul 15282•
Ţinutul Tecuci pare a fi amintit pentru prima oară într-un docuirent cu data de
1 septembrie 1435, după întequetarea cercetătorului V. Lungu3. Pe un docwrent din
2 1 decerrbrie 1452 se vede scris "tinut Tecuci", dar aceasta este o însenmare târz.ie,
făcută de traducător, pe vremea căruia, desigur, ţinutul exista4. Ceea ce trebuie să
reţinem este faptul că, deşi mult mai vechi, ţinutul Tecuci este menţionat sigur pentru
prima oară în Cronica moldo - polonă, scrisă în anul 15665•
După cum se ştie, până către jumătatea secolului 3.1 XVIll-lea ţinuturile
moldoveneşti nu aveau subdivizi.uni administrative. Constantin Vodă Mavrocordat,
pe când domnea a doua oară în Moldova (1741-1743), a făcut o reformă
administrativă care prevedea, între altele, ca, pentru o mai bună conducere, toate
ţi:nuturi].e să fie împărţite în ocoale, conduse de ocolaşi6•
In această lucrare încercăm să reconstituim, pe baza unor cunoscute izvoare
istorice, hărţile administrative ale ţinuturilor Covurlui şi Tecuci pe anii 1774, 1 803 şi
1 81 6.
1. Prima hartă am alcătuit-o pe baza informaţiilo! pe care ni le oferă catagrafia
Moldovei din anul 1774 (vezi anexele nr. 1 şi 4). In acel an, ţinutul Covurlui
cuprindea jumătatea de răsărit a actualului judeţ Galaţi, plus un mic teritoriu din
sud-estul judeţului Vaslui, şi era compus din următoarele patru ocoale:
1 . Ocolul Siretului era în partea de sud şi cuprindea nouă sate, plus oraşul Galaţi,
reşedinţa ţinutului Covurlui.
1

V. Lungu, Ţinuturile Moldovei până la 1711 şi administrarea lor, extras din Cercetări istorice, revistă
D. Xenopo1 din Iaşi, 1 943, vol. XVll. p. 22.
2 Adrian Macovei, Organmarea administrativ - teritorială a Moldovei între anii 1832 şi 1862 (1), în
Anuand Institutului de Istorie şi Arheologie "A D. Xerwpol" din laşi, 1982, tomul XIX, p. 357.
3 V. Lungu, op.cit., p. 15.
4 Dowmmta RWlllellia HNorica. Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1980, vol. m (1487-1504), p. 294.
5 Cronica moldo-polonă, în vol. Cronici slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de 1. Bogdan. Ediţie
revăzută şi completată de P.P. Panaitescu, Editura Academiei R.P.R., 1959, p. 1 86.
6 Adrian Macovei, op.cit., p. 363.
de istorie românească, Institutul de Istorie Naţională "A
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2. Ocolul Prutului se afla pe partea dreaptă a râului cu acelaşi nume, între

localităţile Vârlezi, Oancea şi Tuluceşti.
3. Ocolul Horincii ocupa un teritoriu mărginit la nord de satul Măluşteni (azi în
judeţul Vaslui), iar la sud, de satul Rogojeni Gudeţul Galaţi).
4. Ocolul Mijlocului era cel mai mare, şi ca întindere, şi ca număr de sate.
Cuprindea jumătatea vestică a ţinutului Covurlui, de la Rădeşti până la Pechea şi
Odaia lui Manolache.
În acelaşi an, 1 774, ţinutul Tecuci era fonnat dintr-o fâşie de teren lungă şi
îngustă, situată, în cea mai mare parte, în stânga cursului inferior al Siretului. La nord
se întindea până la latitudinea oraşului Bacău, iar la sud, până la cea a oraşului Galati.
'
În anul 1 774 ţinutul Tecuci era împărţit în următoarele şapte ocoale:
1 . Ocolul Privalului. Era cel mai mic ocol şi ocupa extremitatea sudică a ţinutului.
2. Ocolul Vilieştii i Marginea era alcătuit din câteva sate ce astăzi se află pe partea
dreaptă a Siretului inferior.
3. Ocolul Bârladului se găsea în stânga Siretului, vecin cu ocolul Vilieşti.
Cuprindea satele de la Movileni până la Lieşti, şi se numea aşa deoarece era traversat
de râul Bârlad până la vărsarea acestuia în Siret.
4. La răsărit, şi paralel cu ocolul Bârladului, se afla Ocolul Târgului. Spre nord,
acesta ajungea până la localitatea Munteni, iar spre sud, până la Nămoloasa. Pe
teritoriul acestui ocol se găsea şi târgui Tecuci, reşedinţa ţinutului cu acelaşi nume.
5. Ocolul Nicoreştii ocupa un teritoriu între râurile Siret şi Bârlad. La nord ajungea
până la Buciurneni, iar la sud, până la Furcenii Noi.
6. Ocolul Berheciului era fonnat dintr-un teritoriu lung şi îngust, care azi se găseşte,
în cea mai mare parte, în judeţul Bacău. La nord ajungea până la Mărăşti şi lzvoru
Berheciului Gudeţul Bacău), iar la sud, până la satul Brăhăşeşti Gudeţul Galaţi).
7. Ocolul Zeletinului era paralel, pe direcţia nord-sud, cu ocolul Berb.eciului.
Teritoriul său era mărginit la nord de satul Coloneşti (azi în judeţul Bacău), iar la sud,
de satul Motoşeni (tot în judeţul Bacău).
Il. Harta a doua este întocmită pe baza datelor înscrise în Condica liuzilor
din anul l803 (vezi anexele 2 şi 5). Între anii 1774 şi 1 803, la o dată ce nu ne este
cunoscută, Ocolul Polocinului a trecut de la ţinutul Putna la ţinutul Tecuci, iar
Ocolul Vilieşti a trecut invers, de la ţinutul Tecuci la ţinutul Putna. Tot în acea
perioadă a fost desfiinţat micul ocol al Privalului, teritoriul său intrând în
componenţa ocolului Bârladului. Ocolul Târgului s-a mărit spre nord-vest, pe seama
ocolului Nicoreşti. Satul Cozmeşti, de exemplu, care în 1774 făcea parte din ocolul
Nicoreşti, în 1 803 aparţinea de ocolul Târgului.
Deci, în anul 1 803 ţinutul Tecuci avea şase ocoale, cu unul mai puţin decât în
anul 1 774.
În ce priveşte ţinutul vecin, Covurlui, menţionăm că între anii 1 774 şi 1 803 a
avut acelaşi număr de ocoale şi cu aceleaşi denumiri. Dar ocolul Mijlocului s-a micşorat
spre sud şi spre est cu câteva sate, care au fost trecute la ocoalele Siretului şi Prutului.

Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Covurlui şi Tecuci

53

III. Cu ajutorul infonnaţiilor cuprinse în Condica Vistieriei Moldovei pe
anul l816 (vezi anexele 3 şi 6) am întocmit a treia hartă, dar am constatat că între anii
1 803 şi 1 8 16 nu a intervenit nici o modificare a limitelor dintre ţinuturi sau dintre
ocoale. Deci, spre deosebire de majoritatea ţinuturilor moldoveneşti la care am
constatat modificări administrative, ţinuturile Tecuci şi Covurlui erau, în 1 8 16, la fel
ca în 1 803.
În anul 1 835, când în Moldova s-a trecut la o nouă organizMe administrativ
teritorială, ţinuturile Tecuci şi Covurlui erau compuse din următoarele ocoale7:
1. Ţinutul Tecuci (ocoalele Bârladului, Nicoreşti, Berheciului şi Zeletin).
2. Ţinutul Covurlui (ocoalele Siretului, Prutului şi Horincei). Deci, între anii 1 8 16 şi
1 835 s-au desfiinţat ocoalele Polocinului şi Târgului de la ţinutul Tecuci, precum şi
ocolul Mijlocului de la ţinutul Covurlui, satele acestora trecând la ocoalele vecine.
Anexa nr. l

ŢINUTUL TECUO ÎN ANUL 1774 •
1. Ocolul Privalului: Privalul, Răfloaia, Piscul i Căprioara, Năneştii Noi, Fundenii
de Gios.
2. Ocolul Vilieştii i Marginea: Vilieştii, Paraipan, Sasul, Dimaciul, Suraia i
Butuceni, Călienii i Vadu Roşcăi, Năneştii vechi i Slobozia lui Ciocan, Gârleştii,
Slobozia Noi, Slobozia Noi Malurile, Slobozia Vulturul Nou.
3. Ocolul Bârladului: Şărbăneştii i Lieştii, Vulturul Vechiu i Fântânelili, Buceştii,
Blăjării, Torceştii, Umbrăreştii i Slobozia Condrea, Hrubile să Movileni, Drăgăneştii,
Slobozii Noî, Borcea i Bârlădeni.
4. Ocolul Târgului: Slobozia Olarului, Cucorăştii, Nămoloasa, străinii de la Târgui
Tecuciului, Sociia, Malurile, Curpănoaia, Scăueni, Slobozia Focşăi, Braniştea, Târgu
Tecuciu Vechiu, Ruptura, Odaia de Beilic, Matca, Ochişăştii, Blăneasa, Ţârăneştii,
Fundenii de Sus, Slobozia Noi.
5. Ocolul Nicoreştii: Furceni, Cozmeştii, Sclipoteştii, lonăşăştii, Piscul Corbului,
Nicoreşt:ii de Sus, Poiana, Sârbii i Hănţăştii, Tecucelul Secu, Buciumeni.
6. Ocolul Berheciului: Brăhăşăştii, Rădăcineştii, Căuia, Vultureni, Lighitişăni,
Slobozia Buda, Onceştii i Rogojăni, Oţăleşti, Medeleni i Godineşti, Mărăştii,
Frunteştii, Ghilăveştii, Găiceana, Meleşcani, Slobozia Filipeni, Lărgăşeni, Neguleşti,
Grădeştii.
7. Ocolul Zeletinului: Posluşnicii Răchitoasei, Oprişăştii, Motăşeni, Coluneştii i
Buda, Slobozia Dămăcuşa, Frumuşăl, Sârbii, Bogheştii, Galbinii, Vlamnicul, Gohor,
Slobozia Cosăţăni, Ţăpul.
* Moldova în epoca reudalisrmlui, Chişinău, 1975, Editura Ştiinţa, voi. VII, partea L p. 536 - 605.

1

ldem (V), 1986, tomul XXDI, partea L p. 190-192.
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Anexa nr. 2

ŢINUTUL TECUCI ÎN ANUL 1803 •
1. Ocolul Polocinului: Viforănii, Zlătarii, Mileştii, Horţeşti, Năneştii, Pănceştii,

Gura Răcătăului, Găleşăştii, Giurgenii, Lespezii, Şăndreştii, Şarba, Ungurenii,

Drăgeştii, Cornii, Scă.rişoara, Poenarii, Ploscuţănii, Petreştii, Ochenii, Tătă.reştii, Gura
Răcătău, Floreştii, Răce.
2. Ocolul Berheciului: Mărăştii, Frunteştii, Oţăleştii, Onceştii, Medelenii, Găiciana,
Huţul, Ghilăveştii, Lighidişănii, Meleşcanii, Grădeştii, Căue, Lărgăşănii, Rădăcineştii,
Neguleştii, Buda, Brăhăşăştii, Ţăpul de Jos, Ţăpul de Sus, Vulturenii, Şărbăneştii.
3. Ocolul Zăletinului: Coluneştii, Răchitoasa, Oprişănii, Motoşănii, Albina,
Muncelul, Băloteştii, Frumuşelul, Glăvăneştii, Dămăcuşa, Dăncenii, Sirbii,
Călimăniasa, Druţăştii, Valea Ră,. Galbinii, Cosiţenii, Bogheştii, Gohorul, Bălăneştii;
Ţurţoana, Schitul Beldirnan.
4. Ocolul Nicoreştilor: lonăşeştii, Sclipoteştii, Piscul Corbului, Buciumenii de Sus,
Poiana, Tecucelul, Vizureştii, Hănţeştii, Dobrineştii, Nicoreştii, Vatra Nicoreştii,
Sirbii.
5. Ocolul Bărladului: Piscul, Privalul, Fundenii, Lungociul, Şărbăneştii" Lieştii,
Buceştii, Vulturenii, Blăjării, Torceştii, Umbrăreştii, Barce, Slobozia-Umbrăreştii,
Podolenii, Movilenii , Slobozia - Drăgăneştii, Slobozia - Brehoae.
6. Ocolul Târgului: Cozmeştii, Ţigăneştii Noi, Ţigăneştii Vechi, Malurile, Focşa,
Branişte, Blăniasa, Odaea, Nămoloasa, Slobozia Cernicarii, Cocorăştii, Slobozia
Perii, Liuzii ot matcă.
Târgui Tecuci.
* Th. Codrescu,

Uricariul, Iaşi, 1 886, Tipografia BuciUilUII.ui Român, vol. vn p. 313 - 328.

Anexa nr. 3

ŢINUTUL TECUCI ÎN ANUL 1816 •
1. Ocolul Polocinului: Viforănii, Mileştii, Zlătarii, Năneştii, Răcătăul, Petreştii,
Pănceştii, Gălişăştii, Scărişoara, Giurgenii, Ochenii, Grăgeştii, Floreştii, Tătă.răştii,
Cornii, Ungurenii, Şăndreştii, Lespizii, Poienarii, Ploscuţănii, Slobozia
Condrăcheştilor, Mirceştii, Cotul Părince.
2. Ocolul Berheciului: Ţipul de Jos, Ţipul de Sus, Brăhăşăştii, Buda, Şărbăneştii,
Rădăcineştii, Lărgăşănii, Neguleştii, Căuia, Găiceana, Huţu, Ghilăveştii, Medelenii,
Frunteştii, Mărăştii, Oţăleştii, Lichitişănii, Onceştii, Meleşcanii, Vulturenii, Grădeştii,
Filipeştii.
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3. Ocolul Zăletinu: Coloneştii, Răchitoasa, Oprişăştii, Băloteştii, Motoşănii,
Frumuşălu, Glăvăneştii, Dărnăcuşa, Blăneştii, Dăicenii, Sârbii, Bogheştii, Giurgioana,
Muncelu, Vlamnicul, Galbinii, Călirnăneasa, Valea Ră, Cosiţănii, Gohorul.
4. OcoluJ Nicoreştii: Tecucelu Săc, Hânţăştii, Vatra Nicoreştii, Vizureştii, Sârbii,
Buciumenii, Poiana, Piscul Corbului, Sclipoteştii, Ionăşăştii, Dobrin�tii, Nicoreştii de
Sus.
5. OcoluJ Bârladului: Movilenii, Blăjării, Buceştii, Podolenii, Lieştii, Torceştii,
Umbrăreştii, Slobozia Umbrăreştii, Slobozia Năneştii, Lungociu, Fundenii, Slobozia
Belciugu, Şărbăneştii, Piscul, Barce, Vulturenii, Brehoaia, Privalul, Drăgăneştii,
Slobozia Plăcinta.
6. Ocolul Târgului: Perii, Focşa, Branişte, Cernicarii, Odaia, Cozmeştii,
Furcenii, Cocorăştii, Blăneasa, Nămoloasa, Malurile, Ţâgăneştii Noi, Târgui
Tecuci.
* Corneliu Istrati,

Condica VIStieriei Moldovei din anul 1816, în Anunrnl Institutului de Istorie şi
Arheologie "A D. XefiL}pol" din laşi, 1979, supliment (1), p. 45 - 5 1 .
Anexa nr. 4

ŢINUTUL COVURLUI ÎN ANUL 1774 •
1. Ocolul Siretului: Peneul, Braina, Muşatul, Maxineni, Lozova, Şărbeştii, Branişte,
Vămăşenii, Odaia Costii, Târgui Gălaţii.
2. Ocolul Prutului: Tuluceştii, Ijdelenii, Şiviţa, Frumuşiţa, Folteştii, Vârlezii,
Stoicanii, Brăneştii, Păşcanii, Oance, Roşcanii, Fârţăneştii, Umbrăreştii, Golăşăii.
3. Ocolul Horindi: Rogojănii, lteştii, Blăgeştii, Vădenii, Ţuţcanii, Măluştenii,
Mânzăteştii, Bereştii, Comăneştii, Aldeştii, Şipotile, Slivna, Cavadineştii, liudi ot
Grăpeni, Găneştii.
4. Ocolul Mijlocului: Peche, Oasăle, Vălenii, Jorăştii, Băneasa, Rădeştii, Crăeştii,
Slobozia Movilii , Lehanii, Scânteeştii, Diocheţii, Odaia lui Manolache, Zmulţii,
Mănăstirea lui Adam, Mileştii, Chiraftei, Josenii, Carnii, Măcişenii, Epurenii, Puţănii.
* Moldova în epoca feudalismJiui, Chişinău, 1 975, Editura Ştiinţa, voi. Vll, partea a 11-a, p. 74-1 1 1 .

Anexa nr. 5

ŢINUTUL COVURLUI ÎN ANUL 1803 •
1. OcoluJ Siretului: Pechea, Peneu, Macsinenii, Şărbeştii, Şăndricenii, Vămăşenii,
Feleştii, Odaia - Costii.
2. Ocolul Mijlocului: Oasele, Bălenii, Carnii, Măcişănii, Puţănii, Codalbi,
Mândreştii, Urleştii, Zmulţii, Deocheţii, Drăguşenii, Mănăstirenii, Bursucanii,
Rădeştii, Jorăştii, Ghibirceni, Baniasa, Slobozia Băniasa, Crăeştii, Vârlezii,
Cuc a.
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3. Ocolul Horincii : Rogoşănii, Vădenii, Grăpenii, Cavadineştii, Găneştii,
Comăneştii, Slivna, Bereştii, Şipotile, Lupeştii, Măluştenii, Ţuţcanii, Iţeştii, Blăgeştii,
Sipenii, Slobozia-Chirileştii, Sinovii lui Neculai Talaşman, Sinovii lui Ţară-Lungă.
4. Ocolul Prutului: Oancea, Paşcanii, Brăneştii, Măstăcanii, Chiraftei, Fărţăneştii,
Puţi.chioasa, Umbrăreştii, Folteştii, Stoicanii, Tămăoanii, Frurnuşiţa, Scânteieştii,
Şâviţa, Tatarca, Tuluceştii, Odaia lui Manolachi.
Târgui Galaţii.

* Th. Codrescu, op. cit., p. 332 - 337.
Anexa nr.

6

ŢINUTUL COVURLUI ÎN ANUL 1816 •
1. Ocolul Siretiului: Pechiia, Peneul, Macsinenii, Braniştea, Şăndrenii, Vămăşănii,
Fileştii, Odaia Costii i Slobozia, Braina, Lozova, Mânzina, Bărboşii.
2. Ocolul Mijlocului: Cuca, Slobozâia Cotrosul, Oasăle, Bălenii, Cornii, Măcişănii,
Mândreştii, Puţănii, Cudalbii, Urleştii, Zmulţi.i, Slobozia Mileştii, Diocheţii,
Mănăstirenii, Bursucanii, Jorăştii, Popiţcanii, Băneasa, Slobozia Băneasa, Crăieştii,
Vârlezii.
3. Ocolul Homicii: Rogojănii, Chirileştii, Vlădenii, Grăpenii, Cavadineştii, Găneştii,
Comăneştii, Slivna, Bereştii, Şâpotile, Lupeştii, Măluştenii, Ţuţcanii, lgeştii, Blăgeştii,
Sâpenii, Ponoşăştii, Ghirasca.
4. Ocolul Prutului: Oancea, Păşcanii, Brăniştenii, Măstăcanii, Chiraftăii, Fârţăneştii,
Puţâchioaia, Umbrăreştii, Folteştii, Stoicanii, Tămăoanii , Frumuşiţa, Scânteieştii,
Şâviţa, Tatarca Vechi, Slobozia Tătarca, Tuluceştii, Odaia lui Manolachi, Roşcanii,
Slobozia Dămienii .
Târgui Galaţii.
* Corneliu Istrati. op. cit., p. 52 - 56.
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EPISCOPUL MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU
- MEDALION -

MARIUS ALEXANDRU [STINA
Se împlinesc anul acesta

1 80 de ani de

la naşterea şi I l O

ani

de la trecerea în

eternitate a episcopului cărturar Melchisedec Ştefănescu, una dintre cele

mai

reprezentative personalităţi ale Bisericii Ortodoxe Române, definitorii pentru a doua

jumătate a secolului al XIX-lea, cel pe care Iosif Naniescu - mitropolit

îl

considera drept "cel

mai

învăţat Episcop al românilor"1

al Moldovei -

Din păcate, acum,

personalitatea celui care, în testamentul său spunea că: "am dorit în viaţa rrea

dezvoltarea spre bine a instituţiilor religioase din România ( . . . ), am iubit ştiinţa şi pe
oamenii devotaţi ei ( . . . ), am iubit poporul şi am dorit îmbunătăţirea soartei lui
rnaterialiceşte"2, este destul de puţin cunoscută, deşi despre înaltul prelat s-a scris un

număr mare de lucrări.

"Marele ierarh din galeria arhipăstorilor Episcopiei Romanului şi

ai

Bisericii

noastre, omul de înaltă cultură şi patriotul inflăcărat, episcopul Melchisedec
3
Ştefănescu" s-a născut la Gârcina, fiind "şi el un fiu de preot, din părţile Neamţului,

unde dragostea pentru călugărie era de vre-o jumătate de veac în inima tuturor
.4
tinerilor de prin sate cari se credeau chemaţi la altă menire decât lucrul câmpului'

Asupra datei la care s-a născut Mihail Ştefănescu (numele de botez al celui care mai

târziu va deveni episcopul-cărturar Melchisedec) există mai multe opinii

unele informaţii oferite chiar de către înaltul ierarh, optăm pentru anul

dar, folosind
1 822, poate

februarie, aşa cum se specifică şi pe lespedea de marmură ce acoperă
5
mormântul său de la Roman •
chiar la

12

1 Apud Antonie Plămădeală, Dasciii de cuget şi simliJ"e românească, Bucureşti, 1981, p. 124.

2

Testamentul lui P.S. Meldlisedec, Epismp de Roman. Statutele şi Regulamentul interior al Epitropiei
fundaţiei Sale precum şi diferite donaţii tăcute acestei fundaţii până la 1916, Bucureşti, 1916, p. 5;
Constituţia Fundaţiei Episcopului Melcbisedec de ROIIIUl, în Cronica Episcopiei Ramamdui şi Huşilor
(m crn.tinuare se va cita CERH). N, 1992, p. 431 .
3 t Tecdist, Mesaj cu prilejul wmemorării unui sewl de la moartea Episcopului Melcbisedec al
ROIIIIID.IIui, în CERH, N, 1992, p. 19.
4 Nicolae .krgl, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. H, Bucureşti, 1930, p. 251 .
5 în una dintre lucrHrile sale Melchisedec nota: "Aceasta s-a întârqllat în anul 1854, iarna, la începutu1 1unei
februarie. Eu eram profescr la Seminarul din Socola în vârstă de 32 de ani" (Melchisedec Ştefiines:u, Tratat
despre cinstirea şi închinarea iooanelor în Biserica Ortodoxă şi despre iooanele făcătoare de minuni din
România Ortodoxă, Bucureşti, 1890, p. 28). Biografii săi au mai propus şi alte date ale naşterii ep&opului,
dar nu exlli"'tă intbnnaţi i certe în această privinţă (a se vedea, printre altele, Ioan Kalinderu, Episcopul
Melchisedec Discursu de recepţiune. Cu răspunsulu D-lui Dimitrie A. Stunl2a, Bucureşti, 1984, pas.'lim;
Ghermtie Nioolau, Biografie. Episcopul Melchisedec Şteranescu, în vol. Melchisedec. Zugrăvit de câţiva
dintre ucenicii săi, Bucureşti, 1939, p. 12, nota 2; Ioan Ivan, Contribuţia fraţilor şi surorilor episcopului
Melchisedec la sporirea vieţii religios·rmrale spirib..Jale pentru creştini în general şi a monahismului în
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Născut într-o familie profund religioasă, legată strâns de Biserica Ortodoxă
6
Română , Melchisedec va creşte într-un mediu în care va învăţa de la părinţi
"sinceritatea, cinstea omenia, nobleţea de caracter, lupta pentru dreptate, darul de
cunoaştere al adevărului, apărarea celor în lipsă şi nevoinţă, virtuţi pe care le-a cultivat
7
întreaga-i viaţă" Aşa se explică şi faptul că, după ce a primit primele cunoştinţe la
şcoala sătească din Gârcina şi apoi la Piatra-Neamţ, dând dovadă de dragoste pentru
carte şi pentru învăţătura religioasă tânărul Mihail va fi trimis să studieze la Seminarul
de la Socola, vestita şcoală înfiinţată de mitropolitul Veniamin Costachi încă în 1 803.
În Condica disciplinară a Seminarului este notată înscrierea lui "Mihail Ştefănescu
primit în Seminar la 1 834, decerrbrie 3, în etate de 1 2 ani, fiul preotului Petru din
.s
Gârcina, ţinutul Neamţului' Deşi pentru o scurtă perioadă va părăsi această instituţie
de învăţământ ( 1 94 1 - 1 942), la 10 iulie 1 843 el absolveşte cursurile faimoasei şcoli
9
ieşene ţinând un discurs în latină , dedicat arhimandritului Filaret Scriban, mentorul şi
protectorul său, discurs apreciat atât de profesorii, cât şi de colegii săi.
Imediat după încheierea studiilor la Seminarul de la Socola, tânărul Mihail
Ştefănescu devine, datorită calităţilor sale, dar şi sprijinului lui Filaret Scriban,
profesor "supleant" la catedra de Retorică, Pastoral� şi Istorie naţională, îndeplinind şi
misiunea de spiritual (inspector) al Seminarului. In acelaşi an, 1 843, el va opta şi
pentru haina monahală, altfel că la 24 decembrie, poate şi ca urmare a numeroaselor
exemple pe care i le oferise mediul familial, dar şi datorită unei atracţii personale
pentru viaţa de călugăr, el va părăsi viaţa laică, fiind tuns în monahism şi primind
numele de Melchisedec, pentru ca în anul unnător să fie hirotonit ierodiacon.
După un scurt exil la Mănăstirea Neamţ, Melchisedec, cu ajutorul aceluiaşi
Filaret Scriban, va începe în 1 848, ca bursier, studiile la vestita Academie Teologică
din Kiev, şcoală a cărei baze fuseseră puse de un alt vestit prelat român, mitropolitul
!>1JUiaL în CERH, N, 1992, p. 151 şi 156, nota 35; Al.M loniţă, Episcopul Melchisedec Ştef"anescu al
Romanului Viaţa şi activitatea, în CERH, N, 1992, p. 260.
6 Tatăl 1ui Melchisedec, Petru Ştefănescu, paroh la Gârcina, se trăgea dintr-o fumilie cu mulţi înaintaşi clerici,
iar mama sa era fiica preotului Ioan Focşa din Negreşti-Neamţ (intrând dupi moartea soţiei în cinul monahal).
Dintre fraţii, Vasile a fost preot şi protorq>, călugiirindu-se apoi şi sub numele de Valerian urcând până la
treapta de artriereu de scaun Ia Episcqlia Rcmanului, .loon (le.rrnim. - nurre1e m:nahal) a ajuns arbimmdrit,
surorile Sosana (Suzana) şi Elena (Evghenia) s-au călugiirit şi ele şi au ajuns, ciupi unele intOrmaţii, stareţe, iar
o altă soră, pe care o chema tot Elena, a tOst căsătorită cu un preot (Referitor la t3milia învăţatului episcop, a
se vedea în acest sens Gherrntie Nioolau. op.cit, p. 12, nota 2; Eugen Drăgo� Ierarhi şi pn:oţi de seamă la
Dunărea de Jos, 1864-1989, Galaţi, 1990, p. 23; IoodJim Vas1uianul, Pagini de cronică privind viaţa şi
acfuitatea episcopului Melchisedec Ştef"anescu in cadrul episcopiei Romanului şi Huşilor (1879-1992),
în CERH, N. 1992, p. 55; .Ioon lwn, �.cit, p. 142.
7 Eftimie Luca. LJ o sută de ani de la alegerea şi instalarea la Roman a epismpului Melchisedec
Ştefănescu (1879-1979), în Mitropolia Moldovei şi S11cevei (în continuare se va cita MMS), LV, 1979,
nr. 9-12. p. 731 .
8 Apud Veniamin fu:itan-Ploeşteanul, Episcopul Melchisedec. Ca şcolar in Semnarul de la Sooola, în
Biserica Ortodoxă Română (rn cmtinuare se va cita HOR, L, 1932. nr. 5, p. 342.
9 Crnstantin Mosor, Episcopul Melchisedec Ştefănescu. 150 de ani de la naştere, în HOR, XC. 1972,
nr. 3-4, p. 336; textul a fost inclus şi în Veniamin Po::itan-Ploeşteanul, op.cit. p. 25 1 .
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Petru Movilă, şi la care se pregătise şi mentorul său. Aici va veni în contact cu şcoala
rusă de teologie, cu ortodoxia rusă, fapt care îl va marca ulterior căci, fără a fi un
filorus - aşa cum va fi acuzat pe parcursul vieţii - �1 va fi pennanent unul dintre cei ce
vor milita pentru unitatea ecumenică a ortodoxiei. In cei trei ani de studiu petrecuţi la
Kiev tânărul călugăr român a aprofundat temeinic disciplinele teologice propriu-zise,
dar se va arăta interesat şi de alte materii. Astfel, un loc aparte în preocupările sale îl
va ocupa istoria, dar şi disciplinele auxiliare, cercetând bibliotecile sau copiind unele
documente ce aveau tangenţă cu istoria românilor10• La tenninarea studiilor
academice, Melchisedec a prezentat o lucrare intitulată Probă de interpretare la
capitolul VII, 1-8, din profetul Isaia, lucrare unanim apreciată de cadrele didactice
kievene. El va obţine diploma de magistru în Teologie şi Litere1 1 , distincţia supremă
oferită de Academia kieveană şi care nu mai fusese obţinută până atunci decât de un
singur român ce a studiat la Kiev - Filaret Sciban. Tot ca o recunoaştere a meritelor
sale, mitropolitul Filaret al Kievului, cu aprobarea locotenentului de mitropolit de la
Iaşi Mardarie Apamias, l-a hirotonit pe Melchisedec ierormnah la 3 octo11Drie 1 85 1 ,
în Lavra Pecerska12• S-a afirmat despre el că "După Filaret Scriban, Melchisedec este
cel mai dotat dintre studenţii români care şi-au făcut studiile la Academia teologică
sau în alte şcoli teologice superioare din Rusia (şi a devenit) unul din cei mai
destoinici şi mai luminaţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române"13 iar faptele sale au
dovedit că această apreciere nu era doar o laudă lipsită de acoperire...
Revenit în ţară, Melchisedec de dedică cariere didactice, dovedindu-se a fi un
profesor de excepţie, atât prin calităţile sale de dascăl, cât şi prin preocupările pentru
dezvoltarea învăţământului românesc, în special al celui teologic. Se va remarca de
aserreni prin sprijinul material oferit unor elevi meritoşi, dar şi prin traducerea şi
întocmirea unor manuale pentru şcolile teologice române.
După ce avusese un prim contact cu învăţământul, în postura "învăţătoriu la o
şcoală sătească boerească, la Şerbesci în ţinutul Neamţului"14 între 1 841 - 1 842, el este
cooptat, după cum am arătat mai sus, în colectivul didactic al Seminarului Central de
la Socola, mai întâi ca profesor "supleant", iar din 2 1 septenDrie 1 844 devine ceea ce
azi am putea numi profesor titular, prin publicarea în Buletinul oficial al Moldovei a
ReprOOucân.d 1.Dl dcalm:nt din 1407 în Aperulicele la Chronica Huşilor, Melchiserlec Sl.lblinia că l-a
"copiat din Jurnalul Societăţii Alhoologi.ce din Odessa, pe când studiam toologia la Academia din Kiev"
(Melchisedec Ştelănest.,11, Chronica Huşilor şi a Episcopiei ru a5eDlinea numire. Dupre documentele
Episcopiei şi alte monumente ale ţerei, Bucureşti, 1 869, Apperulice, p. 3.
11 Original
ul diplomei se atlă la Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia Documente, �t m. 334116. Textul
dip1<::�rei a fa;t publiatt în Scarlat Pm:escu, 62 de ani de la moartea Epi<iwpului Mdchi<iedec, în MMS,
10

XXX,

nr. 5-<i. p. 71-72 şi reluat în idem, Episcopul Mdchisedec. 80 de ani de la rmartea sa, în MMS,
XLVIll. 1972, nr. 5-<i, p. 383; Ettimie Luca, Episcopul Melcbisedec Şteranescu. Viaţa şi înfăptuirile sale,
Rcmm, 1982, p. 18.
12
Al. M Ioniţă, op.dt, p. 252.
1 3 Apud Coostantin I.emte, Opera teologică a Episcopului Mdcbisedec Şteranesru, în CERH, IV, 1992, p.
73.
14
Melchisedec Ştefănescu, Chronica Huşilor , p. 219.
...
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deciziei de nwnire a sa ca profesor de Retorică, Pastorală şi Istorie naţională15. În anii
cât a funcţionat ca profesor la Seminarul Veniamin (1 843-1 848; 1 85 1 - 1 856) şi la
Seminarul din Huşi (1 856-1 860) el va preda şi Ermeneutică, Studiile biblice, Istoria
bisericească, Omiletică, ebraică, latină, Teologie dogmatică, Patrologie, fie ca titular,
fie suplinind lipsa cadrelor didactice, toate aceste cursuri fiind susţinute la un înalt
nivel ştiinţific şi pedagogic16 Mai mult, ca urmare a calităţilor dovedite, în urma
demersurilor episcopului Meletie Istrati al Huşilor, cel care la 12 ianuarie 1 856
devenise arhimandritul Melchisedec, va deveni rector (director) al Seminarului
din Huşi. În decretul de numire semnat de domnitorul Grigore Alexandru Ghica,
datat 5 martie 1 856, se specifica: "După propunerea ce ni s-a făcut de Epitropia
Seminarului eparhial Huşi, în privirea funcţiei de rector la acel Seminariu, ce se
găseşte vacantă, şi în privirea ştiinţelor cu care eşti înzestrat, Domnia Noastră întărim
pe Cuvioşia ta în arătata funcţie în care vei păşi de îndată şi, povăţuit de principiile
aşezământului şi ale programului acelui Seminariu, să te sârguieşti cu tot zelul a le
pune în lucrare, ca să-ţi atragi a noastră domnească mulţumire"17• Iar Melchisedec nu
a înşelat aşteptările, dovedindu-se, pe lângă un foarte înzestrat pedagog, şi un bliD
organizator, găsind soluţii pentru ridicarea nivelului învăţământului la această
instituţie - reînnoirea corpului profesoral, îmblDlătăţirea condiţiilor de învăţătură,
rezolvarea problerrelor financiare privind salarizarea profesorilor sau întreţinerea
elevilor, dotarea materială - fapt ce a atras simpatii, dar şi unele antipatii1 8•
Activitatea lui Melchisedec ca pedagog nu a îmbrăcat doar forma
organizatorică sau funcţionarea la catedră. Bun cunoscător al învăţământului teologic
românesc, al necesităţilor acestuia, el îşi dă seama de nevoia acută de manuale şi cărţi
religioase pentru uzul tinerilor învăţăcei - seminariştii. Hotărât să vină în
întâmpinarea acestei nevoi reale şi presante, Melchisedec începe, încă din perioada
când funcţiona ca profesor la Seminarul Veniamin de la Socola, să traducă lucrări
străine, dar şi să întocmească lucrări originale.
Se poate observa că, în ceea ce priveşte manualele destinate învăţărnântului
religios din spaţiul românesc (căci aceste manuale au fost cunoscute şi a:.1 circulat în
toate teritoriile româneşti). el aborda în aceste manuale proble�re ca: obiectele de cult,
istoricul sfintelor slujbe, probleme de dogmă şi teologie dogmatică, arheologie
1 5 Coostantin C. Dirulesru, Episcopul Mdcbisedec. Studiu asupra vieţii şi activităţei lui Cu un portret şi
escerpte din COl'\!Spondenţă, Bucureşti, 1 908, p. S; Eftirnie Luca, Episcopul Melchisedec
Şteranescu. . . . p. 1 S; Al.M Ioniţă, op.cit., p. 15.
1 6 Coos
tantin Ma;oc, Acţiuni ale episcopului MelcbUedec Ştefănescu pentru promovarea şi progresul
învăţământului teologic de toate gradele, în CERH, IV, 1992, p. 80.
17 Eftimi.e l..uai, Episcopul Melcbisedec Şter
anescu..., p. 19; Al.M Ioniţă, op.cit., p. 253.
18
Cel mai elocvent exemplu este cel al lui Calinic MicleDJ, locotenent de episcop la Huşi, care îl acuza pe
Melchisedec în fuţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza că încearcă să scoată seminarul de sub autoritatea
episcopală Dar, ca o recunoaştere a rrmtelcr lui Meldrisedec, el va fi a!l a! îl va înlocui pe Calinic în funcţia
de locotenent de epiocop al eparhie din Huşi (Constantin Mosor, Acţiuni ale episcopului MdcbUedec
Ştefănescu. .. , p. 80-81).
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biblică, istorie, drept canonic. Fără a prezenta toate titlurile manualelor publicate sau
rămase în manuscris, putem aminti aici Manualul de tipicu sau fonnulariul slujirii
de Dumnezeu a Bisericii Ortodoxe (Iaşi, 1 855), Teologia dogmatică a Bisericii

Ortodoxe Catolice de Răsărit, extrasă din scrierile părinţilor şi din Învăţătura
Sfintei noastre Biserici. Publicată În limba română pentru şcolile mai înalte
clericale din principatul Moldovei (laşi, 1 855), Catihisul ortodoksu (laşi, 1 856),
Teologia Pastorală (Bucureşti, 1 962), Dritu kanoniku sau Evanghelia sau Viaţa şi
învăţătura Domnului nostru Iisus Christos dupre cei patru evanghelisci; pusă În
şiru chronologicu şi parafrazată (manuscrise). Valoarea acestor manuale a fost
recunoscută în epocă. Astfel, manualul de Teologie Pastorală a fost admis de
comisia sinodală, în 1979, drept carte didactică, "fiind cea mai bună din câte există
până acum în limba română. Atât sistema cât şi modul expunerii materiilor, după

opinia comisiei, nu lasă nimic de dorit"19
Putem, în acelaşi timp, urmărind titlurile manualelor scrise de Melchisedec, că
acesta nu a întocmit nici un manual în care să trateze în mod special istoria
bisericească. Deşi acest fapt poate să pară bizar peiltru cineva ce se va dovedi foarte
preocupat de acest doJreDÎu În cursul carierei sale, el a fost explicat de Mircea
Păcurariu20 prin aceea că preocupările de istorie ale lui Melchisedec prind contur mai

târziu, iar pe de altă parte că un asemenea manual nu ar fi fost necesar datorită
existenţei traducerii, realizată de Veniamin Costachi, a Istoriei bisericeşti întocmită
de Meletie al Atenei, ca şi a lucrării lui Filaret Scriban, apărută la Iaşi În 1871, având
ca temă Istoria bisericească a românilor pe scurt. Dacă a doua parte a explicat].ei
lui Mircea Păcurariu poate fi acceptată, prima este contestabilă, deoarece de la
Melchisedec �a rămas în manuscris un manual de Istorie Universală, ş� în acelaşi
timp, el a predat istorie nat].onală şi istorie bisericească, a avut preocupări de istorie
chiar pe timpul studiilor de la Kiev.
Începând cu numirea sa ca locotenent de episcop la epa.rhia Huşilor, la
începutul anului 1 86 1 , în viata lui Melchisedec, în cariera sa eclesiastică, se deschide
un nou capitol. Începe astfel
în care el va da întreaga � a capacitătilor
sale de teolog şi istoric, în care va scrie principalele sale opere. In acelaşi timp, el va
continua să dovedească impresionante calităt]. de organizator şi administrator,
des�rând în epa.rhiile pe care le-a condus o activitate deosebit de rodnică, unele
realizări ale sale rămânând peste timp ca un semn al destoiniciei acestui înalt prelat
român. a celui despre care un ucenic al său, Veniamin Pocitan-Ploeşteanul afirma:
"Aproape întreaga organizare modernă a Bisericii noastre se datorează în bună parte
priceperii şi stăruinţelor lui Melchisedec. Mai mult. Chiar şi cele ce s-au făcut după
1 892 sunt propuneri făcute tot de el"21 Melchisedec se dovedeşte astfel a fi unul
dintre cei mai importanţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din secolul al XIX-lea,

Penoa.da

19

20
21

ApudAI.M Ioniţă, op.cit., p. 300.
Mircea Păcumriu, Melcbisedec Ştefănescu istoric bisericesc, în CERH, N, 1992, p. 67.

Veniamin Pocitan-Ploeşteanul., Mekhi<iedec ca membru al Sf. Sinod (1861-1892), Bucureşti, 1939, p. 90.
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remarcându-se atât la eparhiile pe care le-a condus, cât şi în cadrul Sfântului Sinod,
implicat în toate activităţile de natură religioasă ale ţării .
Arhirnandritul Melchisedec a fost numit locotenent de episcop al eparhiei
22
Huşilor prin decret domnesc, la 1 5 ianuarie 1 861 , fiind instalat o zi mai târziu • El îi
unna în această însărcinare lui Calinic Miclescu Hariupoleos. În anul următor numirii,
la 30 decembrie, Melchisedec Ştefănescu a fost hirotonit arhiereu în cadrul unei slujbe
desfăşurate în Catedrala mitropolitană din Iaşi23 , primind cu acest prilej titlul de
"Tripoleos", vechi scaun eparhial de sub jurisdicţia Patriarhiei de Constantinopol.
Prin întreaga activitate desfăşurată la Huşi, Melchisedec va reuşi să redreseze
această eparhie, pe care o găseşte într-o situaţie grea, mai ales din punct de vedere
material. Lipseau fondurile, cărţile de cult, chiar şi veşmintele necesare desfăşurării
slujbelor religioase. Noul locotenent de episcop reuşeşte totuşi să aducă un suflu nou,
atât prin instaurarea de ordine şi disciplină în eparhie, cât şi prin grija faţă de biserica
episcopală "Sf. Apostoli Petru şi Pavel", faţă de Seminarul eparhial sau faţă de
2
reşedinţa episcopală 4•
Prezenţa sa în fruntea scaunului de la Huşi nu a fost de lungă durată. Cum în
urma Tratatului de pace de la Paris judeţele Cabul, Ismail şi Bolgrad au revenit între
graniţele Moldovei, s-a resimţit nevoia organizării bisericii de aici şi integrării ei
După o perioadă de provizorat ( l O februarie 1 857- 1 864), a fost adoptată o lege
specială, la 17 noiembrie 1 864, prin care se hotăra înfiinţarea Episcop iei Dunării de
Jos, su
apă Mitropoliei moldovene, cuprinzând judeţele Ismail, Bolgrad, Covurlui
şi Brăila In fruntea acestei episcopii nou înfiinţate a fost numit, tot ca locotenent de
episcop, în decembrie 1 864, Melchisedec Ştefănescu, cel care dăduse deja dovada
calităţilor sale şi care, fapt foarte important ţinând cont de configuraţia etnică din
zonă, era un bun cunoscător al limbii ruse. Nicolae Iorga vede în actul înfiinţării noii
episcopii unul care nu ţinea cont de tradiţia bisericească, iar alegerea lui Melchisedec
în fruntea acestei eparhii o consideră a fi o recompensă pentru aceasta pentru
serviciile aduse regim.Ilui lui Cuza. Iorga afirma, referindu-se la această problemă:
"Tot fără a cere vre-un torros patriarllal, ori a chema vre-un sinod de ţară, pe cale pur
laică, se întemeie la 1 864, cu judeţele căpătate de curând în Basarabia, afară de Cabul,
trecut la Huşi, dar cu Covurluiul şi Brăila, - după indicaţiile lui Melchisedec, care ştia
din studiile sale ce a fost Mitropolia «Proilavului», episcopia cea nouă a Dunării de
26
Jos, răsplătindu-se cu ea, pentru rrnlte şi însemnate servicii, pe Melchisedec" •
Instalat oficial la începutul anului 1 865, în cadrul unei entuziaste cererronii, la
care au participat oficialităţi, reprezentaţii celor două mi.tropolii, agenţi consulaei şi

�

22 Saniat Pcrcescu, Epi�ropia Huşilor. Pagini de istorie, Rcm:m, 1990, p. 96.

23 Crnstantin C. Dirulescu, op.cit, p. 12; Mirre.a Păcunuiu, Listele aonologiw ale ierarhilor Bi<iericii
Ortodoxe Române, în BOR, XCIII, 1975, nr. 34, p. 340; Satrla1 Pm:escu, Episcopia Huşilor... , p. 96.
24 Alexandru Ciurea, Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Din Huşi, înMMS, XXXIV, 1958, nr. 34, p. 293.
25 Mirre.a Păcurnriu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. lll, Bucureşti, 1981, p. 125.
26 N. l<rgţt, op.cit. p. 293-294.
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popula�a27, Melchisedec va păstori noua eparhie, ce-şi avea reşedinJa la lsrnail, până
în anul 1 879. Venit iniţial ca locotenent de episcop la noua eparhie, el va fi numit, în
mxl necanonic, episcop titular prin decretul domnesc din 1 1 mai 1 86528, dar îşi va
prezenta demisia, arătând că "Datoria către Tron şi Patrie, pe care le iubesc din suflet;
datoria către părinţii mei obosiţi de bătrâneţe, care afară de mine nu au alt rezim,
datoria către amici, care aveau drept a se bucura de bucuria mea, totul a venit în
coliziune cu datoria către conştiinţă şi chemarea mea de slujitor al Bis�ricii lui Hristos
cel răstignit pentru noi", considerând neconformă numirea sa cu dreptul canonic29 Cu
toate acestea, în urma discu��,.'i personale cu domnitorul Al.l. Cuza, îşi va retrage
demisia, acceptând greaua sarcină la care fusese chernafO.
Datorită faptului că Episcopia Dunării de Jos era o eparhie nou înfiinţată,
problerrele care trebuiau rezolvate erau rmltiple, tmbilizându-i întreaga capacitate de
organizator şi înalt prclat. De la început s-a ocupat de ridicarea unei catedrale
episcopale şi a unei reşedinţe, a orga.niz4t eparhia împărţind-o în protopopiate, a
organizat seminarul eparhiei. Tot timpul cât s-a aflat în fruntea acestei episcopii s-a
preocupat de întretinerea
şi renovarea bisericilor, dar şi de starea materială, dar şi
�
morală a clerului. In acelaşi timp a făcut diverse donaţii în bani, obiecte de cult, cărţi
religioase etc. 31
Din nefericire, anii 1 877- 1 878 aduc pentru ţara noastră importante evenimente,
legate de desfăşurarea războiului de independenţă şi a Congresului de la Berlin. Acest
fapt se va reflecta şi asupra lui Melchisedec, care va relua munca de întemeietor de
episcopie, dacă putem spune (U)1fel. În condiţiile în care prin tratatul de pace din 1 878
România pierdea sudul Basarabiei, s-a impus necesitatea mutării Episcopiei Dunării
de Jos de la Ismail la Galaţi şi a reorganizării acesteia. Era necesară, ca şi în trecut la
Ismail, ridicarea unei catedrale şi amenajarea unei reşedinţe episcopale, a unui nou
seminar, astfel încât, pentru a doua oară în cariera sa eclesiastică Melchisedec pleacă
din nou de la zero. Nu a mai apucat însă să-şi termine munca de reorga.niz4re,
deoarece la 22 februarie 1 879 a fost ales, iar la 26 februarie recunoscut drept episcop
al vechii eparllii a Romanului, care devenise vacantă la 20 iunie 1 878 prin decesul
episcopului Isaia Vicol32•
27 Crnstantin C. Dia.t1esru, op.cit., p. 12; Eugen Drăgo� Aspecte ale vieţii biseriaşti din Episoopia
Dunării de Jos în anii 1864-1886. în Monumente istorice şi izvoare creştine. Mărturii de străveche
existenţă şi de continuitate a românilor pe teritoriul Dunării de Jos şi al Dobrogei, Galaţi, 1987, p. 266;
Satrlat Prn:escu. Episoopia Ruşilor. . , p. 96.
28 Al.M loniţă, op.cit., p. 256-257.
29 Vezi latn Kalinderu, op.cit.. anexa B, p. 71 -76.
3° C'rnstantin C. Dia.tlesa.t., op.cit., p. 15-16; Al.M loniţă, op.cit., p. 383.
3 1 A se vedea pt.
'll.lru activitatea sa în această eparhie , printre altele, Anghel Crnstantinesa.t., Monografia
Episwpiei Dunării de Jos, Bucureşti, 1 906, p. 292; Constantin C. Diculesa.t., Din wrespondenţele
Episoopului MelchisedL'C, culese, adnotate şi însopte de o prefaţă, Bt.lcu(eşti, 1 909, 23; Paul Mihai, Din
corespondenţa episwpului Melchisedec, în BOR, LXXVll, 1959, nr. 5-6, p. 515; Min:ea Păcurariu,
Basarabia. Aspecte din istoria bisericii şi neamului românesc, Iaşi, 1993, p. 74.
32 Min:ea Păcunmu, Listele a-unologke-, p. 336.
.
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Deşi ctitorită încă din vremea lui Alexandru cel Bun, episcopia romaşcană se
găsea într-o stare destul de critică. A doua eparhie a Moldovei ca importanţă
religioasă după Mitropolia de la Iaşi fusese lipsită între 1 85 1 - 1 873 de titular, iar
înaintaşul lui Melchisedec în scam1, deşi bun gospodar, nu reuşise să elimine toate
neajW1Surile datorate perioadei cât episcopia fusese girată de locotenenţi. Episcopia se
afla, după cum afirma Melchisedec, 'în cea mai deplorabilă stare" datorită faptului că
"ea a fost văduvită de episcop peste 20 de ani. Nimic nu poate fi mai fatal pentru
Biserică, în toate privirile, decât aceste nenorocite prelm1giri de vacanţe ale
administraţiei eparhiale!"33 Starea episcopiei Romanului la venirea lui Melchisedec
aici, ca şi modestia acestui prelat, 1-au făcut pe Nicolae Iorga să scrie: "Aici a trăit el
treisprezece ani (t 1 6 mai 1 892), în vechile chilii dărâmate de lângă biserica lui Rareş,
fără a se plânge de îngustimea traiului său, nici a-şi cere clădiri mai potrivite şi cu
demnitatea lui de episcop şi cu valoarea lui personală. Îmbrăcat simplu, străin de
lumea mireană a claselor mai înalte, purtând cu mândrie veşmântul roşietic de şiac
mănăstiresc, Melchisedec a dus o viaţă care poate fi W1 exemplu oricui"34 La cele
spuse de Iorga am adăuga doar că, în perioada în care a fost episcop al Romanului,
Melchisedec a reuşit unele realizări notabile.
Cu ajutorul fratelui său Valerian - arhimandrit de scaun - a reuşit repararea
bisericii episcopale şi curăţirea picturii acesteia, în acelaşi timp în care au fost
terminate lucrările de restaurare a reşedinţei episcopale, ce demaraseră pe timpul lui
Isaia Vicol. Au fost construite, în curtea episcopiei, spaţii pentru cancelarie, consistor,
arhivă, pentru funcţionarii episcopiei şi pentru servitorii acesteia. A fost terminată şi
construirea turnului clopotniţă de la intrarea în curtea episcopiei, turn început în
timpul episcopului Leon ( 1 769- 1786), şi pentru terminarea căruia Melchisedec a
contribuit cu suma de 1 2.000 lei, statul doar cu 5.000 le?5 Tot lui Melchisedec i se
datorează achiziţionarea unei clădiri pentru seminarul e�arhial, şi construirea a două
aripi la aceste clădiri, ajungându-se la clădirea actuală 6, în care, după revoluţia din
decembrie 1 989' funcţionează din nou un seminar religios, numit "Sfântul Gheorghe"
nume pe care îl alesese Melchisedec pentru seminarul romaşcan din vremea sa.
Unele din dorinţele şi năzuinţele sale nu au putut fi realizate pe timpul vieţii.
Astfel, deşi a cumpărat un teren în apropierea episcopiei, nu a reuşit să-şi ridice acolo
o capelă, aşa cum nu a reuşit nici să înfiinţeze "o instituţiune de educare a copiilor
mici ai poporului romaşcan", şi nici "o şcoală de cântăreţi bisericeşti pentru formarea
�
cântăreţilor trebuitori pe la bisericile din comm1ele urbane şi rurale" Aceste dorinţe
testamentare au fost puse în practică de epitropii fundaţiei Melchisedec.
33

Melchisedex: ŞtclăncsctL Chronica Romanului şi a Episcopiei de Roman, compusă după documente
naţional-române şi streine, edite şi inedite, voi. II, Bucureşti, 1875, p. 1 5 1 . Pentru amănunte în aceast.'i
privinţă, a se vedea şi Constantin Erbiceanu, Discurs funebru, în BOR. XVI. 1892, nr. 3. p. 235-250; Gh.
Mirm, Acfuitatea episcopului Melchisedec Ştelanescu pe plan economic-gospodăresc şi administrativ
bisericesc, în CERI!, IV, 1992, p. 1 27.
34 N. lcrgp, op.cit., p. 252.
35 Gh. Mirm, op.cit., p. 128.
36 C.C. Diculescu, Episcopul Melchisedec. , p. 74.
37 Teo.1amentul lui P.S. Melchisedec.
p. 7-8.
••

••.
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Înaltul ierarh Melchisedec Ştefănescu a dovedit, după cum am arătat mai sus,
în cei peste 30 de ani de activitate la Huşi, Ismail, Galaţi şi Roman, calităţi deosebite
de administrator, prelat şi apărător al credinţei strămoşeşti. Activitatea sa pe plan
bisericesc nu se opreşte însă aici. Un important capitol din viaţa şi activitatea lui
Melchisedec îl constituie cea din cadrul Sfântului Sinod, organismul conducător al
ortodoxiei româneşti. Încă de la înfiinţarea Sinodului general în 1 865, şi apoi după
constituirea Sîantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Melchisedec va activa în
acest organism suprem, dovedind o bună cunoaştere a problemelor cu care se
confrunta biserica, participând în mod activ la soluţionarea acestor probleme,
propunând soluţii pentru depăşirea unor momente de criză. El a fost considerat
"sufletul discuţiilor din Sfântul Sinod şi autorul aproafse al tuturor regulamentelor şi
hotărârilor ce s-au luat în acest suprem for bisericesc" 8, sau, după afirmaţia lui Iuliu
Scriban, Melchisedec a fost "creierul bisericii noastre ( ... ), piatra din capul unghiului
A laş nem
A trecut"39
( . . . ), un vas
Printre cele mai importante realizări ale sale în cadrul Sfântului Sinod s-au
numărat participarea la organizarea bisericii româneşti pe fundamente canonice,
istorice şi dogmatice, la unificarea bisericilor din Moldova şi Muntenia, la realizarea
regulamentelor necesare funcţionării în bune condiţii a acestei instituţii fundamentale
a statului. De asemeni, a fost unul dintre principalii artizani ai recunoaşterii
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de către patriarhia constantinopolitană,
recunoaşterea realizată în 1 885, în urma unui conflict de durată între biserica
românească şi cea constantinopolitană.
Melchisedec Ştefănescu nu a fost însă doar un om al bisericii, ci şi un om al
cetăţii, profund implicat în transformările prin care trecea ţara sa, ataşat dezideratelor
naţionale ale poporului său. Unul dintre biografii săi menţiona că: "Melchisedec în
activitatea sa publică n-a slujit numai instituţia pentru care se pregătise. Nu s-a limitat,
adică, la o lucrare intra eclesiam. El a fost un cleric militant, un cleric cetăţean,
prezent activ în vâltoarea evenimentelor şi frământărilor de la jumătatea secolului al
XIX-lea ( . . . ). Se poate afirma, fără exagerare, că el a fost ( . . . ) printre puţinii clerici
care a avut intuiţia limpede a epocii, care au desluşit căile noi pe care avea să meargă,
impetuos, poporul nostru'.40
În aceste condiţii nu trebuie să mire implicarea acestuia în lupta pentru
realizarea unirii, ca şi în cea pentru independenţă. Despre cel care a fost membru al
divanului ad-hoc, se aprecia că "a avut un rol determinant în crearea programului
teoretic al unirii cât şi al strategiei de realizare practică a ei" înţelegând prin aceasta
"faptul incontestabil că în tot ce a gândit, a conceput şi a exprimat marele episcop,
găsim ecoul tuturor premiselor care orientau atunci, ca şi astăzi, poporul român spre
38 Apud Scarlat Prn.:escu. Episcopia Romanului, Rcxrnn, 1984, p. 303.
39 Iuliu Sa-iban, Episcopul Melchisedec in amintirea lumii, în 01ronica Romanului, XIX 1942 nr. 5-6.
,
,
p. 152-156.
-10 Scarlat Prn.:escu., Un dnturar naţionaL Episcopul Melchisedec, în CtRH. IV, 1992, p. 205-2ili.
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unitate'.41 Deşi, poate, această aserţiune este puţin exagerată, nu se poate nega că,
prin tot ceea ce a făcut pentru unitate42 şi independenţă na�onală, Melchisedec a fost
unul dintre purtătorii de cuvânt ai poporului în momente extrem de importante pentru
istoria României - IIDrrrntu unirii din 1 859 şi cel al cuceririi independenţei din 1 877.
Nu putem încheia fără a aminti, foarte pe scurt, şi rolul pe care Melchisedec l-a
avut în istoriografia românească, şi în special în studiul istoriei bisericii române43
Deşi a fost considerat de majoritatea cercetătorilor, ca fiind unul dintre "modeştii
solda� de jertfă", după cum îl numea Nicolae Iorga pe cărturarii preocupa� de
restitu�le mărunte44, cu toate acestea, fără activitatea unor asemenea istorici nu s-ar fi
putut realiza acumulările necesare trecerij de la monografii la sinteza istorică, fapt
45
recunoscut chiar de AD. Xenopol într-o recenzie la Chronica Huşilor
Meritul lui Melchisedec este acela, după cum afirma şi Mircea Păcurariu, de
realizare aJ'rirnelor monografii istorice referitoare la institu�i sau personalită�
ecleziastice
De aserreni, cel care a scris Chronica Huşilor şi Chronica
Romanului cuprinde prin opera sa numeroase ştiinţe auxiliare ale istoriei, considerate
de către el ca fiind necesare pentru o cunoaştere cât mai bună a trecutului. Şi datorită
acestui fapt el va fi de altfel ales rreiiDru al Academiei Române, ceea ce deiiDnstra
că Melchisedec era totuşi un istoric de valoare, un cercetător serios, chiar dacă nu a
strălucit prin opere de largă respira�e aşa cum au reuşit unii dintre contemporanii săi.
El a fost totuşi "primul istoric de seamă al Bisericii Ortodoxe Române, el realizând
pentru istoria noastră religioasă ceea ce reuşise Nicolae Bălcescu cu câteva decenii
mai înainte pentru istoria politică şi socială ( . . .). Este un deschizător de drumuri, un
cărturar care a pus bazele şcolii noastre de istorie bisericească. Raportată la vremea în
care a trăit şi a activat şi la concluziile la care au ajuns ultimele cercetări în dorreniu
gândirea episcopului Melchisedec, concep� sa despre istoria neamului face dovada
"'7
nu numai a unei minţi luminate ci şi a unui entuziast patriot'
Poate cel mai bine Melchisedec Ştefănescu a fost portretizat de către marele
istoric Nicolae Iorga, care afirma că acesta a fost: "clericul de o largă cultură, cu o
chemare ştiinţifică netăgăduită; om cinstit, modest şi binefăcător. . . o adevărată
podoabă a bisericii'.48.
41 Irnel Dcru, Unitatea de neam, de limbă şi de conştiinţă românească în gând-rea şi activitatea
Episcopului Melchisedec Şteranesru, în CERH, N, 1992, p. 132-133.
42 A se vedea, Marius Alexandru Istina, Episcopul Melchisedec Şteranesru şi unirea din !859, în Cmpica,

XXVJ/2. p. 89-96.
43 Pentru o bibliogrnfie completă, a se vedea Al.M. lcniţă, op.cit., p. 41 1-413; în a:ea ce priveşte qJern
istorică a lui Melchisedec a se vedea Marius Alexandru Istina, Câteva consideraţii privind opera istorică a
episcopului Melchisedec Şteranescu, în Carpica. XXVll. 1998 p. 191-212.
,

Apud Al. Zub, De la istoria critică la criticism (istoriografia mmână la finele secolului
Îna!putul sewlului XX, B�1i, 1 985, p. 8.
45 1dem Junimea Implicaţii istoriografice, Iaşi, 1 976, p. 289.
46 Mircea Păcurdriu, Melchisedec Ştefănescu istoric bisericesc, în CERH, N, 1992. p. 68.
47 Al.M loniţă, op.cit.. p. 362.
48 Apud M Păcurnriu, op.cit., p. 72.
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CÂTEVA CONSIDERAŢII DESPRE A.D. XENOPOL
CA FILOSOF AL ISTORIEI

MARIA BERCEANU
Fiu al laşilor, A.D. Xenopol (1 847-1920), omul stăpânit de "demonul
scrisului" şi de spiritul istoric "care fierbea în el", rămâne un stâlp al culturii române
moderne prin două reuşite de excepţie: una, prin realizarea primei ample sinteze de
istoria românilor1, din care, după opinia cercetătorului Al. Zub "nu numai ştiinţa, dar
şi conştiinţa românească aveau să tragă profit"2; alta, prin contribuţia adusă la
cercetarea teoriei istoriei printr-o remarcabilă lucrare: Les principes fundamentaux
de l'histoire, Paris, 1 899 (ed. a II-a, La theorie de l'histoire, 1908). Armele sunt
lucrări de referinţă nu doar pentru istoriografie ci şi pentru istoria culturii.
Importanţa acordată operei sale ne-o mărturiseşte multitudinea lucrărilor
dedicate omului şi cărturarului A.D. Xenopol. Au scris despre viaţa şi opera sa
Al. Zub3, N. Gogoneaţă şi Z. Omea4, Gheorghe Toma5 şi mulţi alţii; a scris în ultimă
instanţă elevul său şi marele istoric N. Iorga, care arăta, în 1934, în Scrisori vechi de
studenţi, apărută la Vălenii de Munte, că dascălul său a venit într-un DDrrent când
studiul trecutului se oprea la "cercetarea migăloasă a unor amănunte înfăţişate fără
interpretare" şi când cercetarea istorică pornea fără metodă "pe verzile plaiuri însorite
ale genialităţii romantice" După opinia lui N. Iorga, A.D. Xenopol a introdus în
"orânduirea şi tălmăcirea acelor lucruri de trecut care condiţionează aşa de mult
prezentul, metoda ştiinţifică" Căci filosoful istoriei s-a străduit să pătrundă în
adâncimea fenomenelor istorice pentru a stabili ce este general şi ce este particular în
istorie. Există, de altfel, o unitate indisolubilă şi o perfectă continuitate între
convingerile şi preocupările istoricului şi acelea ale teoreti.cianului istoriei; în ani>ele
ipostaze, A.D. Xenopol a militat pentru triumful spiritului ştiinţific, manifestând o
fennă convingere atât în posibilitatea restaurării adevărului cât şi în dreptul istoriei de
a fi aşezată în rândul ştiinţelor recunoscute ca atare. Acest crez al său a fost expus
chiar în Prefaţa care însoţeşte lucrarea sa Les prindpes... : ''Noi nu voim decât să
cercetăm şi să stabilim principiile pe care se bazează cunoaşterea trecutului, să
demonstrăm caracterul perfect ştiinţific al acestei CW}oaşteri şi să apărăm istoria
împotriva tuturor obiecţiilor care-i vin din toate părţile. Intr-un cuvânt, am încercat să
constituim ştiinţa istoriei'.6
1 Istoria românilor din Dacia Tniană, 6 voi., 1 888-1 893.
2 Al. Zub, Prefaţă la ediţia a IV-a a Istoriei românilor din Dacia Tniană, Bucureşti, 1 985, p. 25.
3 1dem, A.D. Xenopol, bibliografie, Bucureşti, 1 973.
4 N. Gogoneaţă, Z. Ornea, AD. Xenopol: Concepţia socială şi filosofică, Bucureşti, 1 965.

5 Gh. Toma, Xenopol despre logica istoriei, Bucureşti, 1 971 .
6 AD. Xenopol, I.,es principes fondamentaux de l'hi!.1oire, Paris,

1 899, p. 1-2.
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A.D. Xenopol a trăii: şi a scris într-o perioadă în care mul� filosofi

(Schopenhauer, Emest Renan etc.) insistau asupra "incurabilei incertitudini" a
mărturiilor istorice, reactualizând teza aristotelică care sustinea că "nu există ştiintă
'
decât despre general" În faţa scepticismului acestora, care se încăpăţânau ă

�

considere istoria fie ca un domeniu al conjuncturilor, fie ca o specie de artă bazată pe

imagina�e, marele istoric se va dedica operei de fundamentare a unei "logici a
istoriei" în scopul legitimării ei ştiin�fice. A.D. Xenopol va sus�e de la început
obiectivitatea cunoaşterii ştiin�fice, faptul că ştiinţa, inclusiv ştiinţa istoriei, nu e o
pură crea�e a spiritului nostru ci o reflectare a realită�i. "Spaţiul şi timpul - citim în

Les principes

...

- sunt cele două mari forme în care

vin să

se plaseze toate faptele

universului; aceste forme reale şi existente sunt percepute şi abstrase din realitate prin

inteligenţa noastră. . . Spa�ul se întinde în afară de noi şi timpul curge independent de

Fără această concepţie fundamentală, istoria nu ar fi decât o vastă
fantasmagorie"7 Pe această bază va construi Xenopol teoria sa asupra istoriei. Primul

noi.

pas în această direcţie

îl

constituie distincţia pe care o

face între fenomenele "de

repetiţie" sau de "coexistenţă" şi fenomenele "de succesiune" Astfel, se consideră că
faptele care s-au produs în spaţiu şi timp fără a suferi transformări constituie domeniul
faptelor "de repeti�e" Dimpotrivă, cele care sunt sau pot fi modificate în timp sub
ac�unea diferiţilor factori reprezintă faptele "de succesiune" Iată, aşadar,

cum faptele

din prima categorie se reproduc în rmd uniform sau relativ uniform atât în dorrrniul
material cât şi spiritual, pe când faptele din a doua categorie au caracterul unor
evenimente unice, ireversibile. Distincţia între cele două categorii de fapte va constitui
fundamentul binecunoscutei clasificări a ştiinţelor în "ştiinţe teoretice" sau "ştiinţe de
legi" - având ca obiect de studiu fenomenele de repeti�e şi "ştiinţe istorice",
referitoare la fenomenele de succesiune. Din această perspectivă, istoria nu era
considerată ca o ştiinţă particulară - precum biologia, fizica, chimi.a etc. - ci ca o
modalitate fundamentală de cunoaştere, în care se reflectă un fenomen universal.
Ulterior însă, sensul istoriei se va restrânge, aceasta fiind considerată de Xenopol ca o

disciplină ce are drept obiect studiul evenimentelor vieţii umane social-istorice.

Efortul marelui istoric de a defini cunoaşterea istorică s-a desfăşurat în luptă cu
două interpretări extreme, unilaterale: empirismul indeterminist care avea tendinţa de
a trece cu vederea aspectele de continuitate şi ordine în procesul istoric şi a doua,
determinismul mecanicist care ignora sau subestima rolul întâmplării, a hazardului ca
şi aspectele creatoare ale procesului istoric. Xenopol a respins aceste două pozitii prin
intermediul concep�ei sale originale despre seria istorică.

În domeniul istoriei, ;mrmă
mai repetă

filosoful istoriei, fenorn!nele au un caracter unic, ireversibil, ele nu se

niciodată. El condamnă tendinţa de a căuta în trecut "linia de purtare" a prezentului8

Ceea ce interesează nu sunt faptele în sine, care nu se repetă, ci concluziile de ordin
7

8

Ibidem, p. 4-5.

Idem, Istoria ideilor mele, în LE. Torou�u, Studii şi documente literare, IV, Bucureşti, 1 933, p. 377.
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general care pot fi degajate prin efort critic. Datoria istoricului este să deducă din fapte
"esenţa direcţiunii lor" şi să contribuie astfel la îndrumarea o�renirii9•
A.D. Xenopol caracterizează întreaga istorie a românilor ca fiind "o
înmănunchere de serii istorice care se ţin una de alta, se prefac una în alta, se
înşiruiesc mutual, se combat sau se sprijină între ele"10• El va da ca exemplu
continuitatea populaţiei daco-romane în Dacia Traiană: "seriile asuprito�e", care de
la ultimele năvăliri le-au răpit libertăţile personale şi economice şi "seriile
desrobitoare", care au generat consecvent răscoale populare de la 1437 până la 1 848.
Cu privire la continuitatea "seriilor istorice", el observă că, dacă acestea pot fi
incomplete din cauza situaţiei lacunare a cunoştinţelor şi a documentării "ele totuşi
există" şi completarea lor se poate face prin intermediul ipotezelor. Marele istoric
încearcă să demonstreze, prin exemple, cum seria reprezintă un element organizator al
ştiinţei istorice. El constată manifestarea a nenumărate serii: unele care se succed, iar
altele care se dezvoltă paralel în aceeaşi perioadă istorică. De asemenea, arată că "o
serie universală" cuprinde mai multe "serii parţiale în cadrul său imens"11• Istoria lui
Al.I. Cuza12 exemplifică, în opinia cercetătorului, în modul cel mai complet teoria
seriei. Încă din Introducere se arată că istoria este "un lanţ neîntrerupt de fapte" dar
dezvoltarea "curge în şiroaie (serii) paralele, din care unele îşi au obârşia în veacuri
îndepărtate, altele în vremuri mai apropiate, ca nişte râuri mai lungi sau mai scurte
care s-ar adăugi către marele fluviu, păstrându-şi însă forţa apelor lor. Numai prin
urmărirea acestor şiroaie, fiecare unic şi deosebit în felul său de a fi, se poate limpezi
mersul treburilor omeneşti"13
O importanţă deosebită a acordat Xenopol rolului cauzalităţii în istorie "cauzalitatea seriilor istorice", ca argurrent în dem:mstrarea raţiunii de a fi ca ştiinţă a
istoriei. Din totdeauna gândirea ştiinţifică şi filosofică a căutat să descopere raţiunea
pentru care un fenorren s-a petrecut într-un anumit fel, cauza pentru care un lucru este
ceea ce este Democrit, de exemplu, spunea că ar prefera să găsească mai curând o
singură explicaţie cauzală decât să dobândească tronul Persiei, iar Aristotel considera
că a fi în posesia ştiinţei înseamnă a cunoaşte cauza. În zorii epocii rroderne, Francis
Bacon observa că "vere scire est per causa scire", iar Spinoza că "substantia est
causa sui". Pentru Xenopol, noţiunea de cauză înseamnă "elerrentul intelectual... care
ne face să înţelegem producerea unui fenornen"14 Cauzele fenorrenelor nu sunt,
aşadar, produsul spiritului nostru, ci "natura intimă a universului pe care spiritul o
apropie"15 Ambiţia istoricului era să demonstreze că istoria se bazează pe serii
cauzale şi are statut de ştiinJă. O ştiinţă superioară celor teoretice, care, deşi descoperă
.

9 lbidem
1 0 Ibidem, p. 378.
1 1 ldem La notion de volum en histoire, Paris, 1906, p. 23.
1 2 Idem Domnia lui CW3-Vodă, vol. 1, Iaşi, 1 903.
13 lbidem, p . 1 .
1 4 ldem Principiile fundamentale ale istoriei, Iaşi, 1 900, p . 232.
1 5 Ibidem.
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legile ce guvernează fenomenele, nu pot afla cauzele lor. Istoria nu stabileşte legi, dar
descoperă cauzele fenomenelor prin detenninarea seriilor cauzate. Acest elerrent al
cauzalităţii conferă istoriei - în opinia istoricului statutul de ştiinţă, pe care mulţi au
contestat-o.
Istoria, conchide Xenopol, este compusă din trei părţi: partea generală sau
legea abstractă; partea succesivă sau seria; partea individuală sau faptul particular.
În ceea ce priveşte importanţa seriilor, se arată că acestea facilitează alegerea
faptelor mai importante în înlănţuirea lor; pe de altă parte, ele permit raportarea
faptelor la forţele şi împrejurările ce le-au dat naştere. Deci seriile presupun aplicarea
în cercetarea istorică a principiului cauzalităţii.
Cu toate limitele manifestate în cercetarea sa într-o problemă de mare
importanţă pentru logica ştiinţelor în general şi al ştiinţei istorice în special, Xenopol
are meritul de a fi elaborat o teorie originală, menită să legitimeze istoria ca ştiinţă.
Contribuţia cea mai importantă, originală, pe care marele învăţat o aduce în
teoria istoriei este cea a "seriilor istorice". Această teorie, fără a fi lipsită de
inconsecvenţe, de unele oscilaţii, a constituit una dintre cele mai sistematice şi
prestigioase înfăptuiri pe planul filosofiei româneşti şi universale.
.
Opera filosofică a lui Xenopol este mărturia unui excepţional efort menit să
demmstreze că istoria este egală în demnitate cu celelalte ştiinţe, iar istoricul, după
spusele cronicarului Gr. Ureche, "nu e un scriitoriu de cuvinte deşarte, ci de
dereptate".
-

UN PUNCT DE VEDERE ASUPRA
CONFERINŢEI COLONIALE DE LA BERLIN

VIOREL CRUCEANU
Epoca modernă a impus o noutate, transformată rapid în obişnuinţă:
convocarea de congrese şi conferinţe diplomatice, consacrate marilor probleme

internaţionale.

De la pacea westfalică şi până la primul război mondial,

diplomatia europeană se întrunea periodic (Viena, Paris, Berlin etc.), făcând şi

ru;d

desfăc

tratate, în spiritul ideii "echilibrului de forţe"

Într-o excelentă

producţie românească pe această temă se consideră că "echilibrul politic dintre
marile puteri era singura modalitate de asigurare a liniştii şi siguranţei statelor
europene"1

De asemenea, exegeţi

ai

diplomaţiei au constatat că, în a doua

jumătate a secolului al XIX-lea, principiul "echilibrului de forţe" a fost dublat

�â.r_!ă

de aşa-numita "răspundere colectivă", ce amplifica rolul marilor puteri,
acolo încât, dreptul la intervenţie devenea "un principiu general acceptat"

.

contextul noului

In

establishment trebuie privită şi reuniunea colonială de la
Berlin, desl
aşurată între 1 5 noiembrie şi 25 februarie 1 885.
*
*

*

Conferinţa de la Berlin a fost "onorată" de participarea a
Austro-Ungaria,

Belgia,

Danemarca,

Franţa,

Germania,

15

ţări: Anglia,

Italia,

Norvegia,

Olanda, Portugalia, Rusia, Spania, S.U.A., Suedia şi Turcia. Timpul consacrat
dezbaterilor şi numărul mare de delegaţi dovedeau că "problemele coloniale
aveau de acum înainte un rol esenţial în relaţiile internaţionale"3•

Scopul declarat al Conferinţei se dorea modest: "a găsi condiţiile cele mai
favorabile dezvoltării comerţului şi civilizaţiei în anumite regiuni ale Africii'"'.
Pornind de la acest preambul, profesorul guineez lbrahima Baba Kake a mai
sesizat un obiectiv, discret formulat, şi anume, de "a stabili o reglementare
internaţională în legătură cu împărţirea teritoriilor africane"5, fapt ce s-a tradus
ulterior printr-o ingerinţă directă şi sistematică a statelor europene interesate.
1 N. Ciadrir, Gh. Bercan, Diplomaţia europeană in epoca modernă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică

Enciclopedică, 1984, p.

2 Ibidem, p. 33.

17.

3 P. Guilla.wn:, Le monde colonial, xtr-xx• siecle, Paris, A Colin, 1974, p. 40.
4 M. BaUIIJtJJl , L'E&<Ior industriei et l'�ria&me colonial, Paris, F. Alcan, 1937, p. 97.

şi

5 l Baba Kake, L'Afrique coloniale. De la Conference de Berlin (1885) aux indipendances, Paris,
AB.C., 1977, p. 29.
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Conferinţa colonială de la Berlin este reflectată pe larg, dar diferit, în
istoriografia de specialitate. Astfel, autoarea germană Gisela Bonn consideră că
statele coloniale africane, constituite în anii ce au urmat Conferinţei,
reprezentau "o prelungire pe continentul negru a echilibrului de forţe din
Europa"6 O idee asemănătoare, dar mai nuanţată, întâlnim şi la francezii Robert
şi Maria1me Comevin care subliniază că "raportul de forţe din Europa a
determinat, în acea epocă, întinderea şi repartiţia diferitelor domenii coloniale"7
Deşi la prima vedere par corecte, aceste afirmaţii trebuiesc amendate.
Distribuirea statelor coloniale africane oglindea, fără putinţă de tăgadă,
preponderenţa zdrobitoare a Angliei şi Franţei. Or, după 1 880, când s-au
desăvârşit marile imperii coloniale, raportul de forţe din Europa se schimbase în
favoarea Germaniei. Opinăm deci, că ordinea colonială de pe continentul negru
reflecta un raport de forţe ce corespundea primei jumătăţi a veacului al XIX-lea.
Pentru Germania lui Bismarck, care, devansată în timp de Anglia şi Franţa, va
dobândi puţine teritorii africane (Togo, Camerun, Africa de Sud-Vest,
Tanganyika şi minusculele regate Rwanda şi Burundi), Conferinţa a avut o altă
semnificaţie: ea a reprezentat, conform fericitei formulări a lui Pierre Bertaux,
"ocazia marcării locului noului Reich german în politica mondială"8 Un punct
de vedere mai recent, aparţinând şcolii franceze de africanistică, sugerează că
întâlnirea celor 1 5 de la Berlin poate fi privită ca "un fel de Yalta a secolului al
XIX-lea"9, fiind vorba, în esenţă, tot de stabilirea "sferelor de influenţă"
Pe de altă parte, finalitatea actului diplomatic de la Berlin pennite o
convergenţă a majorităţii interpretărilor vis a vis de oficializarea doctrinei
germane a "hinterland"-ului: "orice putere europenă stabilită pe coastă are
drepturi speciale asupra teritoriilor de interior, până la întâlnirea cu o altă zonă
de rezervare europenă" 10
O tendinţă de minimalizare a importanţei Conferinţei am îritâlnit la
francezul Henri Brunschwig. El insistă pe faptul că dezbaterile s-au axat pe
libertatea navigaţiei pe Niger şi pe libertatea comerţului în bazinul fluviului
Congo. Referitor la delimitările teritoriale, istoricul francez insistă pe aspectul
că ele aveau în vedere numai "regiunile de coastă"1 1 H. Brunschwig respinge
obişnuinţa africaniştilor de a considera doctrina "hinterlantf'-lui ca un produs al
Conferinţei de la Berlin, argumentând că termenul a fost utilizat pentru prima
6

G. Bonn. L'Afrique quitte Ia brouse, Paris, R. LU'font. 1966, p. 198.

7 R. şi M. Cornevin, Histoire de L'Afrique des origines a la deuxieme guerre mondiale, Paris, Payot,
1974, p. 296.

8 P. Bertaux, L'Afrique de la prehi.'itoire a l'epoque contemporaine, Paris, Bordas, 1973. p. 120.
9 La colonisation: rupture ou paranthese? (dir. Mare H. Piault), Paris, L'Hannattan, 1987, p. 5.
1 0 Vezi textul Conferinţei în P. Albin, Les Grands traites politiques (1815-1914), Paris, F. Alcan,
1932, p . 389-406.
11 H. Brunschwig. L'Afrique noire au temps de l'Empire fram;ais, Pmis, Denoel. 1988, p. 1 1 .

Un punct de vedere asupra Conferinţei coloniale de la Berlin
oară abia în
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şi nu de un specialist în probleme africane ci de unul în

probleme latino-americane.

Propunându-şi

să spulbere "mitul" Conferinţei,

autorul francez insistă pe faptul că acesteia "nu i s-a acordat prea multă atenţie
în epocă"12•

Pentru a accede la concluzii viabile din confruntarea diferitelor opinii, am

apelat la textul

Actului General

al Conferinţei de la Berlin. Astfel, Capitolul al

VI-lea al documentului, ce cuprinde articolele 34 şi 35, şi-a propus să introducă
în relaţiile dintre puterile europene «reguli uniforme, relative la anexiunile ce
vor putea a vea loc în viitor pe coastele continentului negru)) 13

confirmă aprecierile lui

H.

Formularea

Brunschwig, la fel ca şi articolul 34, ce statua:

«Puterea care, de acum înainte, va lua în stăpânire un teritoriu de pe coastele
continentului african situat în afara posesiunilor sale actuale, sau care, neavând

până acum reuşeşte să achiziţioneze un teritoriu, sau, Puterea care îşi va asuma

un protectorat, va însoţi actul respectiv de o notificare adresată celorlalte Puteri
sernnatare ale prezentului Act cu scopul de a-i conferi valoare dacă se vor

produce reclamaţii» 14 Care este însemnătatea articolului

34?

În primul rând, el

lansează ideea ocupării tuturor teritoriilor de pe coastă, deci şi a celor rămase
<<În afara posesiunilor actuale)). Considerăm, fără cea mai mică îndoială, că
stăpânirea deplină a tărmurilor era preludiul unei operatiuni sistematice ce viza
'
'
întrgul continent. În al doilea rând, articolul 34 fixa o conduită a însuşirii de
teritorii. Înaintarea unei '"notificări" urmărea prevenirea ciocnirii intereselor şi,
în acelaşi timp, cauţiona stăpâ..,irea unui teritoriu. În al treilea rând, articolul

34

dovedeşte un succes al diplomaţiei germane; formularea «neavând până acum,

reuşeşte să achizitioneze un teritoriu», reprezintă clauza prin care Germania se
putea infiltra în

Africa.

În tradiţia stăpânirii germane, proprietatea asupra unui

"teritoriu" este redată printr-un

"hinterland"
capacitatea
"prelungiri"

Cuvântul nu poate
de
ale

a

sugera
spaţiului

că

cuvânt care are un uşor sens peiorativ:

fi folosit într-un tratat internaţional; el are însă
noile

achiziţii

metropolitan.

De

sunt
aceea,

nişte

"dependinţe"

împărtăşim

sau

concepţiile

potrivit cărora, la baza împărţirii Africii a stat teoria "hinterland"-ului.

Se mai ridică o întrebare: ce credit putem acorda unei conferinţe ce s-a
limitat

doar

la

redistribuirea

regiunilor

de

coastă

ale

Africii?

Se

poate

argumenta, cu oarecare simplitate, că interiorul Africii, insuficient cunoscut
atunci, nu se dovedea a fi atrăgător. Totuşi, răspunsul, la care nici

H.

Brunschwig

nu s-a grăbit să ajungă, ne este sugerat de articolul 36, de la

Generale:

Dispoziţii

«Puterile semnatare ale prezentului Act general îşi rezervă dreptul de

a introduce ulterior, de comun acord, modUic:ările

şi ameliorările a c:ăror

12 lbidem.
13 P. Alhin, op.cit., p. 390.
14 Ibidem, p. 404: vezi şi A.A. Boahen, African perspectives on colonialism, Baltiirnre, Jolm Hopkins
Univ. Press, 1990, p. 33-35.
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utilitate va fi demonstrată de experienţă (subl. ns.)»15 Reiese de aici, din
maniera flexibilă conferită termenilor de la articolul 36, că, într-adevăr, la
Berlin s-au pus bazele unei doctrine coloniale coerente. Secretul său constă
tocmai în <<modificările şi ameliorările» ulterioare, care s-au concretizat prin
numeroase tratate bilaterale între principalele puteri coloniale şi care au înlesnit
prelungirea sferelor de influenţă din zonele costiere spre interiorul
continentului. Scepticilor le reamintim destinul remarcabil al Conferinţei ce a
reuşit «să definească un cod al aşezării europenilor» şi să determine un adevărat
"modus-vivendi al cuceririi" 16 În concluzie, apelăm şi la rigoarea datelor
statistice: dacă în 1 876, doar 1 0,8% din suprafaţa Africii se afla sub control
străin, în schimb, în 1 900, la numai 1 5 ani după Conferinţa de la Berlin, puterile
europene deţineau 90,4% din întinderile africane. Era colonialismului triumfător
începuse! . . .

u
16

P. Albin. op.cit., p. 405 .
La wlonisation. p. 8.
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IDEOLOGIA LUI ION I.C. BRATIANU

MIHAI VASIUU
Liberalismul ca filosofie şi ideologie, i-a revenit misiunea istorică de a
cristaliza doctrina burgheziei privind exercitarea democratică a puterii politice1 Deşi
era expresia unui capitalism concurenţial, pornit de la utilarismll pragmatic englez de
expresie economică , el capătă dimensiunea socială prin intervenţia lui John Stuart
Mill3 "Concepţia care acceptă ca fundament al moralei Utilitatea sau Principiul Celei
Mai Mari Fericiri, susţine că acţiunile sunt corecte în măsura în care, ele tind să
promoveze fericirea şi sunt incorecte în măsura în care tind să producă inversul
fericirii'.4 Dezvoltată treptat, în cele mai variate ipostaze, doctrina liberală s-a orientat
spre două compartimente fundamentale: liberalismul economic şi liberalismul
IX>litico-filosofic, care în final alcătuiesc ceea ce în mod obişnuit numim liberalismul
clasic5 Deşi în unele lucrări se încearcă, prin "pulverizarea ideilor liberale" să se
conteste rolul gândirii liberale6 acţiunea nu are nici o şansă de reuşită obligându-i pe
autori, ca o ''ultimă" soluţie, să impună o periodizare nouă, sub un nume generic
denigrator, "liberalismul de tranziţie", în care se "adună" întreaga concepţie liberală şi
gânditorii acesteia6. Jean Touchard, care a făcut o analiză pertinentă istoriei ideilor
IX>litice din secolul al XVIII - lea până în 1 980, consideră, că secolul al XIX-lea este
doninat de ideile liberale7 Tot el vorbeşte despre cele două componente ale
liberalisrrului clasic, dar distinge, tot ca o componentă, liberalismul aristocratic8,
născut în Anglia, dar răspândit şi în Franţt.
Acest liberalism clasic s-a manifestat printr-o mare diversitate de variante şi
prin formule compozite ce dovedeau deosebita capacitate de elasticitate şi flexibilitate
a acestei teorii sociale."Către mijlocul secolului al XIX-lea se produce conjuncţia
dintre liberalisrrul politico-filosofic şi liberalismul economic, explicabilă, prin faptul
că aparţin aceleiaşi culturi şi fac parte integrantă din structura liberalismului, ca teorie
şi practică istorică.
După 1 870/1 880 ideologia liberală este completată cu reflecţii şi consideraţii
despre limite şi disfuncţionalităţi ale modelului liberal şi ale societăţii capitaliste9•
Pledoariile despre necesitatea depăşirii crizei liberalislll.llui prin regând.irea acestuia
1 Anton Carpinschi. Doctrine politice contemporane, Iaşi, EditunJ Moldova, 1 992, p. 92.
2 Floreance Braunstein. Jc::an - Fran�ois Pepin, Marile Doctrine, Antet, p. 90.
3 John S. MiU. Utilitarismul, Editw-a Alternative. 1994.
4 Ibidem, p. 18 .
.l Constantin Nica. Uberalismul şi societatea modernă, Bucureşti, Editura Noua Alternativă, p. 1 63--164.
6 Doctrine politice contemporane, Bucureşti, EditunJ Didactică şi Pedagogică, 1 985, p. 27.
7 Jean Touchard. Histoire des idees politiques, Presses Universitai.res dt! France. p. 5 16--5 17.
8 lbidem, p. 391 .
9 Constantin Nica. op.cit., p. 169-170.
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au fost multiplicate, pe măsură ce problematica socială, care afecta mai ales destinul

muncitorilor, şi crizele de supraproducţie, cu desfăşurare ciclică, arneninţau edificiul
liberal. Pe măsură ce devenea evident că liberalisrml se manifesta ca sistem de
gândire care motiva şi promova aproape exclusiv interesele burgheziei, se arnplificau

şi dezbaterile, confruntările şi polemicile dintre adepţii acestui curent politic şi
"clasele de jos", şi care la jumătatea secolului al XIX-lea, aveau să fundarnenteze
doctrina socialistă10 "Preocupările de reconstrucţie a liberalismului, îndeosebi de
factură pragmatică, realist-pozitivistă şi în mai mică măsură de esenţă logico
filosofică, inaugurate în ultima parte a secolului al XIX-lea, au fost substanţial
intensificate sub impactul fenomenelor declanşate în vara anului 1914 şi vor
impulsiona concilierea teoriei cu practica, altfel spus, apariţia neoliberalismului"1 1 •
Această adaptare a liberalismului clasic l a noile condiţii de după primul război
m:mdial, s-a înfăptuit treptat, gradual. pe etape, în ritmuri diferite de la o ţară la alta,
consituind o etapă de tranziţie spre neoliberalism12 După război, deşi s-a încercat o
extindere a liberalismului şi a culturii liberale pe noi arii geografice şi politice sau la
revenirea, în unele state, la o politică liberală, s-au dovedit a fi fenorrene eferrere13
Din contra au făcut însă "carieră" sistemele politice de tip autoritar (sistemul totalitar
bolşevic în Rusia şi sistemele fasciste şi militariste în numeroase !ări de pe continentul
nostru - n.n.), în detrimentul democraţiei pluraliste, scontate de exponenţii
liberalisrmlui.
În acest cadru doctrinar a fost elaborată, la noi doctrina liberală de către
I.G. Duca şi în acest cadru trebuie să analizăm şi concepţia liberală pe care a
prom:>vat-o Ion I . C . Brătianu . Format în spiritul culturii franceze, Ion I.C. Brătianu a
cunoscut, în mod sigur, şi criticile formulate asupra liberalismului, dar şi încercările
de adapare a liberalismului de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
XX. Anumite formulări, care apar, fie prin discursurile ţinute, fie prin intervenţiile din
Parlament, surprind aspecte din aceste căutări care se produceau pe plan european14
Nu putem să credem că Brătianu nu a fost frământat de aceste dispute din şi în interior
liberalismului intelectual, când a reuşit să-i convingă pe "generoşi" socialişti să intre
în partidul liberal. A fost, nu numai un transfer de persoane, dar în principal un nou
suport ideologic, manifestat, atât în programele partidului cât şi în ideologia acestuia.
Şi, la acest început de abordare a problemei, mai trebuie să menţionăm că liberalismul
românesc a avut o serie de particularităţi, determinate de dezvoltarea noastră
economi.co-socială, care i-au creiat anumite componente, ce se "abăteau" de la
liberalismul clasic european.
I . I . C . Brătianu nu a fost un doctrinar de vocaţie, sau de formaţie, dar ca
politician a profesat o serie de idei şi concepte, o doctrină politică pe care a filtrat-o şi
adaptat-o spiritului său practic, încercând să-şi motiveze acţiunile, să-şi convingă
1 0 Ibidem, p. 255.
11

ldem Optiunea neoliberală, Bucureşti, Editura Institutului de Teorie Socială, 1 997, p. 1 7.
Ibidem.
1 3 Serge C. Kolrn. Le liberalisme moderne, Presses Universitairt:s de Fnmce, p. 1 4-- 1 5 .
1 4 Ion I.C. B rătianu, Cuvintele unui mare român (1914 - 1927), Craiova, Ramuri, p. 39.
12
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adversarii politici, dar în special să-şi proiecteze "construcţia" politică. Credem, pe
baza documentelor şi literaturii istorice cercetate, că nimic nu a fost întâmplător, la el
(Brătianu - n.n.) că toate actele politice erau rodul unei meditaţii şi chibzuiri
profunde, iar decizii le luate erau cântărite prin toate elementele componente15 Nu a
reuşit să elaboreze un sistem, în sensul filosofic al cuvântului16, dar adunând toate
aceste idei pe care le-a profesat, avem surpriza unei construcţii ideologice, unitare,
fundamentate şi uimitor de dinamică, permiabilă spre noutate. Şi aşa cum declara
1. G. Duca mai târziu "Pentru el politica nu era nici o distracţie, nici un prilej de
onoruri, nici un mijloc de realizare a unor deşarte şi personale ambiţii. Pentru el,
politica era muncă, răspundere, nedreptate, grijă, chinuitoare frământare"17 Să mai
notăm, că totdeauna 1.1. C. Brătianu a avut în vedere, că este fiul lui l. C. Brătianu, şi că
ar putea compromite opera tatălui său, idee ce l-a călăuzit în toate acţiunile sale, dar 1-a
şi obsedat în toată cariera18• De aceea, el declara la un moment dat, că "Prima condiţie
pentru a fi capabil de a guverna, este să fii capabil a te guvema"19
Fiul unui republican adept a1 "mazzinismu]ui", convertit la maturitate la
monarhism, mai mult de formă, decât în crei0, Ion I.C. Brătianu a fost crescut şi
educat în acest spirir1 Studiile la Paris, într-o atmosferă republicană22, de dialog
permanent, 1-au influenţat într-o anumită măsură, fapt ce se va verifica în deschiderea
sa spre curentul socialisr3 Contactul cu C. Stere şi cu ceilalţi socialişti au întărit
sistemul conceptual al tânărului politician care, spunem noi, nu putea accepta
"bizanteriile" lui D.A. Strudza vis-a-vis de rronarh24 Ion I.C. Brătianu a considerat,
încă de la începutul acti"ităţii sale politice, necesitatea monarhiei, ca instituţie
fundarnentată a statului, dar, aşa cum aprecia Petre Ghiaţă, există o asociere foarte
clară în conştiinţa lui Brătianu între monarhie, popor şi ţară, în această triadă
neexistând o separare strictă a monarhiei, ci, din contra, osmoză. "Geniul lui
intuiţionist a făcut dinJopor, ţară şi rege, un singur tot, ca suflet şi simţire, în epoca de
răscruce a neamului" Această viziune i-a fost determinată şi de anii îndelungaţi de
studiu în domeniul istoriei, �dar şi de cunoaşterea realităţilor româneşti, unele chiar
împărtăşite de tatăl său26 In faţa lui Ion l.C. Brătianu, Carol I avea un anumit
ascendent, prin vârstă în primul rând, şi mai ales prin prestigiul pe care-I crease ţării în
1 5 l .G. Duca, Portrete şi amintiri, Ediţia a V-a, Bucureşti, Humanitas, 1 990, p. 43-44.
1 6 Dicţionar politic Bucureşti, Editura politică, 1975, p. 545-546.
17 l.G. Duca. op cit.. p. 54.
,
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I bidem, p.55.
Ion I.C. Brătianu, op cit. p. 99.
20 Apostol Stan. Ion C. Brătianu şi liberalismul român, Buctrreşti, Editura Globus, 1 993, p. 420-421 .
2 1 Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei Ion C. Brătianu, Bucureşti, Editura Albatros, 1 993, p . 92-95.
22 lbidem.
23 Ion Căpreanu, Eseul unei restituiri. C. Stere Iaşi, Editura Junimea, 1 988, p. 70-71 .
� Dan A Uiză.rescu, Introducere în istoria liberalismului european şi în istoria Partidului Naţional
Liberal din România, Editw-a Viitorul Românesc, 1 996, p. 1 1 1 .
25 Petre Ghiaţă, Ionel Brătianu, Bucureşti, Editura "Clujana", p. 5.
26
Sterie Diamandi, Galeria oamenilor politici, Editum Gesa p. 35 -37.
19
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urma celor peste patruzeci de ani de domnie rodnică27 De aici, respectul şi autoritatea
care-1
ea pe Carol în faţa politicienilor, faţă de care a manifestat o anumită
distanţă2 In timpul donmiei Carol 1 nu a fost scutit de numeroase manifestări
antidinastice, mult mai puternice în primii ani şi diminuate treptat spre sfârşitul
secolului XIX29 Pentru a evita atacurile antidinastice, dar şi în conformitate cu
propria-i fire, Carol 1 a căutat să se impună printr-o viaţă personală exemplară, prin
exactitate şi corectitudine30 Fiind adeptul ordinii şi crescut în spiritul preţuirii faţă de
constituţie, Ion I.C. Brătianu a manif�stat un respect măsurat faţă de cel care
colaborase şi se sfătuise cu tatăl său31 In viziunea sa, regalitatea trebuia să asigure
"echilibrul necesar" unei guvernări rodnice, intervenţia Monarhulu� fiind în "limita
constituţiei"32 De multe ori însă, atacurile asupra regelui făceau parte din ''tactica"
luptelor JlOlitice, contribuind în fapt şi la diminuarea prestigiului instituţiei
DDnarhice33 După 1 907, Ion I.C. Brătianu va încerca şi în parte va reuşi să-1
convingă pe rege de necesitatea celor două reforme, electorală şi agrară, care ar fi dus,
în rmd implicit, la dezvoltarea societăţii româneşti. "Eu sunt atât de pătruns de
necesitatea vitală a reformelor pe cari le propunem, eu le cred atât de intim legate de
însăşi dezvoltarea acestui neam, încât dacă m-aş îndoi de realizarea lor, ar trebui,
declara şefu artidului liberal, să mă îndoiesc de viitorul neamului meu, şi aceasta nu
o pot face" Venirea Războiului a amânat realizarea acestor reforme, pol.arizfutd
energiile oarrenilor politici asupra problerrelor externe, cu mllt mai complicate, în
conjunctura relaţiilor şi tratatelor existente. Şi, atunci, la Consiliul de Coroană din
2 1 iulie/3 august 1 9 14, de la Sinaia, la propunerea lui Carol 1 ca România "să se
uniască cu Tripla Alianţă, Brătianu se va opune categoric, influenţând în mare şi pe
ceilalţi membri ai consiliului, regele acceptând hotărârea luată35•
Moartea lui Carol 1 la 27 septeni>rie/10 octoni>rie 1 9 1 4, a pennis venirea lui
Ferdinand 1 care a depus jurământul a doua zi, declarând că "Pilda aceluia pe care-I
plângem toţi ca pe un părinte şi convingerea că numai printr-o nemtreruptă propăşire
se poate asigura viaţa trainică a unui popor, îmi vor fi călăuze în sforţările mele spre
a-mi jertfi întreaga muncă a vieţii pentru dezvoltarea puterilor acestui stat"36• Noul
rege Ferdinand 1 "era pentru poporul său o carte închisă, nimeni nu ştia ce simţea"37 şi
fusese ţinut de Carol 1 departe de viaţa politică, singurul sector care i-a fost pemis, a

im;mp.
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Valentin Hossu - Longin. Monarhia românească, Bucur�1i., Editura Litera, 1 994, p. 32.
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fost dorreniul rrilitae8 Fire modestă, timid şi uşor influenţabil, Ferdinand apărea ca
un om fără personalitate, îngrijorând opinia publică românească39 O schinDare
radicală se va produce la Casa Regală şi bimimţeles în raporturile dintre monarhie şi
reprezentanţii clasei politice40 O camarilă s-a creat fortuit, alcătuită din regina
Maria, principele Barbu Ştirbey şi bineînţeles Ion I.C. Brătianu41 Pe buriă dreptate,
C. Argetoianu nota în jurnalul său: "Cu suirea lui Ferdinand pe tron, Brătianu a
devenit stăpân absolut pe situaţie şi singur răspunzător al soartei ţării noastre. Această
enormă sporire de răspundere i-a sporit şi autoritatea în partidul său ca şi în, opinia
publică - dar din nefericire 1-a făcut să piardă şi puţin capul'>42. Noua poziţie pe care o
deţine de acum Ion I.C. Brătianu îi poate permite, ca treptat, să poată manevra viaţa
politică şi să-i orienteze politica externă în vederea realizării obiectivelor naţionale,
scop urmărit în ultimă instanţă şi de celelalte forţe politice. Urmarea a fost, realizarea
unui ascendent din partea lui Brătianu faţă de monarhie, crescând în mod evident
responsabilitatea şefului partidului liberal. Luptele politice în privinţa orientării
noastre în război au continuat cu înverşunarea specifică unei decizii atât de
importante, dar, în postura pe care o avea Brătianu a putut cu mai multă uşurinţă să-şi
mascheze acţiunile şi să decidă, după lungi tratative intrarea României în război de
partea Antantei. Războiul, înfrângerile suferite, retragerea la Iaşi, lipsurile îndurate, au
apropiat şi mai mult pe Brătianu de Rege, chiar dacă şeful liberal încerca să-şi
păstreze speranţa în schimbarea situaţiei. I.G. Duca nota chiar că "regele avea o
adevărată "voluptate" pentru suferinţă" "In mijlocul nenorocirilor războiului a fost
admirabil, a înfruntat înfrângerile, nedreptăţile, umilinţele cu o tărie sufletească
neobişnuită. Fără un cuvânt de învinuire, fără o clipă de descurajare, cu o resemnarea
creştinului ce îndură suferinţele purgatoriului în speranţa fericirii raiului'>43 După
momentul de speranţă din vara anului 1 9 1 rw, în noua conjunctură internaţională
creeată de revoluţia bolşevică, România a fost nevoită să semneze armistiţiul de la
Focşani, iar la 24 aprilie/7 mai 1 9 1 8 pacea de la Bucureşti. Negocierea păcii s-a făcut
în condiţii extrem de dificile, reprezentanţii Puterilor Centrale condiţionând purtarea
discuţiilor, de înlăturarea de pe tron a regelui Ferdinand. Ca urmare a stăruinţelor lui
Al. Averescu şi a lui Alexandru Marghiloman - delegaţii Germaniei şi Austro
Ungariei au acceptat să nu mai susţină această condiţionare45 dar tratatul de la
Buq�reşti "a fost un veritabil diktat" Regele a refuzat să semneze tratatul, astfel că
acesta, conform Constituţiei, nu a avut putere legală.
A

38 Ioan Scurtu, Donmia Regelui Ferdinand (1914-1927), în Studii şi articole de istorie, LX-LXI (serie
nouă), Bucureşti, 1 993, p. 96.
39 stene Diarnandi op.Cit., p. 3-4.
40 Imn Scurtu, Regele Ferdiuwld (1914-1927) Activitatea politică, fu;;ureşti, Editura Garamond, p. 23-24.
41 Ibidem, p.24.
42 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, Vol. II, Partea aN-a,
1 9 1 3-1916, Hwnanitas, Bucureşti, 1991, p. 1 1 7.
43 I.G. Duca, Amintiri politice, vol. Il, MWlchen, 1981, p. 53 în Ioan Scurtu, Regele Ferdinand , p. 37.
44 Viigiliu ŞtefSerdaru, Lupta de Ia Mărăşeşti - Oi� Blx:ureşti, Editura ''Providenţa", 1921 , p. 172-173.
45 Alexandru Marghiloman, Note politice, vol. III, Bucureşti. Editura Machiavelli, 1995, p. 103-1 1 1 .
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Victoriile obţinute de puterile Antantei, dezmembrarea imperiilor
multina�onale a stimulat lupta popoarelor pentru dreptate şi libertate. Crearea unor
state naţionale independente ca şi desăvârşirea altor state a fost rezultatul luptei de
eliberare na�onală şi socială a popoarelor, dusă în cond*ile apărute la sfârşitul
primului război mondial46 Realizarea statului na�onal unitar român, într-un complex
de împrejurări favorabile, prin lupta unită şi demnă a românilor devenea o realitate pe
care puterile An:antei o recunoşteau diplomatic. "România are dreptul moral şi politic
la realizarea revendicărilor ei. Ea ştie că alia�i i le recunosc în virtutea principiilor pe
care le reprezintă şi care au fost formulate de preşedintele Wilson la 27 septembrie
1 9 1 8, atunci când a declarat că solu�ile războiului s-au născut din natura însăşi a
circumstanţelor războiului; tot ceea ce oamenii de stat sau parlamentele pot face este
să le realizeze sau să le trădeze':47
Prestigiul Monarhiei a crescut enorm după sfârşitul fericit al războiului şi prin
realizarea României Mari, în contextul în care în Europa se prăbuşeau imperii şi
dispăreau monarhii. "La unna Ullrelor, principala consecinţă a războiului era pentru
Europa de a fi dat semnalul propriului ei declin. Apăruse o Europă şi mai fragilă decât
cea dinainte de război, o Europă la fel de învrăjbită, discreditată - şi sărăcită pe
deasupra'.48 Unele senme prevestitoare ale furtunii îşi fac loc şi în România, stat
învecinat cu noua realitate a lumii, Rusia sovietică, a cărei politică vizează "revolu�a
mondială". La 1 3 decembrie 1 9 1 8, la Bucureşti, la 2 iulie--1 7 august 1919 pe Valea
Prahovei, iar între 20-28 octormrie 1920 o grevă generală care a paralizat în mare
măsură economia românească şi aşa afectată ca urmare a războiului49• Regele
Ferdinand, care plecase la război pentru idealul naţional cu sacrificiul vieţii şi al
dinastiei în caz de nereuşită, avea acum cea mai mare satisfacţie sufletească ce poate
dori un suveran, de a-şi vedea opera de muncă şi jertfă neprihănită, încununată cu
laurii nemuririi, de a fi în realitate Regele tuturor românilor. De aceea, Brătianu nu a
precupeţit nici un efort pentru a ilustra şi lucrul era în mare parte adevărat, rolul
monarhiei în Marea Unire de la 1 9 1 8 . Pentru a cimenta legătura cu noile teritorii, în
mai 1919 are loc un pelerinaj al familiei regale în Transilvania, oprindu-se la Braşov,
Făgăraş, Sibiu, Blaj, Alba Iulia, Brad, Ţebea, Cluj, Baia Mare, Oradea. Răspunzând
lui 1. Maniu, regele Ferdinand 1 arăta: "Democraţia sănătoasă, iubirea faţă de popor şi
dreptate pentru toţi. M-au condus în faptele Mele în dreptate spre mărirea ţării şi
întregirea !leamului şi sunt convins că pe această cale Mă vor urma şi noii Mei
supuşi"50. In rrai 192 1 regele a vizitat Bucovina, oprindu-se la Suceava, Mănăstirea
Putna şi Cemăl.ţi, apoi s-a deplasat în Basarabia. Instituirea unor refonre radicale, ca
votul universal51 şi împropietărirea ţăranilo�2 ca şi egalitatea în drepturi a cetăţenilo�3
46

România în primul război mondial, Bucureşti, Editura Militară, 1 979, p. 437.

47 Documente străine despre români, Bucureşti, 1 979, p. 324.

48 Jean Carpentier, Fran�s I...ebrun, Istoria Europei, Bucureşti, Humanitas, p. 368.
49 Greva generală din România - 1920, Bucureşti, 1 970, p. 420-421 .
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Ferd.inand L op.cit., p. 154.
51 Documente privind istoria României între anii 1918-1944, Bucureşti, Editura Didactică şi

Pedagogică RA., 1 995, p. 29-3 1 .
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Ibidem, p . 31-37.
53
Istoria Românilor, Editura Cultura fără frontiere, 1 996, p. 272.
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a permis ca societatea românească să facă paşi mari spre democratizarea regimului
politic, spre o participare mai largă a unor categorii sociale la viaţa politică, lovind în
structura marii proprietăţi şi bineînţeles în Partidul Conservator. Aceste refonre,
asociate şi cu alte măsuri şi legi elaborate atunci, imediat după război, au făcut ca
tărănimea să rămână refractară la propaganda comunistă, venită din Rusia sau
Ungaria54 Chiar dacă, la Paris, diplomaţia românească "nu reuşea" să convingă
marile puteri de cerinţele fireşti şi motivate, României i-au fost recunoscute în final,
actele unirii din 1 9 1 8 şi noul statut pe care-1 avea în Europa55 Un sprijin important în
activitatea desf'aşurată de delegaţia română l-a primit din partea reginei Maria, care a
efectuat o vizită oficială la Paris şi Londra, în perioada 20 februarie/5 martie 1 9 1 9 1 6 aprilie 1 9 1 9, unde a discutat cu o serie de personalităţi politice şi militare
reprezentând marile puteri. Iată ce nota, în acest sens, regina în jumalu1 ei: "Se spune
că atmosfera nu era prea favorabilă României, dar este destul de favorabilă pentru
mine. Dar Qacă, prin popularitatea mea neîndoielnică, pot să-mi ajut ţara, atunci totul
va fi bine"56
Adept al unei m:marhii de tip englez, Ion I.C. Brătianu şi-a dat seama de rolul
pe care Ferdinand I îl poate juca pentru societatea românească şi pentru a nu eroda
instituţia pe care cu abilitate "o conducea", mai mult sau mai puţin discret, şeful
partidului liberal a orientat activitatea formaţiunii politice pe care o conducea spre o
propagandă favorabilă regalităţii, punând în lwnină, tradiţia istorică a institu ei,
meritele ei în realizarea independenţei, şi în special în realizarea României Mari5 E
drept, că pledoaria pentru monarhie, atrăgea de la sine şi evidenţierea rolului
Partidului Naţional-Liberal, a persoanei sale. Cu atât mai necesară era această
acţiune, în acel moment, când nemţelegerile cu prinţul moştenitor Carol, cunoşteau o
8
acutizare evidentă5 Problema încoroJlăr# regelui Ferdinand ·şi a reginei Maria la
Alba Iulia a fost discutată încă din 1 920, în timpul guvernului Averescu, dar Regele
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nu a fost de acord atunci, pornind de la pretextul că "nu erau gata" costumele regale.
Averescu făcuse o serie de pregătiri, inclusiv se construise "Biserica Neam.llui" în
care trebuia să se săvârşească încoronarea59 Încoronarea a avut loc la 15 octoni:lrie
1 922 la Alba Iulia şi la ea a participat aproape întreaga clasă politică, cu excepţia
reprezentanţilor Partidului Naţional Român şi ai Partidului Ţărănesc60 şi bineînţeles,
personalităţi politice din străinătate. Organizată ca să întărească prestigiul familiei regale
străină62.
şi a Rornâniei6\ festivitatea a impresionat atât presa românească cât şi cea
54 Dan A Lăzărescu, op.cit., p. 124.
55 Istoria Românilor, p. 273-274.
56
Maria, Regina României, însemnări zilnice, Îngrijire de ediţie, Introducere şi Note de Vasile Arimia,
vol. L Editura Albatros, Bucureşti, 1 996, p. 73.
57 Arh ist centr., fond Brătianu. dos. 1 2111920, f. 5.
58 Maria, Regina României, Însemnări zilnice, vol. L 1996, p. 43.
59 Constantin Argetoianu, Memorii, vol. VL Partea a VI-a (1919-1 922), Editura Machiavelli, Bucureşti,

1996, p. 263-264.
60 Ibidem, p. 3 12-3 1 3 .
61
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62
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Astfel în ziarul La Victoire se afinna că: "Încoronarea suveranilor români este
simbolul renaşterii României'163•
Precizarea concepţiei lui I.I.C. Brătianu asupra locului şi rolului monarhiei
într-un sistem politic este concretizată, cu multă claritate în Constituţia din 1923, la
Capitolul Il, secţiunea f'4 Din textul constituţiei uşor modernizat şi adaptat la epocă
rezultă, în interpretarea juriştilor diferenţe vizibile. Astfel dacă Eleodor Focşăneanu,
nu face nici o specificaţie legată de modificarea Capitolului IT, în raport cu vechea
constituţie (1 866)65, în schimb lucrările mai vechi66, susţin prerogativele foarte mari
ce revin regelui. Pe aceeaşi linie merge şi Angela Banciu care arată că "aşezământul
de la 1923 extinde sensibil atribuţiile constituţionale ale regelui în materie de
sancţionare şi promulgare a legilor, de numire şi revocare a miniştrilor, de convocare,
prorogare sau dizolvare a parlllllrntului67 Ioan Scurtu şi Ion Bulei afirmă însă că:
"Prerogativele regelui rămâneau cele stabilite în 1 866, dar ele erau, practic, diminuate
ca unnare a creşterii rolului parlamentului ales prin vot universal' >68 Prin această
constituţie, unde corpul electoral nu are o independenţă destul de pronunţată,
regalitatea apare ca un organ IJDdelator, ponderator. Regele, fiind deasupra partidelor,
putând să asigure în modul acesta ordinea politică, devine un organ, un reprezentant al
principiului de colaboraţiune al puterilor, întrucât s� împărtăşeşte din atribuţiunile
celor trei puteri: executive, legislative şi judecătoreşti. Intr-adevăr, Regele are atribuţii
legislative, pentru că el exercită puterea legislativă în mod colectiv cu camera şi
senatul; lui îi este încredinţată puterea executivă; el are dreptul de dizolvare, prorogare
ca şi de convocare a parlamentului, în timp ce el se poate împărtăşi şi din puterea
judecătorească, întrucât în numele lui se execută sentinţele şi tot el are dreptul de
graţiere şi de amnistie. De altfel, nu se poate spune că prin Constituţia din 1 923,
regele ar fi un elerrent de decor. Din contra, puterile lui sunt considerabile. Cu alte
cuvinte, Regele care este delegatul naţiunii pentru a exercita puterea executivă, trebuie
să dea şi el delegaţiune miniştrilor ca să exercite această putere. Miniştrii exercită
această putere sub controlul Regelui şi al Parlamentului, care le pot retrage încrederea,
putându-i chiar trimite în judecata Înaltei curţi de casaţie.
Constituţia întărea puterea regelui şi acest lucru a dorit Brătianu, care a înţeles
că se poate folosi de rege pentru a manevra întreaga viaţă politică "respectând în mod
formal Constituţia" şt a făcut-o. Contemporanii au sesizat acest lucru şi cu ironie,
evidentă vorbeau despre "o dinastie a Brătenilor' >69, că monarhul "s-a înscris făţiş în
clubul libera1"70, iar N . Iorga declara franş : "Acum nu mai erau doi stăpâni în
63 Ibidem

64 Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor, Bucureşti, Hwnanitas, 1 990, p. 624--628.
65 Eleodor Focşeneanu, Istoria constituţională a României (1859-1991), Bucureşti, Humanitas, 1 992,

& 59--68 .
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67 Angela Banciu, Istoria vieţii constituţionale în România (1866-1991), Bucureşti, Editura de presă
� S.R.L., 1 996, p. 97.
Ioan Scurtu, Ion Bulei, op.cit., p. 27.
69 M. Theodorian - Carada, Efimeridele. însemnări şi amintiri, Rcrnan, 1937, p. 5 1 .
70 Ioan Scurtu, Ion Bulei, op.cit., p . 169.
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România, ci unul singur: Ion Brătianu. Dinastia de Argeş biruise cu totul pe cea de
Sigmaringen 71 Oricât de critic l-am judeca pe rege să-I înţelegem, în primul rând ca
om, apoi ca persoană publică şi nu în ultimul rând, ca părinte şi soţ şi atunci vom avea
întreaga dimensiune a monarhului. Reacţiile necugetate ale prinţului Carol au
alimentat mult timp coloanele ziarelor româneşti şi străine, iar actul de renunţare la
drepturile şi prerogativele de membru al familiei regale şi de principe moştenitor al
României, a determinat inte1pretări şi reacţii diferite. În acest sens, lucrarea
profesorului Ioan Scurtu, realizează o problematizare a datelor existente72. S-a vorbit
de un "scenariu" pus la cale de Ion C. Brătianu73, sau de dorinţa "firească" a prinţului
de a-şi trăi viaţa, ştiind că şi până în 1 925 a mai avut "mici excapade"74 Fără să
intrăm în amănunt (lucrarea noastră nu vizează un altfel de subiect, decât ca element
subsidiar), actul de la 4 ianuarie 1 926, trebuie analizat şi din alte unghiuri:
în prim.IJ. rând este un act de protecţie a instituţiei monarhice;
în al doilea rând se punea capăt, definitiv, unei situaţii penibile, aceea a anulării
ilegale a divorţului cu Zizi Lambrino, de la care avea un moştenitor legal (anularea
din postura de nrni>ru al familiei regale, din 1 926 îl făcea un cetăţean obişnuit şi
putea oricând să fie atacat în Justiţie).
Pentru acest act, Brătianu a fost atacat de mulţi politicieni printre care şi Mihail
Manoilescu, care, după opinia noastră s-a lăsat sau a vrut să se lase, cu inteligenţa sa
sclipitoare în lupta împotriva Brătenilor, pentru restauraţie75
Regenţa nu a fost o soluţie, şi acest lucru 1-a înţeles şi Brătianu, care s-a trezit
cu un rege muribund, o regenţă compusă din mediocrităţi şi o opoziţie care nu mai
avea răbdare. Să fi avut acel "moment de slăbiciune" la care face apel Alexandru
George, când afirmă că "dacă el sau cei din anturajul lui ar fi bruscat lucrurile,
îndepărtân.du-1 pe micul rege şi proclamând republica"76 România ar fi avut un alt
curs de evoluţie. Nu credem, un politician ca Ion 1. C. Brătianu, cu abilitatea
recunoscută, dar şi ca om principial să fi gândit la o soluţie de tip republican când
sentimentul monarhie era o garanţie al noului stat România Mare. Până la moartea sa,
deşi a manevrat pe rege şi a instituit o tutelă abilă asupra casei regale, Brătianu a
rămas convins că monarhia constitutională este cea mai viabilă solutie.
În continuare, în restituirea n� vom pomi de la faptul că Ion 1. C. Brătianu
ca temeinic cunoscător al istoriei noastre naţionale77, a invocat cu diferite prilejuri
triada trecut prezent şi viitor, subliniindu-i semnificaţia reală, fără să o exagereze, în
laturile ei componente. Pentru şeful partidului liberal realitatea era în prezent, dar
pregătind viitorul: ''Noi trăim în prezent, nu în trecut. Ne reamintim, desigur, de
"

-

7 1 Nicolae Iorga, O viaţă de om. Aşa cum a fost, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 644 .

72 Ioan Scurtu, Criza Dinastică din România, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.
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experienţa trecutului, pentru a evita tot ceea ce a putut să fie primejdios şi
vătămător"78 Pe primul plan al interesului pe care-I manifesta s-a aflat statul cu
pe
institu�ile şi fundamentele sale; I.I.C. Brătianu a fost convins că statul "
deasupra oricăror veleită�, trebuie să se întărească, �entru că el corespunde unei mari
şi stăpânitoare necesită,ti geografice şi istorice
" 9 şi "Temeiul
este o mie de ani

;g

de energie bărbătească, este rezisten,ta şi lupta acestui opor şi încoronarea
facultă,tilor sale de energie etnică şi de sen,timinte na,tionale" Viziunea lui Brătianu

asupra statului este în primul rând istorică şi în acelaşi timp sociologică, legând statul
de cele �ei componente fundamentale şi anume: a) popula�e; b) teritoriul; c) puterea
politică. In cazul nostru aprecierile lui Brătianu se îndreaptă nu asupra populaţiei "ca o
grupare de indivizi"81, ci asupra na�unii, ca o componentă esen�ală a statului. De fapt
statul na�onal era forma asupra căruia trebuie să se manifeste ac�unea omului politic.
Na�unea apare în concep�a lui I.C. Brătianu prin idealurile naţionale. ''Na�unile, ca şi
indivizii, pentru a trăi viaţa vie şi a-şi croi soarta demnă în lume, are nevoie de
aspiraţiuni superioare, întru a căror dobândire se înalţă inimile şi se încordează
energiile"82 Dar şi prin conştiinţa na�onală: "O na�une este conştiinţă na�onală, cât
valorează una atât înseamnă cealaltă. Conştiinţa aceea ce este şi hotărârea fermă de a
fi este puterea cea dintâi a unui popor. Cum şi-o manifestă el, astfel îşi aşează rolul şi
rostul în mijlocul neamJrilor"83 Deşi unii autori încearcă să pună faţă în faţă naţiunea
şi statul, în viziunea lui Brătianu, se unge astfel la o ase�une eronată cum că "rolul
prirmrdial pare să aparţină statului' De fapt, Brătianu afirma clar că "România (ca
stat - n.n.) este creaţiunea istorică a unui neam; ea este rodul firesc al puterilor şi al
,
facultăţilor acestui neam' g5 Credem că fragmentul la care se face apel, vădeşte nu o
problemă de explicaţie no�onală, a condi�onării şi intercondiţionării dintre stat şi
naţiune, ci o problemă de politică practică, firească "în ordine firească, afirma
Brătianu în 1 9 1 3, interesele regatului (statului - n.n.) domină pe celelalte, pentru că
ele constituie axa întregii dezvoltări a neamului"86•
O altă componentă a statului este teritoriul, faţă de care I.I.C. Brătianu a
manifestat un adevărat cult, mai ales pentru Transilvania87 De fapt, în Amintiri,
publicate în 1 924, I.I.C. Brătianu nota: "Din înălţimile lor evocatoare, mai limpede şi
mai impunător ca de ori unde, mi s-a arătat unitatea ţării şi a neamului nostru, şi, din

�

78

Ion I.C. Brătianu, op.cit., p. 23.
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191 9), B� Imprirnăria ''Independenta", 1919, p. 38.
84 Marin Nede1ea, Prim - Miniştrii României Mari, Casa de ed.itwă şi de presă "Viaţa Românească",
1 99 1 , p. 8.
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orice călătorie pe culme, m-am reintors cu dorul sporit al integrită�i lor. Privind din
crestele hotarului, nu ştiai în care parte e ţara mai românească; iar linia odioaselor
muşuroaie de beton, care le spurcă seninătatea şi însemna graniţa veche, înfruntă
88
dureros respectul datorit naturii şi revolta adânc simţul de dreptate" Cultul pentru
teritoriul românesc este aproape copleşitor, atunci când declara că sacrificiul pe care
trebuie să-I facem pentru organizarea unei vieţi de stat "aşa cum c merită trecutul
neamului, cum o merită facultăţile lui şi însemnătatea teritoriilor pe mri pretindem să
89
le stăpânim" Realizarea României Mari apare la şeful partidului liberal ca normală,
ca un proces logic, atunci când afirma că: "În faţa istoriei, fapta reală a reîntregirei
noastre naţionale este firească, pentru că evidenţiază, în mod strălucit, triumful
conştiinţei naţionale a unui neam, înbucătă�t vremelnic de o soartă vitregă, dar stăpân
pe viitorul său, triumful instinctului tradiţiei �i a limbei noastre strămoşeşti, cari,
laolaltă, constituie tezaurul nostru neperitor. . . " 0 dar, "N-am făcut noi toţi, cu atâta
sânge, o Românie Mare, pentru ca ea să nu fie tare şi prosperă în noile ei graniţe, cu
dragoste pentru to� cetăţenii buni a statului, cu mândrie pentru neamul pe care-I
91
reprezentăm, cu credinţa în misiunea lui istorică" Fără să nege meritele monarhiei
92
în acest act al Marii Uniri , Brătianu insistă mereu asupra rolului pe care l-a jucat "
93
vitejia soldaţilor şi bărbăţia poporului nostru" , iar actele istorice senmate la
Chişinău, Cernău� şi Alba Iulia "sunt manifestări însemnate şi cari, venite la timpul
lor, au contribuit să se realizeze în întregime opera pe care o impunea soarta neamului
94
nostru şi lupta lui de veacuri"
A treia componentă a statului asupra căreia insistă Brătianu este suveranitatea.
Demersul legat de suveranitate este exprimat tranşant, punctând elementele
caracteristice: "În viaţa statelor, fiecare stat e în drept să-şi organizeze şi să-şi ducă
viaţa internă care îi convine; atât mai bine pentru el sau pentru ai lui, sau atât mai rău,
după cum înţelepciunea celor cari îi reprezintă ştie să-i constituie un regim mai rrnlt
sau mai puţin fericit. Dar aceasta e treaba internă a fiecărui stat şi fericirea nu poate să
vină din afară J?entru popoarele care nu ştiu să-şi organizeze însă-şi viaţa în cari poate
95
să se dezvolte" Brătianu prin această formulare vizează două aspecte, dominaţia şi
competenţa. Nu există grup la putere, oricât ar fi el de dezinteresat, care să nu aibă o
anumită voinţă de a domina şi a cărui autoritate, oricare ar fi suportul ei de către
opinia publică, să nu aibă nevoie de sancţiunile forţei materiale, adică să nu exercite
puterea de dominaţie împotriva acelora care sunt recalcitranţi. Pe de altă parte, alături
de puterea de dominaţie, se găseşte, competenta, adică aptitudinea de a da soluţii juste
problerrelor care se pun pentru comportarea grupului. De altfel, este acest fel de
autoritate care, în mod natural, acompanează competenta, care determină adeziunea
Ion LC. Brătianu, Din ţara moţilor, Amintiri, Bucureşti, "Independenţa", 1 924, p. 6.
ldem, Cuvintele unui mare român. p. 50.
90 Ibidem, p. 83.
91 Ibidem, p. 48.
92 Ibidem, p. 102.
93
lbidem, p. 4 1 .
94 lbidem, p . 99-100.
95
Ibidem, p. 63-64.
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intereselor şi face ca comandamentele puterii să fie, în mod natural, unnate fără recurs
la constrângere. După Brătianu, în exer�itarea puterii, primul loc aparţine competenţei
şi cel de-al doilea aparţine dominaţiei. In final, şeful partidului liberal insistă asupra

faptului că în treburile interne, în mecanismul exercitării puterii şi a competenţelor nu
se poate arresteca nilreni, chiar dacă este vorba de fericire. După cum se poate vedea
imaginea statului apare la Ion 1. C. Brătianu, condiţionată istoric, ca un rezultat al
evoluţiei; instituţiile acestuia au evoluat şi s-au perfecţionat odată cu realiză.rile şi prin
energia naţiunii. Tot şeful partidului liberal evidenţiază aportul pe care 1-a avut acest
stat în mobilizarea energiilor naţionale, în realizarea marilor acte, 1 848, 1 859, 1 866,
1 877, 1 9 1 8 . Pornind de la condiţionarea istorică, Brătianu mai subliniază o trăsătură
caracteristică a acestuia, posibilitatea de a interveni în realizarea unor obiective
esenţiale, de care depinde evoluţia societăţii în ansamblu. În acest sens, Ionel I.C.
Brătianu porneşte de la consecinţele războiului pentru România. "Războiul ne-a lăsat
moştenirea lui firească de lipsuri şi nevoi, cari nu ne-au permis nouă, ca şi celorlalte
state, ca să ne regăsirn deodată într-o stare organică normală şi, de aceea, simţim
suferinţele, cărora nu a fost cu putinţă să li se pună capăt"96• Cu atât mai mari au fost
distrugerile războiului, cu cât o parte din teritoriul românesc a fost teatru al
operaţiunilor militare, iar 2/3 din România a suportat un regim de ocupaţie97• Pornind
şi de la această moştenire, dar şi de la realizarea desăvârşim unităţii statale româneşti,
Brătianu îşi fixase ca obiectiv "un stat cu adevărat democratic, care va asigura tuturor
locuitorilor săi, fără deosebire de naţionalitate sau de religie, un regim de egalitate, de
libertate, de ordine şi de progres care, printr-o dezvoltare sănătos organizată, va fi, în
toate ÎlnJ>rejurările, un element de ordine, de pace şi de civilizaţie în această parte a
Europei"98 Fruntaşul liberal atrăgea atenţia că "Nu este destul să avem principii
conducătoare, trebuie studiate de aproape mijloacele pe cari ele se pot realiza, şi e
bine ca asemenea programe să iasă din discuţiunile şi studiul tuturor, sau, cel puţin, al
unui număr cât mai mare din acei care sunt chemaţi să asigure realizarea lor, căci
numai astfel se face deplină solidarizare între idei şi între cetăţeni, cari trebuie să
asigure triumful acestor idei"99 Această "Operă la care vă chemăm cere, arăta
Brătianu, pentru îndeplinirea ei, precum am mai spus, nu numai puterile unui om, nici
numai ale unui partid. Pentru aceasta este nevoie de încordarea puterilor cari izvorăsc
din conştiinţa sănătoasă a tuturor cetăţenilor, de orice rassă şi de orice religiune. Se
cade să vină să ne ajute, pentru că este în interesul fiecăruia ca statul în care trăieşte,
să fie un stat de ordine, întemeiat pe muncă cinstită, pe dreptate socială, în care fiecare
să-şi găsească şi siguranţa de ordin moral şi rnaterial"100•
Încă din perioada premergătoare războiului I.I.C. Brătianu vorbise de
necesitatea democratizării vieţii politice româneşti, acţiune pc care şeful partidului o
preconiza ca irnplicând, în primul rând două reforme structurale: reforma agrară şi
96

Ibidem. p. 85.
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa politică în România 1918 - 1921, Ediţia a II-a completată,
Bucureşti, Editura Politică, 1976, p. 26-3 1 .
98 Ion I.C. Brătianu, Cuvintele unui mare român.. ., p . 103.
99 Ibidem. p. 53.
1 00 Ibidem p. 61
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refonna electorală. Reforma electorală venea să pună capăt unui sistem inechitabil,
care permitea unei "minorităţi" să participe la viaţa politică a ţării, în detrimentul
marii majorităţi a populaţiei, încălcând în fapt un principiu recunoscut al Constituţiei
din 1 866, acela cuprins în Articolul 10: "Nu există în stat nici o deosebire de clasă.
Toţi românii sunt �ali în faţa legilor şi datori a contribui fără deosebire la dările şi
01
sarcinile publice. . . " Pentru început, dorind să-i convingă şi pe conservatori, care se
temeau de "uciderea spiritului de independenţă", dar în special de faptul "că se va
ajunge la o egalizare şi, prin urmare, la distrugerea ascendentului pe care cel superior
îl are şi chiar trebuie să-I aibă", Brătianu preconiza "crearea colegiului unic" care, va
102
asigura "controlul parlamentar cel puţin tot aşa de serios cum a fost până acum" •
Ducând însă o politică de educaţie a spiritului public prin contactul nemijlocit cu no�e
103
forţe sociale acceptate în acest colegiu "vom spori puterea politică a acestei ţă.ri" • In
plus, demonstra şeful partidului liberal "Inegalităţile vor rămâne. Desigur, căci, acela
care va fi mai bogat decât altul, acela care va fi mai inteligent decât altul, acela care va
fi mai cu talent decât altul, nu prin faptul că va lucra în colegiul unic va deveni egal
celorlalţi ci, din contra, sfera lor de influenţă şi de acţiune va fi mai mare, va putea să
104
înrăurească asupra mai multora" • Se mai avea în vedere şi reprezentarea
minorităţilor, care i-ar pune la adăpost "oricărei surprinderi" în această ordine de idei.
Pentru Brătianu, ca de fapt şi pentru alţi fn.mtaşi ai Partidului Naţional Liberal,
"colegiul unic" ar fi fost o etapă intermediară către votul universal" Liderul liberal
chiar atrăgea atenţia grupărilor conservatoare:"Noi trăim în prezent nu în trecut! . .. de
aceea privim cu respect, dar cu melancolie, la oamenii cari, în 1 9 14, cred că reforme
prin care se stabileşte mai multă dreptate şi mai multă solidaritate socială pot să
compromită două existenţe indisolubil legate: temelia dinastiei şi siguranţa
105
statului"
Cel mai puternic argwrent în favoarea colegiului unic este legat de
106
menţinerea separaţiunii '\mei societăţi în clase artificiale" , oricând capabile să
107
deschidă drumul spre "conflicte organizate de clasă"
Urmărind să realizeze "o
solidaritate naţională mai mare" (suntem în preajma evenimentelor premergătoare
războiului - n.n.), Brătianu considera "că e un act de înţelept patriotism ca ele
(refonrele - n.n.) să se înfăptuiască, nu numai S'-!._bdirecţiunea noastră, nu a partidului
108
naţional-liberal, dar a întregii clase dirigente" . Intr-adevăr, printr-o dispută politică,
în care nu au lipsit nuanţele politicianiste se va ajunge la introducerea în Constituţie a
reformei electorale, ca şi a reprezentării minorităţilor în parlament. Cu această ocazie
se menţiona că: ''Nu este cu putinţă ca, după 40 de ani de dezvoltare în toate ramurile,
de simţitoare şi strălucite progrese, România să trăiască cu reformele politice din
101
1 02
103
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timpuri ale organizării ei constitu�onale şi să continuie a lăsa în afară de viaţa publică
marea majoritate a cetăţenilor"1 09 Legiuitorul constituant din 1 9 1 7, modifică articolul
57, în sensul că corpul electoral pentru Cameră nu se mai compune din trei colegii,
colegiile sunt desfiinţate, având drept la vot to� cetăţenii rnajori, votul fiind universal,
egal, direct, obligator, cu scrutin secret, pe baza reprezentării propo�onale a
minorită�i110. Acest sistem a intrat în aplicare prin Decretul din 29 noiembrie 1 9 1 8.
Problema agrară reprezenta, în concep�a lui Brătianu, o temă cu reverbera�i
politice cu două laturi care se intercondi�onau: latura economică şi latura socială.
"Dar, printre aceste probleme, în care intră regimul mieei proprietă�, îndrumarea
tehnicei agricole a ţărănimii, educa�a de orice fel a acestei ţărănimi , instruc�a rurală,
organiza�ile de credit, dezvoltarea spiritului de economie, în mijlocul şi alături cu
toate aceste preocupări, se ridică şi chestiunea reparti�unii proprietă�i, adică a
distribu�unii solului între marea şi mica proprietate. Noi credem că este nevoie ca
actuala reparti,tiune a proprietăţii să fie schimbată în folosul mieei proprietăţi"

111

Pentru a-şi susţine această solu�e, şeful partidului liberal porneşte de la faptul că
ţărănimea reprezintă 80% din popula�e, că este o problemă "complexă" şi "ne-a
apărut chestiunea ţărănească ca una din cele mai de seamă, către care trebuie să se
îndrepte grijile şi munca noastră"112• Rezolvarea pe care o vedeau, cei mai mul� dinte
oamenii politici, inclusiv Brătianu, era aceea a expropierii marii proprietă�, cu
despăgubirea proprietarilor şi cu păstrarea în continuare a proprietă� mari. "Voim ca
plata să reprezinte valoarea efectivă a ceea ce se ia; am spus: voim ca justi�a să-şi
aibă şi ea cuvântul, pentru a da toate garan�le; am zis: înţelegem ca un minimum să
rărnână intangibil din proprietatea mare"113 Tot şeful partidului liberal arăta că "Ea
(expropierea n.n.) nu e scop. Ea nu poate fi explicată ca izvorând dintr-o ură de
1 4
clase. Ea face parte dintr-un complex întreg şi e o necesitate reală. . . 1
Expropierea pe care o propunea Partidul National Liberal, nu era una radicală,
t
referindu-se la proprietă�le ce depăşeau 1 000 ha 15 ; întreaga suprafaţă intrată sub
116
incidenţa reformei fiind de circa 1 .200.000 ha
Din părnântul marii proprietă�
urmau să fie împropietări� micii proprietari cu loturi de împropietărire sau
completare, de o întindere minimă de 5 ha1 17 Prin această reformă Brătianu declara
8
că marii proprietă� "îi adâncim temeliile, îi creştem siguranţa"1 1 şi să "dăm un
caracter mai serios proprietă� ţărăneşti" că "vom împiedica firimiţarea loturilor
ţărăneşti până la infinit"1 19 Această împropietărire va fi urmată de o politică de
-

"
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educaţie care să 'îmbunătăţească starea trupului, minţei ş i sufletul ţăranului"120 Şeful
partidului liberal chema grupările liberale să participe la această acţiune, pe marii
proprietari "ca să facă această reformă, ca, în ochii ţărănimii întregi, să apară că
reforma de astăzi este datorită colegiilor restrânse şi că ea nu este lăsată ca operă de
mâine a colegiului unic"121
Reformele preconizate, aşa cwn le înţelegea Brătianu erau opere de
"conservaţiune socială", chiar dacă scopul general urmărit era solidaritatea naţională.
"Voim ca opera noastră, şi cea agrară, şi cea politică, să apară în ochii tuturor ca o
operă de înfrăţire socială, pentru că pe noi să ne ridicăm în proprii noştri ochi şi,
totdeodată, ca să ne dea în ochii celor mulţi acel ascendent moral, fără de care o clasă
nu poate să-şi menţinea situaţiunea"122 După război aceste reforme s-au realizat, însă
în alte împrejurări şi într-o formă radicală, şi este aici şi meritul Partidului Naţional
Liberal, prin guvernul Brătianu de a fi susţinut, realiza şi desăvârşi aceste reforme.
I.I.C. Brătianu recunoştea existenţa claselor sociale şi bineînţeles a diferenţelor
existente între ele, avere, instrucţiune, poziţie socială şi bineînţeles, politică. Explicaţia
dată acestor clase este una istorică, sub influenţa liberalismului, alterată de impactul
doctrinei socialistă şi modelată prin teoria grupurilor socio-profesionale. Fundarrental
rămâne la Brătianu teza lui M. Weber privind rolul conştiinţei în delimitarea lor în
epoca modernă, ca şi renunţarea la libertatea absolută. Această libertate însă nu se
poate admite, căci viaţa socială ar fi imposibilă, armonia nu ar putea exista fără o
limitare a libertăţii omeneşti. Numai printr-o limitare a libertăţii fiecăruia, putem să
avem convieţuirea în societate; altfel am avea nwnai conflicte, care ar face imposibilă
această armonie, această convieţuire. De aceea în cele mai multe intervenţii pe care
le-a avut Brătianu a vorbit de necesitatea "armoniei sociale" sau "solidarităţii
naţionale" De fapt, reformele pe care le-am prezentat, urmăreau aşa cwn declara
liderul liberal "o solidaritate naţională mai mare"123 Lupta "de clasă" este
recunoscută de către Brătianu, dar este tratată ca un rău social care "a adus dezordine
şi reaua func�onare a regimului constituţional şi a condus la zguduiri şi reac�uni
totdeauna vătămătoare şi primejdioase. Suntem datori să ferim statul nostru de
aserrenea prirrejdii"124• Brătianu nu a scăpat vreun prilej pentru a concretiza ce
înseamnă prezenţa acestei lupte între clase care sădeşte ura şi "se îmbogăţeşte prin
răpire, dărâmă iar nu clădeşte"125 Şi aceste cuvinte aparţin fiului lui Ion C. Brătianu,
unul dintre revoluţionarii de la 1 848, a căror merite în organizarea şi conducerea
revoluţiei sunt recunoscute. Şi totuşi, apare astfel o altă imagine asupra revolu�ei la
Ion I.C.Brătianu, pe care o explică, să recunoaştem, într-un mod original. "O operă
revoluţionară nu are sorţi de reuşită decât întrucât cei care o conduc au destulă putere
1 20 Ibidem, p. 29.
1 21 Ibidem, p. 30 .
1 22 Ibidem, p. 29-30.
1 23 Ibidem, p. 1 9.
1 24 Ibidem, p. 69-70.
1 25 Ibidem p. 34.
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ca să o realizeze şi acei care i se opun nu au destulă conştiinţă sau destulă energie ca
să i se opună''. Şi mai departe, în concluzie " . . . nu atât capacitatea acelora cari au făcut
revoluţiile, cât incapacitatea acelora cari trebuiau să le împiedice, a fost adevărata
cauză a triumfurilor unor asemenea încercări"126• Practic revoluţiei, luptei de clasă,
Brătianu le opune ideea solidarităţii, a annonizArii intereselor, a annoniei sociale.
Lupta politică, între partide constituie pentru Brătianu un cadru favorabil prin care se
poate desprinde atât mişcarea de idei, cât şi evoluţia instituţiilor şi a societăţii în
general. Condiţia este ca "aceste lupte trebuiesc să fie totdeauna stăpânite de
interesele superioare, cari se pot rezuma în ideile ce stăpânesc orice viaţă de stat
civilizat, în ideile de drept, de ordine şi de annonie socială, unite cu sentimentul
demnităţii naţionale, în faţa lumii eteme"127 Într-adevăr, partidele politice,
reprezentând interesele şi aspiraţiile unor grupuri sociale determinate, beneficiind de
sufragiul universal, sunt "obligate" sub presiunea electoratului să ţină un discurs
multiclasist şi multicategorial, dacă doresc să rămână grupări cu vocaţie majoritară.
Totuşi, logicile însele ale luptei electorale impun reglarea cu grijă a contradicţiilor
dintre ele, care pot depăşi ordinea şi chiar annonia socială. Dar, în ultimă instanţă, în
deplină cunoştinţă de cauză, sânt mai ales nişte maşini electorale. Lucrul acesta 1-a
înţeles şi Brătianu care recomanda: "Partidele de guvernământ, pe deasupra voinţei
lor, prin faptul, însăşi al continuităţii lor, au o solidaritate de răspundere şi, deci, orice
conducător al unui partid, care nu este prea orbit într-un moment de patimă de altă
natură, este dator să vadă în liniile generale ale unei lupte politice şi un act de
colaborare"128 Chiar în cadrul luptei politice, pragmaticul lider liberal sesiza
primejdia care ar putea rupe echilibrul, mai ales că unele �artide din viaţa politică
românească, îşi declarase obţiunea spre "lupta de clasă"1 9 Sunt făcute precizări
asupra partidului, a organizării, disciplinei, programelor şi bineînţeles asupra
principiilor ce trebuie să le călăuzească. Astfel despre partidul liberal, Brătianu scria:
"Partidul nostru a fost într-adevăr, de la început un partid creiat de nevoile naţionale.
Dar, în concepţiunea oamenilor cari l-au creiat, atât de nedespărţite erau principiile
na�onale de cele democratice, încât, din ziua dintâiu, acest partid s-a înfăţişat cu acest
caracter neted definit"130 Şi mai încolo notează: " dar nici odată nu şi-a pierdut
orientarea, steaua polară a direcţiunii sale a fost neclintită, ea ne conduce şi azi cum a
condus pe premergătorii noştrii şi, cum sperăm pentru sănătoasa dezvoltare a acestui
stat, ea va conduce şi pe urmaşii noştri"131 Tot liderul liberal se ridica împotriva
demagogiei şi a promisiunilor nerealiste, practicate în viaţa noastră politică, mai ales
1 26
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după primul război mondial132, declarând: "Datoria omului cinstit este să tăgăduiască
cât este hotărât să dea, datoria omului prevăzător este să nu precizeze mai mult decât,
după ce a constatat factorii cu cari el trebuie să conlucreze pentru realizarea acelor
detalii, îi dă posibilitatea de a le înfăptui"133
Scopul declarat al activităţii unnărite de către partidul pe care-I conducea, era
democratizarea vieţii politice româneşti, după marele război. "Preocuparea şi grija
noastră de astăzi swrt ca o viată democratică puternică să poată asigura dezvoltarea
statului întreg"134 În acest se� se avea în vedere un pachet de legi şi reforme, care
prin aplicarea lor, în special în perioada de guvernare 1922-1926, au condus "către un
trai mai liber şi mai activ a unui neam, pentru întâia dată strâns la un loc şi stăpân pe
soarta lui"135 Într-adevăr, noul regim bazat pe constituţia din 1 923, pe existenţa
votului universal şi pe alte legi, a realizat paşi mari pe linia democratizării vieţii
noastre politice, şi putem afirma, cu toată certitudinea, că România a cunoscut un
regim politic democratic bazat pe ordine şi legalitate, dacă o comparăm cu vechea
Românie136 I.I . C. Brătianu avea în vedere că viaţa politică este perfectibilă ca şi
democraţia şi de aceea sublinia că "Viaţa democratică comportă cât mai multă
dreptate pentru toţi, cât mai mult bun traiu pentru toţi, cât mai dreaptă repartizare de
,
căştigun ŞI mraun"137
Pentru şeful partidului liberal problema dezvoltării societăţii româneşti a fost o
problemă care l-a frământat de la primii paşi făcuţi în viaţa poli�că, cunoscând
discrepanţa ce se mai păstra între statele din Occident şi România. In acest sens el
afirma: ''Trecutul nu merită reamintit decât ca să servească, cum am zis adineaori, de
chezăşie pentru viitor. Un popor care lâncezeşte şi stă pe loc, este un popor care dă
înapoi şi care moare"138 În acest sens, pe lângă cerinţele de evoluţie şi încurajare a
agriculturii româneşti după reformă139, grija cea mai mare s-a îndreptat spre industrie,
militând cu perseverenţă pentru dezvoltarea acestei ramuri, prin lozinca cunoscută a
liberalilor "Prin noi înşine"140 "Ar fi prilejul să simtă ce greşeală de ordin vital pentru
stat fac ceia care consideră că dezvoltarea industriei nationale este o mizerabilă
chestiune de stomac"141 Nu a intrat în prea multe amănunte în acest domeniu ştiind
A
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că fratele său, Vintilă Brătianu" are preocupări speciale în orientarea şi fundamentarea
142
politicii de industrializare • In ultimă instanţă, Brătianu dorea progresul societă�i
româneşti, bazat pe armonia socială, pe ordine şi pe proprietate. De data aceasta,
143
proprietatea avea un alt conţinut, fiind o proprietate ce căpăta o func�e socială
Mul� din cei care au studiat Constitu�a din 1923 au afirmat că şi prin această
144
formulare, ea confirmă orientarea politicienilor spre doctrina neoliberală • Credem
că o astfel de afirma�e este hazardată, şi nu reflectă realitatea. Statul, care în istoria
românească a intervenit în numeroase rânduri pentru a rezolva variate proble�
ridicate de societate, avea nevoie de o bază legală, juridică, pentru a nu-i contesta
ac�unea. Cum doctrina socialistă nega necesitatea proprietăţii s-a ajuns la această
solu�e ce era un compromis între cele două doctrine. Această idee apare după
revolu�a franceză, pornind de la faptul că proprietarul "are anumite obliga�uni faţă de
145
societate, trebuia să îndeplinească o anumită func�e în interesul colectivităţii"
Societatea românească trebuia să aibă în vedere, mai ales după război, situa�a
popula�ei ţării în noua calitate, acum, de participau� la viaţa politică şi mai ales, la
opera de reconstruc�e a României. Rolul cultl!_rii, al şcolii capătă o altă dimensiune,
învăţământul impunându-se ca o prioritate. "In această străduinţă, şcoala de toate
gradele trebuie să fie ajutată şi complectată printr-o atmosferă culturală generală,
care să pătrundă cât mai adânc în masele poporului şi să înconjoare viaţa omului
146
muncitor pe toate ţărâmurile şi în tot cursul ei" •
Toate aceste componente alcătuiesc un tot unitar în viziunea lui Ion I.C.
Brătianu şi în convergenţa lor va duce "prin muncă organică şi încordată, să creştem
147
patrimlniul com.m al lwnii civilizate" •
Cu simţul său practic, Brătianu a sesizat legătura ce există între politica externă
a unui stat şi situa�a sa internă, de aceea afirma categoric că: "Che.ză.şia esenţială a
situaţiunii internaţionale a unui stat e sănătoasa lui stare internă. Lucrând pentru
organizarea şi dezvoltarea acestei stări, contribuim totdeauna la realizarea unei bune
148
politici externe"
Viaţa politică internaţională după primul război mondial a fost percepută de
şeful partidului liberal, nu numai prin participarea la Conferinţa de pace de la Paris,
dar şi prin procesele şi fenomenele ce se derulau pe plan mondial şi în special
european, prin schimbări totale, o lume se prăbuşea şi alta tindea să-i ia locul, iar,
142
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după cwn aprecia un contemporan - "după acest război, lumea n-a mai fost niciodată
ca mai înainte. . . "149 În politica externă, şeful guvernului român şi în acelaşi timp,
conducător al delega�ei României la Conferinţa de Pace de la Paris, îşi fixase ca
obiectiv fundamental recunoaşterea actului unirii pe plan interna�onal150 La Paris
însă, Conferinţa de Pace, care trebuia să dezbată, în spiritul nou al vremurilor, toate
problemele interesând popoarele, mari şi mici, a manifestat o atitudine ce amintea de
vechile practici ale marilor puteri din "Sfânta Alianţă"1 5 1•
Contradic�ile dintre marile puteri determinate de viziunea diferită pe care o
aveau asupra problernaticii ce izvora, din obiectivele urrnărite de Conferinţă1 52, dar şi
din temperamentul, forrna�a lor politică şi intelectuală153, vor contribui la crearea unei
atrnosfere de ură, lăcomie şi teamă " . . .ură faţă de duşmani, lăcomie pentru colonii şi
reparaţji, teamă faţă de bolşevisrn"1 54
In această attnosferă care s-a creat în jurul statelor mici şi implicit Românie� Ion
I.C. Brătianu declara că: "Situa�a creată astfel României nu corespunde nici drepturilor
ce i s-au recunoscut, nici condi�or ce sunt indispensabile securită� sale interna�onale
şi păcii interne. Prin urmare, România nu putea adera la cele două tratate care i se
prezentau"1 55 Iniţijnd politica de rezisten!ă faţă de marile puteri, care prin clauzele
introduse în tratatul cu Austria, atingeau suveranitatea şi independenta Românie� Ion
1. C. Brătianu a precizat, în interven� sa, că în ceea ce priveşte fixarea graniţei
României în nordul Bucovinei nu ar accepta o frontieră care ar lipsi-o de o legătură
directă cu Polonia. Totodată, premierul român a respins şi clauzele privind ocrotirea
rninorită�lor şi cele referitoare la tranzit şi comerţul exterior al României. Delega�a
română nu refuza formal garan�a interna�onală a minorităţilor, dar a cerut ca acest
principiu să fie aplicat tuturor statelor, fie că erau mari, mici sau mijlocii. Reducerea
ariei de aplicare a acestui principiu numai la statele nou constituite sau întregi.te, în
unna prăbuşirii monarhiei austro-ungare punea în lumină adevăratele intenţii
urrnărite de iniţiatorii lui, şi anume crearea de posibilităţi "legale" pentru marile
puteri de a se amesteca în treburile interne ale României. Ion I.C. Brătianu a atras
atenţia "mai-marilor" Conferinţei că "drepturile statelor sunt aceleaşi pentru toate" şi
că România, ca stat unitar, nu poate accepta, să acorde cetătenilor de alt neam decât
aceleaşi drepturi de care se bucurau şi cetăţenii români . În 1� de pozi�e în problema
149 Carnii Mureşanu, Europa Modernă, Cluj-Nap<X:a, Editura Dacia, 1997, p. 102.
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minorităţilor, şeful delega�ei române preciza că: ''în interesul libertă�i şi al justi�ei
pentru to�, ca şi în cel al dezvoltării sale interne, România este hotărâtă să asigure
dreptul minorită�lor. În acelaşi interes, ea nu pretinde pentru sine, ca stat independent,
nici un tratament excep�onal, dar ea nu poate nici să suporte un regim special la care
alte state suverane n-ar fi constrânse". Refuzând să revizuiască clauzele tratatului cu
Austria, marile puteri I-au determinat pe Ion I.C. Brătianu în �uta sa demnă de apărător
al intereselor României să părăsească Conferinţa de pace156• Înainte de a părăsi Parisul,
el a �ut să facă cunoscute motivele acestei decizii: "Am moştenit o ţară independentă
şi chiar pentru a-i întinde graniţele nu-i putem jertfi neatâmarea. .. România nu ar putea
în nici un caz admite interven�a guvernelor străine în aplicarea legilor ei interioare"157
Pe lângă aceste considerente (menţionate mai sus - n.n.), care-I determinau pe
Brătianu să părăsească conferinţa mai trebuie să adăugăm şi faptul că: "Nu se cuvine
şi nu se putea ca omul care semnase (tratatele de aderare la Antanta - n.n.), să apară în
faţa Europei şi în faţa istoriei, că el a admis că acel tratat devenise caduc din pricina
vreunei incapacităţi a acţiunei româneşti"158 O poziţie realistă a manifestat Brătianu
asupra graniţei din Banat, unde liderul partidului liberal a cerut păstrarea unităţii
geografice şi istorice a acestei regiuni159 În ceea ce priveşte politica sa externă,
Brătianu consideră că România nu poate urmări decât "o politică de consolidare a
păcei" pentru că "în dezvoltarea forţelor române, stă un factor de civilizaţie şi de forţă,
care nu jenează nici o altă dezvoltare pacinică în viaţa europeană"160• Aşa se explică,
arăta liderul partidului liberal, intervenţia armatelor române în Ungaria: "siliţi să
facem această operă" pentru "asigurarea lui (românilor - n.n.) şi a Europei, dar pentru
ca să asigure ordinea şi pacea în populaţiunea pacinică a Ungariei şi să redea
posibilitatea la viaţa statului astăzi vecin nouă"161 Fără să exagereze lucrurile,
apreciindu-le la valoarea lor reală, Brătianu conchide că: "Noi, ca o stâncă, am spart
puhoiul care venea să distrugă civilizaţia Europei Centrale şi, prin prezenţa noastră la
Budapesta, am fost simbolul însuşi a ceea ce reprezintă România în posibilităţile unei
dezvoltări pacinice şi de ordine a Europei orientale"162• Ion I.C. Brătianu a fost în
ultimă instanţă şi un vizionar, gândindu-se că românismul va avea un cuvânt de spus
în acest spaţiu geopolitic când afirma, pe un ton optimist şi plin de încredere: "În
graniţele teritoriului naţional român, voim, prin muncă organică şi încordată, să
creştem patrimoniul comun al lumii civilizate"163
1 56 Probleme de politici externi a României (1918-1940) Culegere de studii, voi. Il, Editura Militară,
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Am prezentat câteva componente legate de ideologia lui Ion I.C. Brătianu şi
mi-aş pemrite să fac câteva observaţii şi comentarii asupra ei:
Ideologia lui Brătianu reprezintă în fapt o continuare, după primul război
mondial al liberalismului refomrisţ adaptat la noile condiţii existente în România prin
realizarea Marii Uniri. Să nu uităm că provinciile istorice unite la România
(Transilvania, Banat, Bucovina şi Basarabia nn), veneau cu r'ivele diferite de
dezvoltare economi.co-sociale şi cu mentalităţi deja formate în contt;xtul statelor din
care am făcut parte. Unirea şi integrarea mecanică a acestor provincii ar fi cauzat mult
mai multe disfuncţionalităţi decât cele care au existat în efortul de integrare treptată.
La problematica existentă a vechiului Regat s-au adăugat componentele ridicate de
celelalte provincii, complicând şi acutizând problemele economice şi sociale
-

existente.

- Problematica social - economică s-a impus ca o prioritate, ceea ce 1-a făcut pe
Constantin Nica să afirme, că ea dă acum un continut aparte liberalismului românesc,
dar pe care el îl numeşte "neoliberalismul social"164. Nu putem fi de acord cu o astfel
de apreciere sub forma "neoliberalisrrului", deoarece şi în perioada 1 907-19 1 8 au
existat, în cadrul liberalismului reformist astfel de priorităţi fundamentale, dar ele nu
şi-au căpătat o concretizare teoretică, ci mai mult practică. De fapţ I.G. Duca nu a
vorbit în 1 923 de o doctrină neoliberală, ci de o doctrină liberală. "Acest nume e atât
de strâns legat de toată renaşterea României mici şi atât de strâns unit cu'înfăptuirea
României Mari încât a devenit pentru mulţi un simbol: pentru trecut o mândrie, pentru
viitor speranţă"165
- Ideologia lui Brătianu, ca şi cea expusă de I.G. Duca acordă un spaţiu larg
problematicii legate de democratizarea societăţii româneşti, concretizat nu numai
teoretic ci şi practic, prin Constituţia de la 1 923 . Cu toate imperfecţiunile ei, această
constituţie a creat un cadru de manifestare nou, pentru exercitarea drepturilor
derrocratice, abandonând treptat "mi.marea" sau "formalismul" vechiului Regat.
Democratizarea societăţii nu apare, aşa cum este în cazul lui Brătianu, numai la
segmentul politic, ci el cuprinde şi alte segmente, cultură, învăţământ, administraţie,
protecţie socială, minorităţi naţionale. De aceea, susţinem noi, liberalismul după
război a îmbrăcat şi un pregnant caracter democratic.
- Procesul de mxlernizare, pe care 1-a susţinut tot timpul Ion I.C. Brătianu, a
avut ca instrument principal, aşa cum a fost şi în perioada de la sfârşitul secolului al
XtX-lea şi începutul secolului XX, intervenţia statului. Aceasta este o trăsătură
specifică liberalismului românesc, a liberalismului promovat de state venite mai târziu
în circuitul dezvoltării moderne, pentru a înlătura "handicapul" economic şi social
existent.
- Caracterul naţional al ideologiei lui Brătianu nu poate fi pus în discuţie, el îşi
găseşte exprimarea în rolul pe care-I joacă naţiunea în procesul de modernizare, în
progresul societăţii româneşti, dar în special, în atitudinea demnă, intransigentă pe
care a manifestat-o şeful partidului liberal la Conferinţa de Pace de la Paris, ca
1 64 Constantin Nica, Opţiunea neoliberală, p. 152-159.
165 Doctrinele partidelor politice, Bucureşti, Editura Gararnond., p. l 54.
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apărător al intereselor româneşti. Credem că după război, Ion I.C. Brătianu a cântărit
mult mai precis, legislaţia şi instituţiile pe care le-am "in:itat" din Occident, legân::lu-le
de necesităţile ţării şi dându-le specificul naţional.
La atacurile venite din partea curentelor contestatare (socialism, ţărănism,
tradiţionalism, etc. - n.n.), liberalismul a răspuns nu numai prin doctrina sa, dar şi
printr-o serie de lucrări care motivau politica liberală, liberalismul în general; lucrări
ce aparţin lui Henri Sanielevici, Eugen Lovinescu, Ştefan Zeletin, Mihail Manoilescu
şi alţii. Reacţia, să recunoaştem, a fost târzie, dar este explicată de Ştefan Zeletin: "Să
ne amintim că liberalii au fost aruncaţi aproape de la naşterea lor în vâltoarea luptei şi
de atunci sunt necunnaţi, absorbiţi în luptă; pentru teorie ei n-au avut timp şi de aceea
acum nu mai au nici înţelegere. A fost dat deci partidului naţional liberal să rămână
acultural şi acefal; mai curând un automat de muncă decât un organism gânditor"166.
Nu împărtăşim întru totul această afirmaţie, dar trebuie să recunoaştem că activitatea
desfăşurată în "slujba ţării", a cântărit destul de mult.
Ideologia lui Brătianu se aseamănă în mare parte cu doctrina oficială a
partidului, lansată de I.G. Duca. Dacă I.G. Duca insistă în special pe latura aceasta a
democratizării societăţii româneşti, punctând în demersurile sale cu o tratare
sociologică, la I.I.C. Brătianu iese în evidenţă, aspectul naţional, ca factor hotărâtor,
mergând pe latura istorică. Credem, că doctrina oficială aşa cum se prezenta ea, a fost
proiectată de şeful partidului, iar "intelectualul Duca" i-a dat învelişul şi textura
sociologică. Să nu uităm că şi stilul este diferit, "inginerul" este concis, rece, precis,
fără prea "multe jocuri de cuvinte", în schimb la I.G. Duca, fraza este expresivă,
fluentă şi plină de sugestii.
Apreciindu-1 pe Brătianu prin ideologia pe care a profesat-o după război, l-am
putea "plasa", ca şi partidul său, de fapt, ca centru-stânga, evaluare determinată şi
de activitatea pe care a desfăşurat-o pe plan politic.
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BRĂTIENII ŞI PROBLEMA MINORITĂŢILOR

EDUARD PAVEL
Favorizată de împrejurări internaţionale prielnice, constituirea statului naţional
român modem a fost opera românilor înşişi, un merit deosebit revenind fruntaşilor
naţiunii, din rândul cărora familia Brătienilor a ocupat un rol de seamă, cristalizat
pentru prima oară în zilele furtunoase de 22, 23 şi 24 ianuarie 1 859, când Ion Brătianu
a reuşit să ţină majoritatea conservatoare sub presiunea mulţimii şi apoi să realizeze
forrmla de compromis a dublei alegeri. Relaţiile dintre noul domnitor şi fraţii
Brătianu nu au fost dintre cele mai bune, ei găsindu-se pe poziţii diferite, cel dintâi
fiind un liberal moderat, iar Brătienii păstrându-şi orientarea radicală, care se
regăseşte în Foaia Unirea: " . . . Cetăţenii paşnici şi mai cu seamă proprietarii au început
să se teamă nu numai de stările lor, dar încă chiar de viată. "1
În primăvara anului 1 866, Ion C. Brătianu a soiuţionat problema succesiunii
pri..n convingerea principelui Carol de a accepta tronul vacant. Până în toamna anului
1 868, fraţii Brătianu au conlucrat strâns cu noul domnitor, apoi, însă, dând curs
presiunilor externe, principele i-a înlăturat de la guvernare. Constituirea "coaliţiei de
la Mazar Paşa" a deschis calea răsturnării conservatorilor de la conducerea ţării, astfel
că, în iulie 1 876, lui Ion C. Brătianu i-a revenit sarcina de a forma şi conduce un nou
cabinet, în locul celui condus de Manole Costache Epureanu. A unnat cea mai
rodnică etapă a vieţii sale, când, timp de 12 ani, cu doar o scurtă întrerupere, a cârrmit
cu autoritate în epoca numită a "provizoratului" La început, guvernul, avându-i la
externe pe Nicolae Ionescu şi, apoi, pe Mihail Kogălniceanu, a încercat să profite de
redeschiderea "chestiunii orientale" - răscoala antiotomană din Bosnia-Herţegovina
( 1 875), răscoala bulgarilor ( 1 876) - şi să obţină independenţa pe cale diplomatică.
Dar, în anul 1 876, în ziua deschiderii Conferinţei marilor puteri de la Constantinopol,
Poarta a promulgat o nouă Constituţie care decl3f3- România parte integrantă a
Imperiului, cu statutul de provincie privilegiată. In aceste condiţii, România se
apropie de Rusia, cu care negociază încheierea unei convenţii militare, semnată în
aprilie 1 877:
"Guvernul Majestăţii Sale, Imperatorul tuturor Ruşilor, se obligă a menţine şi a
face a se respecta drepturile politice ale Statului Român, astfel cum rezultă din legile
interioare şi tratatele existente, precum şi a apăra integritatea actuală a României. "2
Pe data de 9 MAI 1 877, Parlamenul proclamă independenţa României, care va
fi recunoscută cu prilejul Conferinţei de pace de la Berlin, 1/1 3 iulie 1 878, în ciuda
tuturor piedicilor puse de marile Puteri delegaţiei României, alcătuită din Ion. C.
Brătianu şi Mihail Kogălniceanu, cărora nu li s-a permis să ia parte activă la lucrări.
1 Alan Sharp, The Versailles Settlement Peacemaking in Paris, 1919, London, 1 99 1 , p. 156.
2 ldem, Britain and the Protection of Minorities at the Paris Peace conference, 1919, în volumul

Minorities in History,

ed. by AC. Hepbum, London, 1978, p. 178.
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La Berlin s-a hotărât ca minorităţile naţionale din cadrul statelor independente
să aibă aceleaşi drepturi sociale, politice, culturale cu ale majorităţii populaţiei - cum
a fost cazul evreilor de pe teritoriul ţării noastre: "Azi, când Tratatul de la Berlin este
obiectul dezbaterilor Europei, România, prin subsemnaţii, îşi ia libertatea de a supune
pleniotenţiarilor Marilor Puteri punctele următoare, adoptarea cărora, răspunzând
totodată nevoilor şi dorinţelor legitime ale ţării, nu ar fi decât consacrarea drepturilor
evreilor şi garantarea intereselor lor. . . "3
Dar rolul istoric al Brătienilor la zidirea edificiului României moderne nu se
încheiase. După câteva decenii, avea să vină rândul fiilor lui Ion C. Brătianu - Ionel şi
Vintilă Brătianu - să se afirme. În preajma primului război mondial, Ionel I.C.
Brătianu a scos în evidenţă necesitatea unor mari reforme în domeniul agrar şi în cel
electoral, iar în perioada neutralităţii a negociat preţul naţional al intrării României în
prim.Il război mondial ( 1 9 14-1918). Amplificarea puterii de distrugere a
beligemaţilor, ca urmare a creşterii progresului telmic, survenită pe fondul unei
generalizari a revoluţiei industriale, făcea inevitabilă participarea la această
conflagraţie4, însă diminua importanţa liniei frontului; războiului dintre trupele
combatante i se adaugă5 "războiul efortului civil împotriva efortului civil"
Deşi România a ieşit cu bine din război - după ce a încheiat un armistiţiu la
Focşani şi un tratat cu Puterile Centrale la Bucureşti (7 mai 1 9 1 8) -, trebuie să notăm
ezitările unor reprezentanţi ai Puterilor Antantei în a nu-i recunoaşte calitatea de aliat6,
în ciuda faptului că sfărşitul ostilităţilor o găsise de partea lor.
Cu prilejul Conferinţei de pace de la Paris (1919- 1 920), marile puteri îşi pun
întrebarea dacă nu cumva era necesară o nouă hartă etnografică a Europei.
Controversele între reprezentanţii marilor puteri şi cei ai puterilor "cu interese
particulare limitate" sunt fireşti şi dacă luăm în considerare faptul că reorganizarea
Europei pe baza dreptului popoarelor la autodetenninare a deplasat accentul pe ideea
de suveranitate şi, implicit, pe corolarul ei, ideea de egalitate absolută7 . Din păcate,
disensiunile dintre marile puteri continuă să se acumuleze mai ales în perioada
pregătirii proiectului de tratat cu Austria. Maniera în care ele recunosc unitatea
naţională a României prin acest tratat explică părăsirea Conferinţei de către delegaţia
condusă de Ionel I.C. Brătianu. Stipulaţiile privitoare la minorităţi sul't apreciate ca
inacceptabile. Din memoriul alcătuit la 3 1 Mai 1 9 1 98, două aspecte ale punctului de
vedere românesc atrag atenţia în mod deosebit. Mai întâi, românii cred că "Marile
3 A History of the Peace Conference of Paris, ed. by V. Temperley, voi. lV, London, p. 429.
4 Dan Berindei, Brătienii - slujitori devotaţi ai naţiei române, în Dosarele Istoriei, nr. 1 (53). 2001 . O

dinastie politică românească - Brătienii, p. 8.
5 Ibidem, p. 1 1-13.
6 Ioan Scurtu, Rolul politic al Brătienilor în istoria României, în Dosarele Istoriei. nr . 1 (53), 2001,
f· 1 3-15.
Ibidem, p . 15-17.
8 Lucian Leuştean, Conferinţa de pace de la Paris (1919 - 1920), Uga Naţiunilor şi Problema
minorităţilor, în Buletinul Fundaţiei Academice A.D. Xenopol, Iaşi, V, 1997, 14, p. 1 82-1 85 .
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puteri au dorit s ă suprirne deosebirile între cei ce le fuseseră inamici ş i
aduseră contribuţia la cauza Antantei . . .

cei

ce-şi

"

Al doilea aspect constă în faptul că România este ţinută în incertitudine în

privinţa frontierelor timp de şapte luni după încheierea ostilităţilor, iar clauzele
referitoare la minorităţi agravează starea de agitaţie a elementelor neromâneşti ; în

acest sens, se recurge la exemplul saşilor, formulându-se întrebarea: "Care va fi

situaţia statului român în faţa a 800.000 de germani răspândiţi pe tot teritoriul său. în
ziua în care Germania, intrată în Societatea Naţiunilor, va avea în mod legal

mai discutabile ale acestor germani şi să
intervină pentru a organiza dezordinea într-o ţară căreia nu-i va ierta fidelitatea faţă de
Antanta?"9 Deşi delegaţia României a părăsit Conferinţa de pace de la Paris, din
cauza reţinerilor în ceea ce priveşte sistemul protecţiei minorităţilor, s-au realizat,
posibilitatea să susţină pretenţiile cele

totuşi, câţiva paşi în această direcţie.
Procesul de concepere a principiilor privitoare la protecţia minorităţilor a fost
puternic afectat de relaţiile statelor direct implicate. Proiectul de tratat cu Austria
conţinea prevederi referitoare la protecţia minorităţilor în statele succesoare:

Cehoslovacia, Polonia, România etc. Primul ministru al României, Ion 1. C. Brătianu,

a accentuat faptul că fondatorii Ligii Naţiunilor "au violat principiul egalităţii dintre
state"10

O

mare influenţă asupra desfăşurării

evenimentelor a avut memoriul

Comitetului delegaţiilor evreieşti la Conferinţa de pace, adresat tuturor delegaţiilor

prezente la

1 O MAI 191911 • Acesta susţinea protecţia diferitelor minorităţi religioase,

rasiale şi lingvistice din Bulgaria, Estonia, Finlanda, Grecia, Lituania, Polonia,
România, Rusia, Cehoslovacia, Ucraina, Iugoslavia şi din alte teritorii din Europa

viza garanţii constituţionale şi
era să asigure următoarele: libertate

centrală şi răsăriteană. Scopul acelei iniţiative, ce
"sancţiuni potenţiale din partea Ligii Naţiunilor",
civilă, politică şi religioasă

pentru

indivizi, dreptul minorităţilor naţionale la

organizare şi dezvoltare; obţinerea unei egalităţi de statut

pentru

indivizi şi pentru

minorităţile naţionale. Memoriul conţinea, de asemenea, o schiţă de tratat care
conţinea nouă articole. Acceptarea

acestui tratat ar fi determinat, în opinia autorilor,
pentru o dezvoltare lipsită de constrângeri a

garantarea condiţiilor corespunzătoare
tuturor minoritătilor12•

�ente foarte importante

Două d

au fost semnate la Versailles pe data de

28 iunie 1919. În unul dintre ele, puterile aliate şi asociate obligau Polonia să accepte

un tratat special, referitor la protecţia minorităţilor.

Ibidem, p. 1 87-193.
10 Mihai Jacobe

9

13

Semnificaţia acestui document se

scu, România şi Societatea Naţiunilor, 1919-1920, Bucureşti, 1988, p. 2 1 8.
11 Ibidem
12
E.F. Ranshofer-Wertheilrer, The International Secretaria, A Great Experiment in International
Administration, Washington, 1975, p. 95-104, 241 .
1 3 S. Sierpowski, Germany's Withdrawal from the League ofNations, înPolish WestemAjfairs, No. 1 ,
1983, p . 33-36.
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datoreşte în special rolului său de model pentru actele analoage care i-au unnat.
Articolul 1 2 din tratat era de o importanţă crucială în evaluarea rolului Ligii
Na�unilor în sistemul de protec�e a minorită�lor. Prin acest articol, tratatul era

recunoscut ca o pbliga�e internaţională care urma să fie plasată sub garanţia Ligii
Naţiunilor. Articolul 1 2 prevedea şi implicarea Cu� Internaţionale de Justiţie în
sistemul �e protecţie a minorităţilor.
In

final,

rezistenţa României a fost eficientă, ea semnând tratatul de

pe data de 6 decenilrie

1919.

la Paris

Fundamentele legale ale sistemului de protecţie a minorităţilor, aşa cum au
fost schiţate ele mai sus, aveau în vedere protejarea intereselor acestor grupuri
periferice din punct de vedere rasial, lingvistic sau religios. Minorităţile dintr-un stat
oarecare trebuiau să trăiască în aceleaşi condiţii cu cele împărtăşite de toţi ceilal�
cetăţeni ai statului respectiv. Astfel, minorităţile nu puteau pretinde servicii speciale
sau regu� mai liberale, iar protecţia a fost oferită doar pentru indivizi, nu şi pentru
grupuri. In general vorbind, minoritarii nu puteau să beneficieze14 de nici un fel de
privilegiu. Alături de prevederile care statuau aşa-numita egalitate "negativă" (în faţa
legii, în drepturi civile şi politice, cu privire la adrnisia în posturi, funcţii şi onoruri
publice, cu privire la tratament şi securitate etc.), existau unele corespunzătoare unei
egalităţi "pozitive" (folosirea limbii materne de către minorită�, oral sau în scris,
egalitatea în faţa justi�ei, instrucţia în şcolile primare, în zonele locuite într-o
proporţie considerabilă de către minoritari; obligaţia statului ca în oraşele şi districtele
unde există o proporţie considerabilă de minoritari să li se asigure acestora o cotă
echitabilă din fondurile publice destinate scopurilor educaţionale, religioase sau
caritabile.

În

schimb, lipsa unei prevederi care să permită utilizarea linDii materne

contactele cu administraţia publică s-a făcut resirnţită, tot aşa

controverse,

cum

cele

în
mai mari

în afara celor legate de refonrele agrare, s-au datorat şcohlor private ale
din România şi nici germanii din Cehoslovacia şi

minorităţilor. Nici maghiarii

Polonia nu puteau fi satisfăcuţi cu privire la predarea în propriile lor şcoli, chiar în

linDa lor, a istoriei, geografiei, literaturii

etc., în confonnitate cu progrrurele, planurile

şi testele pregătite de ministerele educaţiei din ţările �pective.

pe

data

In ceea ce ne priveşte, tratatul de pace cu Austria, încheiat la Saint-Gerrnain.

de 1 0 septembrie 1 9 1 9, recunoştea unirea Bucovinei cu România. Totuşi,

clauzele economice erau superficial tratate, iar, în plus, sub pretextul apărării

minorităţilor naţionale, marile puteri îşi creau posibilitatea de a interveni în
problerrele interne ale României.

Nereuşind să impună reformularea acestor prevederi, Ionel I.C. Brătianu a

părăsit Conferinţa, după care şi-a dat demisia din func�a de prim-ministru.

Sistemul internaţional de P!otecţie a minorităţilor a fost în principal format în
anii iniţiali ai perioadei interbelice. In acest caz, s-a făcut referire la rezoluţia adoptată
în timpul primei sesiuni a Ligii Na�unilor, la 1 5 decembrie 1920, care condi�ona
14 Ibidem, p. 39-43.
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admiterea unor state în Societatea Na�unilor de acceptarea obliga�lor referitoare la
minorităţi. Principala caracteristică a primilor ani de funcţionare a sistemului a fost
tendinţa lărgirii interpretării obligaţiilor privitoare la minorită�. Această evolu�e a fost
susţinută de numeroşi înalţi oficiali din Secretariatul general, Paul Mantoux fiind unul
dintre ei.

Multe controverse au însotit formarea procedurii folosite de către Liga
Naţiunilor pentru a proteja minorităţile. În esenţă, toate obliga�ile referitoare la
minorităţi se aflau sub garan�a Consiliului Ligii Naţiunilor.
Dreptul de a atrage Consiliul în legătură cu orice încălcare a clauzelor din
tratate a fost iniţial rezervat doar membrilor acestuia. Curând, însă, el a fost acordat,
de facto, minorităţilor însele şi statelor care nu aveau r�rezentanţi în Consiliu.
Această solu�e, aprobată la data de 22 octombrie 1 9201 a fost completată de
Consiliu printr-o rezolu�e care a anulat responsabilitatea individuală a statelor
membre de a atrage atenţia asupra violării sistemului de protecţie a minorităţilor.
Experienţele perioadei interbelice au demonstrat că stindardul protejării drepturilor
pentru minorităţi a fost preluat, în principal, de către inamicii sistemului de la
Versailles.
În esenţă, Ionel I.C. Brătianu socotea că este "mandatat de destin" să
continue opera tatălui său, organizând statul român unitar, asigurând României un loc
deiTDl. în lUIII!. Deşi toate partidele din opoziţie au fost împotriva adoptării unei noi
Constituţii de către Parlamentul liberal, Ionel I.C. Brătianu a apreciat că România
Mare are nevoie de o nouă lege fundamentală şi nu s-a lăsat impresionat de
manifestările de stradă ale opozi�ei unite.
De fapt, Brătianu ţinea să se adreseze istoriei, prin adoptarea Constituţiei pe
data de 26 Martie 1923, şi nu acelor contemporani ai săi care nu erau capabili să-şi
frâneze pornirile antiliberale, măcar într-un moment care ar fi trebuit să fie solemn:
"avem convingerea că Constituţiunea corespunde rezultantei adevăratelor interese
mari ale neamului şi ale statului" El a anticipat că adversarii din acel moment vor
recunoaşte până la unnă Constitu�a şi chiar vor guverna pe baza ei.
Separarea puterilor în stat, drepturile şi libertăţile individuale sunt principii
fundamentale ale Constituţiei din 1 923. Având voca�a construcţiei, Ionel I. C.
Brătianu şi-a pus amprenta asupra întregului sistem de organizare a statului naţional
unitar român economic, administrativ, legislativ, cultural etc. Majoritatea istoricilor
au apreciat că moartea regelui Ferdinand la 20 iulie 1 927 l-a afectat profund pe Ion
I.C. Brătianu. Fruntaşul liberal pierdea nu numai un prieten, dar şi un "paravan" în
spatele căruia îşi putuse desfăşura manevrele politice. Prin dispariţia lui Ferdinand,
fruntaşul liberal "se descoperea'' în faţa naţiunii, deoarece se ştia că Regenţa fusese
constituită din persoane fără autoritate şi prestigiu. Moartea liderului P.N.L., survenită
pe data de 24 noiembrie 1927, însenma, de fapt, "o dominaţie fără pereche ca
autoritate în lunga serie a cabinetelor ministeriale din epoca intitulată constituţională"
,

-

1 5 C. Pink, Defender of Minorities: Germany in the League of Nations. în Central European History,

voi. N, 1972, p. 350-357
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Nae Ionescu scria în Cuvântul din 26 noierri>rie 1 927: "Lespedea care va
coborâ asupra lui Ion Brătianu închide de fapt o epocă în istoria Ţării Româneşti" În
esenţă, sistemul protecţiei minorităţilor fusese conceput pomindu-se de la credinţa în
forţa circumstanţelor. S-a sperat că, dacă statele vor vedea că frontierele sunt stabilite
definitiv şi că nici o schimbare nu poate fi făcută prin război fără acordul Ligii
Naţiunilor, se va recunoaşte că este în avantajul lor să trateze minoritarii cu cea mai
mare consideraţie. De aserrenea, s-a sperat că şi reciproca va fi valabilă: minoritarii
vor realiza că este mai bine să aibă relaţii bune cu majoritarii.
Creşterea numărului de interpretări subiective cu privire la cazuri particulare, ca
şi la sistem în totalitatea lui, s-a manifestat în paralel cu evoluţia Europei şi a lumii
către soluţii naţionaliste. Oricum, după aprecierea academicianului V Conta,
minoritarilor nu trebuie să li se acorde prea multe drepturi, pentru a nu se ajunge în
situatia de a se renunta la unele dintre ele.
În esenţă, în ciimatul politic de după cel de-al doilea război mondial, protecţia
minorităţilor a devenit o problemă "periculoasă" şi sensibilă, deoarece frontierele n-au
fost acceptate ca finale şi astfel majoritatea şi-a privit mi.TJ.oritatea cu adâncă
suspiciune, ca pe o piedică în calea consolidării statale. Asfel, s-a ajuns la declanşarea
federalizării lue.oslaviei, precum şi la apariţia unor probleme în ceea ce priveşte
minoritatea maghiară din România - punându-se în discuţie problema disoluţiei
autorităţii statului român în judeţele cu o majoritate maghiară.
·

ELEMENTE ALE DOCTRINELOR PARTIDELOR POLITICE DE
EXTREMĂ DREAPTA DIN ROMÂNIA INTERBELICĂ

GUSTA V NICULESCU
Grupările politice atât de extremă dreapta cât şi de extremă stânga din
România interbelică au fost, parafrazându-1 pe Gherea, "nişte plante exotice",
deoarece ele nu au existat în România veche înainte de 1 9 1 8. Extrema stângă,
reprezentată de P.C.R. nu aducea nimic nou pe plan ideologic ea fiind doar difuzor al
unor comandamente venite de la Moscova, printre care amintim ideea că România
Mare ar fi un stat imperialist, fonnat prin "cucerirea" mai IIllltor "popoare" Aceste
"popoare" ar avea dreptul să lupte până la ieşirea lor din statul român. Această teză
extrem de periculoasă pentru existenţa legitimă a României Mari, realizată prin atâtea
sacrificii a făcut ca existenţa P.C.R. să constituie una dintre cauzele interne ale
apari�ei partidelor de extremă dreapta.
Pe eşicherul politic românesc "autoritarismul a fost o apari�e singulară şi
neaşteptată, lipsită de rădăcini în traditia politică a veacului al XIX-lea" 1 •
În afara existenţei P.C.R., alte �uze interne, româneşti, care au generat apariţia
extremei drepte pe scena politică au fost: marile reforme democratice dintre anii
1917- 1 923 printre care mai ales: votul universal şi reforma agrară, care au adus la
suprafaţă forţe sociale noi, ambiţioase, mai ales din rândul micii burghezii şi totodată
au împins la periferia societăţii o parte a vechilor proprietari financiari dornici să-şi
recapete vechile poziţii economice şi politice privilegiate, acum pierdute.
Neobişnuita întâlnire a acestor forţe sociale nemulţumite, un fel de reeditare a
pe nedrept numitei "monstruoase coaliţii" din timpul domniei lui Al.I. Cuza, a dat
naştere Ligii Apărării Naţional-Creştine (L.A.N.C.) în 1 923 care avea în frunte pe
profesorul ieşean AC. Cuza, nepot al domnului Unirii, iar la 24 iunie 1 927, tot la laşi,
Legiunii Arhanghelului Mihail, cunoscută după 1 930 şi sub denumirea de Garda de
Fier şi din 1 935 de partidul Totul pentru Ţară.
Legiunea avea în frunte pe un mic burghez cu origini etnice neromâneşti
Corneliu Zelea (Zelinsky) Codreanu care avea rangul de Căpitan şi era prezi.dată de
un general în retragere, urmaş din vehii voeivozi, şi din împăraţii bizantini, Gheorghe
(Zizi) Cantacuzino-Grănicerul, care ieşise din Partidul Conservator, partidul cel mai
lovit de refonre.
În ceea ce priveşte baza de mase a extremei drepte româneşti mai mulţi autori
subliniază caracterul ei restrâns. Astfel Lucreţiu Pătrăşcanu 1n lucrarea sa Sub trei
dictaturi arăta că " din toate clasele sociale precis conturate, numai mica burghezie
- ea însăşi un amalgam de existenţă, profesiuni şi ocupaţii diverse - se găsea în mare
1

Vlad GeorgeS'-11, Istoria românilor. De la origini până în :zilele noastre, Bucureşti, 1992, p. 208.
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măsură prezentată în organiza�ile gardiste. Alături de ea şi apropiată ei precumpăneau
elemente care nu aveau o situa�e economică de sine stătătoare, cum sunt salaria�i
neproletari de toate felurile, o parte din liberii priofesionişti cu profesiuni minore"2.
Dacă L. Pătrăşcanu ca membru al P. C.R. poate fi suspectat de oarecare lipsă de
obiectivitate în analiza extrerrei drepte româneşti (de pildă el trecea marea influenţă
pe care Legiunea a avut-o în rândul stundenţimii), sunt semnificative cuvintele lui
Nichifor Crainic (Ioan Dobre), unul dintre mentorii ideologiei L.A.N.C. şi al Legiunii,
rostite în 1934 : "noi am fost întotdeauna puţini. O parte din foştii camarazi de condei
ne-au părăsit"3
Aprecieri referitoare la lipsa bazei de mase ale extremei drepte româneşti,
făcea şi Horia Sima, înlocuitorul la comanda Legiunii a lui C. Zelea-Codreanu. Astfel
în 1940 el interzicea manifesta�ie de stradă gardiştilor în Bucureşti, deoarece ele "au
o �ută inferioară celei din trecut' >'l, aceasta şi datorită loviturilor pe care regele Carol
al II-lea le-a dat Legiunii în anii 1938-1940.
Aprecierile referitoare la lipsa bazei de mase, cel pu� al Legiunii, con� în ele
un paradox, deoarece nu explică cum, la numai zece ani de la apariţie, la alegerile din
1937 Legiunea, ascunsă sub titulatura partidul Totul pentru Ţară ob�ea 1 5% din
voturi şi locul al treilea după P.N.L. şi P.N.Ţ.
Se dovedea încă o dată că nu cantitatea este importantă ci felul în care o
formaţiune politică reuşeşte la un moment dat să răspundă unor necesităţi vitale ale
societăţii.
Pentru a explica această afirmaţie îndrăzneaţă faţă de extrema dreaptă
românească, se impune să încercăm a trece în revistă şi cauzele externe, contextul
internaţional, care au generat apariţia L.A.N.C. şi a Legiunii în România interbelică.
O astfel de analiză nu s-a făcut decât sumar şi după opinia noastră unilaterală în
literatura de specialitate, unde doar ascensiunea în Europa a Italiei fasciste şi mai ales
a Germaniei naziste ar fi generat formarea extremei drepte şi în România.
Desigur că nu se poate nega influenţa pe care mai ales Germania nazistă,
devenită după 1933 odată cu venirea lui Hitler la putere factorul cel mai dinamic în
politica continentală, a avut-o asupra extremei drepte româneşti. Beneficiind de o
forţă militară considerabilă, dar mai ales lipsa de reacţie a Angliei şi Franţei, aliatele
României din cadrul Antantei, Germania şi-a putut permite să revizuiască tratatele de
pace şi graniţele stabilite prin sistemul de la Versailles după,bunul său plac.
Dar şi această interpretare ni se pare unilaterală pentru simplul fapt că extrema
dreaptă a apărut în România destul de mult înainte de 1933. Cu alte cuvinte, geneza
ei şi a doctrinelor sale trebuie căutată într-o evoluţie internaţională mai îndelungată a
statului român. O astfel de încercare, după cunoştinţele noastre, nu s-a mai făcut în
cercetarea istorică românească.
2 L. Pătrăşcanu, Sub trei dictaturi, Bucureşti, 1 970, p.214-215.
3 Istoria filomflei româneşti, vol.IT. Bucureşti 1 980, p . 681 .
4 A Simon. Regimul politic în România - septembrie 1940-ianuarie 1941, Bucureşti, 1 976, p. 291
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Aliată cu Rusia ţaristă, România a încheiat victorioasă războiul împotriva
Imperiului Otoman de la 1 877-1 878, realizându-şi un vechi deziderat, independenţa
de stat. Deşi învingătoare în război, România "a pierdut pacea"5
Deşi prin conven�a încheiată la 4 aprilie 1 877, la Bucureşti cu statul Român,
Rusia se angaja "a men�e şi a apăra integritatea actuală a României'.ti, ea anexa în
unna tratativelor de pace de la San Stefana şi Berlin cele trei judeţe din sudul
Basarabiei: Cahul, Bolgrad şi Ismail, aparţinând statului român. Prin acestea Rusia
controla gurile Dunării, iar presiunea ei asupra României pe plan economic şi militar
devenea de nesuportae.
Se impunea ca statul român să găsească de urgentă un mare aliat care să-i
garanteze graniţele. În 1 883 România adera la o alianţă ci�dată, dar care s-a dovedit
benefică pentru statul român asigurându-i existenţa până la primul război mondial.
Este vorba de alianţa cu Puterile Centrale, ciudată deoarece unul dintre alia� era
Austro-Ungaria care stăpânea Transilvania şi Bucovina, teritorii româneşti, dar şi
profitabilă pentru România prin prezenţa Germaniei, cel mai dinamic stat al Europei
timpului, cu care România nu avea graniţe comune şi nici probleme teritoriale, iar
dinastia aflată în fruntea statului român era o ramură a casei domnitoare germane. La
rândul său Germania era interesată de resursele naturale şi umane ale României, de
. .
. 8
poZiţiaAstrategtca pe care ţara noastră o reprezenta .
In condiţii în care nu fac obiectul lucrării noastre România, interesată de
realizarea Marii Uniri, aderă la 4 august 1916 la o altă alianţă politica-militară
Antanta, a cărei principali membrii erau Anglia şi Franţa. Antanta recunoaşte
drepturile legitime ale României asupra Transilvaniei şi Bucovinei şi promitea ajutor
în tehnică de luptă, venirea imediată a trupelor ruse în spijinul celor româneşti,
precum şi o ofensivă la Salonic care să blocheze trupele bulgare şi turce care ar fi
putut ataca România din sud.
Nici una dintre promisiunile Antantei nu a fost finalizată, fapt care a dus la
dezastrul armatei româneşti în 1916 şi la ocuparea a două treimi din teritoriul
României de către inamic. Anglia şi Franţanu nu au acordat sprijinul României nici
după ce la 3 martie 1 9 1 8 Rusia Sovietică încheia cu Puterile Centrale pacea de la
Brest-Litovsk, lăsând România singură pe frontul de răsărit. Ca urmare Germania a
trebuit să suporte consecinţele păcii "odioase", "punice" din 24 aprilie 1 9 1 8 prin care
Puterile Centrale impuneau conditii înrobitoare statului român.
În noile condi�i de la s itul anului 1 9 1 8 când Puterile Centrale sufereau
înfrângeri decisive, România şi-a realizat prin forţe proprii Marea Unire. La
Conferinţa de pace de la Paris, în cazul României s-a repetat istoria de la Congresul
de pace de la Berlin din 1 878. Marile puteri ale Antantei, aliatele României: S.U.A.,

ffir.ş

5 Gh. Platon, Istoria modernă a României, Bucureşti, 1 985, p.374.
6 Culegere de texte din Istoria României, Bucur�ii 1 979, p. 95.
7 Gh. Platon, Istoria românilor. Epoca modernă, Chişinău, Galaţi, 1 992, p. 9 1 .
8

Ibidem, p . 1 23.
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Marea Britanie şi Franţa nu au respectat drepturile statelor mici, constituindu-se, după
9
expresia lui Ion 1. C. Brătianu într-un Tribunal pentru a hotărî soarta tuturor"
"
Sistemele tratatelor de pace de după primul război mondial confirma de drept
ceea ce de fapt poporul român realizase prin eroismul său: România Mare. O
Românie Mare care avea însă o poziţie geo-strategică defavorabilă fiind aşezată între
state revizioniste: Ungaria, Bulgaria şi mai ales Rusia Sovietică, care nu a recunoscut
niciodată graniţa de est a statului român. Din nou ca şi la 1 878 România nu avea un
marea aliat care să-i garanteze graniţele. De abia în aprilie 1939 când războiul era
foarte aproape Anglia şi Franţa acordau garanţii privind independenţa României,
"dar nu şi integritatea teritorială a ,tării" 10 (sublinierea noastră N.G.)
Ca unnare România a suferit dezastrul teritorial din 1940. (De altfel foştii aliaţi
din Antanta şi-su continuat politica de abandomare a statului român şi după 1945
când ţara noastră a intrat în sfera de influenţă sovietică).
Revenind la situaţia României în perioada interbelică s-au făcut auzite tot mai
insistent voci ale politicienilor aparţinând extremei drepte care cereau revenirea spre o
alianţă cu vechiul nostru garant Germania şi deasemenea cu Italia, alternativă care în
locul orientării antantofile ar fi asigurat integritatea României Mari.
C. Zelea Codreanu declara în 1 937 · "Sunt contra marilor democraţii ale
Occidentului
la 48 de ore după biruinţa mişcării legionare, România avea o alianţă
cu Roma şi Berlinul"1 1 •
Ideea apropierii României de Germania cu alternativă a păstrării graniţelor
României Mari apăruse mai înainte chiar la Nicolae Titulescu, campionul apropierii
faţă de puterile Antantei.
După relatarea ambasadorului german la Paris Hoesch din 5 februarie 1 928
Titulescu declarase "Este un fapt că dintotdeauna Germania a înţeles cel mai bine
România (sublinierea noastră N.G.) unde a jucat un rol de prim rang"12•
Spre sfârşitul anului 1 933 von Schulenbourg, ministrul Germaniei la Bucureşti
arăta într-un raport către ministrul de externe de la Berlin von Neurath, că Titulescu
nutreşte "convingereafoarte formă (sublinierea noastră N.G.) că, în prop1iul ei interes
România ar trebui să întreţină cele mai bune relaţii cu Germania este cu atât mai
uşoară pentru România cu cât între cele două ţări nu există vreun punct de fricţiune.
Numai problema revizuirii (tratatelor de pace n.n.) nu se poate aştepta Germania să
afle România alături de dânsa"13, pozi�e care coincidea cu cea a extremei drepte
româneşti.
Această orientare a contribuit la succesul partidului ''Totul pentru Ţară" la
alegerile din noiembrie 1 937 (dublată şi de prevederile sociale multe demagogice din
9 1 Agrigoroaie, Istoria Românilor. Epoca Contemporană, Chişinău-Galaţi, 1 992, p. 71 .
10
Vlad Georgescu, op.cit., p. 226.
11
Ibidem, p. 212.
12 D . Hân
cu, Nicolae Titulescu, în Magazin Istoric, septembrie 1 996, p. 58.
13

Ibidem, p. 59.
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platforma electorală a legionarilor) şi totodată la insuccesul P.N.L. şi P.N.Ţ. care se
oriental� în continuare spre o alianţă cu statele forţei Antante.
In lipsa unui aliat puternic care să garanteze graniţele României Mari, în afara
preconizatei alianţe cu Germania şi Italia, extrema dreaptă românească care poate fi
acuzată de multe, dar nu şi de lipsă de patriotism, vedea ieşirea din criză pe calea
realizării unei unită� româneşti bazată pe vechile virtu� strămoşeşti. În această
direc�e, ideologia extre�rei drepte s-a bazat pe două doctrine: "gândirismul" şi
''trăirismul"
Mentorul "gândirismului" a fost Nichifor Crainic (Ioan Dobre)
redactorul revistei Gândirea apărută la Cluj la 1 Mai 192 1 şi mutată la Bucureşti în
1 924 unde a existat până în 1 944 1 4
La Gândirea au colaborat şi mari oameni de cultură printre care Emil Cioran
şi D. Stăniloaie. ldeologul ''trăirismului" a fost Nicolae (Nae) Ionescu profesor de
filozofie la Universitatea din Bucureşti care a făcut parte de la început din gruparea
legionară.
"Gândirismul" a fost principala rădăcină a ''trăirismului" care apare după
1 9301 5 Cele două doctrine politice au preluat elemente atât de fascrnism, cât şi de la
na�onal-socialism, printre care statul de tip totalitar, idolatriza.rea şefului suprem,
16
rasisrrul, antisemitismJ1
De asemenea cele două doctrine româneşti au aderat la anticomunismul
fasciştilor italieni şi naziştilor germani, pericolul comunist fiind de altfel unul dintre
17
principalele motive ale apari�ei extremei drepte româneşti
Originalitatea "gândirismului" şi ''trăirismului" constă în ortodoxismul lor
văzut ca o trăsătură esen�ală a poporului român pe care se putea baza unitatea
na�onală atât de necesară pentru păstrarea integrită� României Mari.
Spre deosebire de cele două ideologii româneşti ortodoxiste fascismul italian a
păstrat bune legături cu biserica catolică, iar nazismul german a fost ateu înlocuind
cultul divinită�i cu divinizarea lui Hitler şi cu mitul poporului ales, a "rasei superioare
aeriene". Pentru Nae Ionescu ortodoxia face parte integrantă din fiinţa noastră
18
na�onală , iar N. Crainic considera pe bună dreptate că peste pământul care am
"
învătat să iubim
noi vedem arcuindu-se coviltirul de azur al Bisericii ortodoxe. Noi
ved;m substanţa acestei biserici amestecată cu substan,ta etnică''19 (sublinierea
noastră N.G.)
Din păcate aceste idei au degenerat însă uneori în excese. Legionarii de pildă
au încercat impunerea ideii unei reia� privilegiate între na�unea română şi
Dumnezeu, poporul român fiind "un popor ales" ceea ce înseamnă o erezie din punct
20
de vedere teologic şi creştin
14

D. Micu, Gândirea şi gândirismul, Bucureşti. 1975, p. 1 1 1 .
Gh. Vlăduţescu, Tniirismul, Bucur�1i., 1 967, p. 226.
16
vezi Evelyne Pisier, Istoria ideilor politice, Timişoara, 2000, p. 276-277.
17
Mihail M. Andreescu, Regimurile totalitare din Europa, în Studii şi arlicole de istorie, LXV.
Bucureşti, 2000, p. 70-7 1 .
18
Nae Ionescu, R0221 vânturilor, Bucureşti, 1 937, p. 35.
19 D. Micu. op.cit., p. 90.
20
Dan Pavel, Legionarismul. în voi. Doctrine politice, laşi, Editura Po!irom, 1 998, p. 223.

15

1 10

Gustav Niculescu
Pentru Nae Ionescu catolicii nu sunt buni români, deoarece "în chip

natural

istoriceşte românii sunt în marea lor majoritate ortodoxi . . . şi în definiţia naţiunii
române intră ca notă respectiv componentă esenţială orotdoxia. A fi român , "un bun

român", român pur şi simplu însemnă a fi ortodox, sau rămâi român şi atunci

1
catolicismul tău nu e realitate, sau devii catolic şi atunci nu mai eşti român"2 .
Pentru gând.iristul Grigore Popu minoritaTii de altă origine etnică decât românii
cu ''tendinţe centrifugale" care ar fi dăunat unităţii statului român: ''în timp ce ochii
albaştri ai saşului sunt tulburaţi de vedenii din Ţara Rinului, iar sângele aprig al
ungurului nechează duJ?ă cuprinsul stepei, românul crede organic în plaiul său, în
ritmul legănat al doinei"22
Este de remarcat că ideile centrifugale ale unor minorităţi nu erau departe de
realitate, mai ales în cadrul Partidului Maghiar din România creat în 1 922 sub
preşedenţia baronului Ioszika Samuel şi care nega ideea de stat unitar românesc,
cerând dreptul minorităţilor la autodeterminare până la ruperea lor de România Mare,
idee rapid speculată de Comintem şi afirmată prin glasul supus al P. C.R.
Această atitudine a stâmit reacţia imediată, patriotică, a legionarilor. Astfel în
1 933 M. Stelescu declara: "Organizaţia noastră (Garda de Fier n.n.) este o
organizaţie anticomunistă, născută tocmai din cauza pericolului acestui comunism pe
care l-am văzut în această ţară şi de aceea am pornit la luptă ca să oprim acest marş
al comunismului (sublinierea noastră N.G.)' m .
Născute din dorinţa generoasă de a apăra în vremuri tulburi România Mare,
partidele de extremă dreapta au păcătuit uneori prin excese, violenţă şi extremism.
Naţionalismul lor a început benefic s-a transformat în unele cazuri în rasism,

şovinism, antisemitism. Este însă de remarcat faptul că aceste excese au fost criticate
sever încă in epocă chiar de către membrii ai extremei drepte, fapt care ne
demonstrează încă o dată că extremiştii nu trebuie trataţi în bloc şi etichetaţi fără
discemământ. Astfel N. Crainic s-a desolidarizat de critrele legionare spunând:

"Ucigând un om ai lovit chipul lui Dumnezeu din el şi cum chiJ?ul lui Dumnezeu e
acelaşi cu toţi oamenii ai lovit în însuşi chipul lui şi în tine însuţi?"24•
Excesele şi brutalităţile unei părţi ale extremei drepte româneşti, în primul rând
al legionarilor au fost nişte excepţii în societatea interbelică românească ancorată
profund în valorile democratismului şi ale umanism.Ilui. Cu toate acestea încercarea
grupărilor politice de extrema dreapta de a păstra prin redeşteptarea virtuţilor
româneşti străvechi integritatea României Mari ameninţată atât din interior cât şi din
exterior, rămâne în ciuda naţionalismului şi a exceselor sale demnă de a fi amintită .
Istoria extremei drepte româneşti din perioada interbelică trebuie rescrisă fără
ură şi părtinire"
"

21

Nae Ionescu, op.cit., p. 205-206.
.
G Popu, Transilvănism şi panromânism, în Sjam1ă Piatră, nr. l din 14 nov. 1935 .
23 Î
mpotriva fascisnmlui, Bucureşti, 1 97 1 , p. 59.
24 D. Micu. op.cit., p. 245.
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GRIGORE GAFENCU - MINISTRU DE EXTERNE
AL ROMÂNIEI•

ANDREI LUCACI
"Dotat cu W1 farmec extraordinar şi o strălucire care îi atrage toate simpatiile"' ,
aşa cwn îl prezenta în epocă expertul economic francez Henri Proust, nwnirea lui
Grigore Gafencu la conducerea externelor româneşti începând cu 21 decembrie 1938 în
guvernul Annand Călinescu, a fost extrem de bine primită atât în ţlră cât şi în
străinătate.
Considerat a fi "omul cel mai sincer ataşat politicii externe promovate de
România după 1916"2 se spera ca prin recunoscuta şi apreciata sa abilitate diplomatică,

împreună cu simpatia personală fuţi de sistemul tradiţional de alianţe cu Anglia şi
Franta, unde avea numeroase cWloştinţe, să producă o diminuare consistentă a
influenţelor germane în România.
Aflat printre personalităţile politice româneşti care vedeau în Carol al II-lea şi în
dictatura sa personală unica soluţie de contracarare a legionarilor, Gafencu şi-a dorit din
toată inima ca noile direcţii de politică externă stabilite de rege să ducă la revigorarea
legături_!or cu foştii aliaţi şi prin aceasta la stoparea penetraţiei gennane.
Inainte de a purcede la analiza prestaţiei sale ca ministru de externe se cuvine
făcută o precizare. La Gafencu cultul fuţi de rege şi regalitate ca instituţie de bază. a
democraţiei era atât de mare încât între solicitarea lui Arrnand Călinescu de a ocupa
fotoliul de la externe şi solicitarea personală a regelui era o mare diferenţi. llustrată de
întreg comportamentul său, această conduită al cărei respect fuţi de rege se confimdă
aproape cu devoţiwrea religioasă, poate fi explicată prin fu.ptul că, ataşat profund culturii
şi sistemelor democratice apusene clasice, vedea în rege W1 garant al stabilităţii şi
progresului statului.
Respectul fuţi de instituţia monarhică îl va unnări pe Grigore Gafencu şi îi va
caracteriza întreaga viată, astfel încât, indiferent dacă ar fi vorba de regele Carol al
II-lea, sau de Mihai, el va fi întotdeauna gata să-i reprezinte cu toată convingerea şi cu
toată puterea de care era în stare.
Relevante în susţinerea acestui punct de vedere sunt atât precizările sale potrivit
cărora "Regele Carol făcuse apel la serviciile mele'.3 în 23 decembrie 1939, dar şi
activităţile de după părăsirea Jării şi până la trecerea în nefiinţi în 1957, prin care a
susţinut întotdeauna pe regele Mihai aflat în exil.
,

Vezi Andrei Lucaci. Grigorc Gafencu sau răspunsul la întrebarea "ce este un diplomat?", în
Carpica, XXIX, 2000, p. 267-270.
1 Grigore Gafencu. Ultimele zile ale Europei, Bucureşti, Editura Militară, 1 992, p. 8.
2 Ibidem
3 Gtigore Gafencu, Preliminarii la războiul din răsărit, Bucureşti, Editurd Globus, 1 996, p. 229.
•
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De altfe� după părerea lui Aurel Sergiu Marinescu, autor al primei istorii a
exilului românesc, "marea majoritate a exilanţilor români îl consideră pe regele Mihai
ca W1 «simbol al unităţii româneşti»'4.
Paradoxal puterea lui de a înţelege cursul evenimentelor şi cu excelenta
informare asupra tuturor legăturilor politice, această convingere nu-i va fi niciodată
zdruncinată, chiar dacă printr-o implicare destul de directă a regelui, mor în condiţii
dramltice oameni de o mare valoare aşa cum au fost I.G. Duca, Annand Călinescu,
Virgil Madgearu şi Nicolae Iorga.
Având ca motiva�e dorinţa de a prezenta pe Grigore Gafencu într-o fonrulare
cât mai realistă şi cât mai apropiată de evenimentele timpului său, am considerat aceste
precizări ca fiind necesare, mai ales că astăzi, după aproape 55 de ani de actul din
30 decembrie 1947, monarhia la români este privită ca o instiru�e mai mult decât
depăşită.
Rămânând deci ancora� în evenimentele timpului şi în percepţia de atw:ri asupra
desfăşurării acestora, sfârşitul anului 1938 presupune, în urma decapitării mişcării
legionare şi a tensiunilor dintre România şi U.RS.S., găsirea unei soluţii ce ''trebuia
căutată simultan în ambele direcţii" 5
Grigore Gafencu aprecia că situaţia, datorită faptului că "fiecare pas pe care-1
făcea România spre Wlul dintre puternicii săi venici trezea în celălalt suspiciuni şi o
nervozitate tot rmi mui'.6, putea să fie depăşită prin valorificarea soluţiei care se iveşte
odată cu vizita în Balcani a conisarului adjwlct al afacerilor externe al Uniunii
Sovietice, Potenicin.
Având convingerea că prin acest turneu U.RS.S. evalua posibilităţile unei
rezistenţe comune în Balcani, Poternkin va primi din partea lui Gafencu asigurări clare
că România încă mai credea în posibilitatea rezistenţei împotriva agresivităţii germane.
Din nefericire însă, chiar în timpul desfăşurării acestei întâlniri, la Moscova avea
loc înlocuirea lui Maxim Litvinov cu V.N. Molotov, fupt ce va atrage după sine o nouă
şi total schimbată politică externă sovietică ce ''va paraliza orice ini�ativă şi orice
posibilitate de ac�Wle în ţările cuprinse între puterile Axei şi U.RS.S."7
Anularea acestei ultime soluţii, pe care Gefencu a crezut-o viabilă şi i-a acordat
cu toată susţinerea sa, va declanşa o nouă ofensivă gennană materializată prin
încheierea tratatului economic şi aservirea economiei româneşti la politica războiului
promovată de Reich.
Grigore Gafencu credea necesară consolidarea Înţelegerii Balcanice cu ajutorul
UnilUlii Sovietice, nu numai datorită fucturii sale intelectuale ce refuza orice alianţă cu o
ţară fascistă, cât mai ales fuptului că încă de la 30 ianuarie 1 939 luase la cWloştinţă de
studiul privind interesele gcnnanc în zonă �...-.u. l de Serviciul Secret de fuformaţii al
Marelui Stat major. Intitulat Expansiunea gennană În sud-estul Europei şi la gurile
4 Aurel Sergiu MarinesclL O contribuţie la istoria exilului românesc, Bucureşti, Editura Vremea, 1999,

. rn.. ..., p. 238 .
r·Gri
�S.
gore Gafiencu, Pre1"mnna
·

6 Ibidem

·

7 Ibidem p. 246.
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Dunării8, acest studiu releva că, prin obiectivele şi fonnele concrete de realizare, anula
României or.ce posibilitate de rezistenţă în fata intereselor economice ale lui Hitler.
Subliniind înalta clasă a specialiştilor militari din Serviciul Secret al annatei
române, cele 12 puncte ale studiului finalizat cu două concluzii merită să fie prezentate
integral, după cum urmează:
" l . Considerată la Berlin, cea mai uşoară şi favorabilă pe această direc�e s-ar
putea opune numai Ungaria şi România, dar Budapesta poate fi uşor atrasă de partea
Reich-ului, pe chestiunea revendicărilor teritoriale.
2. După infonna�e gennane, România este incomplet înarmată şi va capitula
uşor. Apoi bogatele sale resurse: produse agricole, petrol, vite va constitui cea mai bună,
sigură şi imadiată bază de aprO\izionare.
3. Pentru a ac�ona spre est, în Ucraina, Gennania va deschide prin România, o
poartă muh mai largă decât gâtui strâmt al Ucrainei subcarpati.ce.
4. Anexarea Austriei şi regiunii sudete de la l octombrie 1938, în unna acordului
de la Miinchen din 30 septembrie 1938, au verificat şi perfec�onat unele metode.
5. Mizează pe organizaţii de dreapta ca Partidul Na�onal Creştin, Mişcarea
legionară etc., favorabile unor apropieri sau chiar alianţe cu Gennania.
6. Se mizează pe sprijinul minorită�or germane din România. La MUnchen
fim�onează un Institutut de Studii Sud-Est Europene, care se ocupă cu documentarea
problenri.
7. Cu privire la Cehoslovacia, Gennania lucrează la înfeudarea acesteia la Reich.
8. În ce priveşte România şi Polonia, Gennania lucrează asiduu la izolarea lor de
muile puteri din Apus.
9. Pe plan mlitar contnbuie la înanmrea statelor în care întrevede o colaborare
militară în activită�e sale viitoare (Bulgaria, Ungaria).
10. Prin activitate culturală bine dirijată, face ca spiritul şi cultura germană să
ajute la expansiunea economică şi politică.
I l . Etapa următoare: crearea statului ucrainean sub protectorat gerrmn. Dar acest
lucru se poate face numai prin forţă, prin război. Nici<XIată Polonia nu va accepta, :fără
războ� sugnunarea sa printr-o amputare a teritoriului său, cum ar fi Gali�. Dar nici
Rusia sovietică n-ar accepta crearea unui stat u� ieşit de sub jurisdi� sa.
12. Angajarea Germaniei în răsărit cu toate forţele, ar izola Italia în revendicările
sale în Mediterana şi Africa.
Raportul este deoschit de clar şi concludent şi are două concluzii:
a) neapărata nevoie pentru trezirea imediată a na�unii.
b) dezvoltarea �piritului patrioti.c"9
Discutat la 30 ianuarie 1939 (la o lună şi câteva zile de la numirea lui Gafencu la
externe), într-un cadru restrâns (a participat regele, generalul de divizie Nicolae
8 Nicolae Ciachir, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648) până in

contemporaneitate (1947), Bucureşti, Editura Oscar Print, 1 998, p. 287.
9 Ibidem, p. 288-289.
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Ciupercă ca ministru al apărării şi Grigore Gafencu) studiul crează a stare de agita�e
foarte mare, care va influenta deciziile următoare.
Înţelegând foarte �lar inten�e germane în zonă, Gafencu operează atât în
activitatea sa ca ministru de externe, cât şi în d.iscu�e referitoare la politica Ronmnei o
serie de schimbări, materializate atât în veritabilul tur de foiţl presupus de vizitarea
principalelor capitale ale Europe� cât mai ales în schimbarea programului şi obiectivelor
externe române-şti. spre exemplu, dacă în Expozeul de politică de pace a României
difuzat la Radio-Bucureşti în 29 decembrie 1938 Grigore Gafencu spunea că România
urmăreşte ''intre state o înţelegere, care să chezăşuiască fiecăruia, împlinirea muncii lui
naţionale şi o temeinică siguranţă"10, la 27 nmtie 1939 în cuvântarea ţinută în faţa
Consiliului Frontului Renaşterii Na�onale, atât termenii, cât şi tonul sunt profund
schimba�: "România a dovedit, în zilele prin care am trecut, că înţelege să lucreze
pentru pace prin fapte, străduindu-se să strângă pe temelii reale raporturile naturale între
popoare. Ea a arătat de asemenea că c hotărâtă să apere cu armele în mână hotarele şi
neatâmarea ei. La orice atingere a acestorbunuri se va bate"1 1
Pe plan extern evenimentele se precipită pentru că trecând de la teorie la practică
în buna şi solida ''tradi�e nemţească" gennanii lichidează, aşa cum şi-au propus,
Cehoslovacia în 15 martie 1939 încorporând Boemia şi Moravia Reich-ului. Câteva zile
mai târziu, în 23 nmtie, impun Ronmnei tratatul econorric, despre care Grigore
Gafencu avea să spună că a fost "o faptă bună de gospodărie şi un parnt:răznetpolitic"12,
datorită faptului că "furtuna dezlănţuită în martie în Cehoslovacia nu ne-a ati.ns"1
Dezmembrarea Cehoslovacie� în faţă căreia marile puteri nu au schitat nici un
gest de apărare, încheie practic izolarea Polonie� ducând totodată la apari� statulw
slovac. Merită a fi subliniat faptul că deşi statul slovac se afla sub tutela Gennani� el
este recunoscut de România alături de alte 20 de state mai ales pentru rezistenţa sa
î:n:potriva politicii agresive a Ungariei horthyste14•
Motivând cmrenzile Irilitare de armurent pe care Ronmna le avea în
Cehoslovacia, Grigore Gafencu va efectua o vizită în Gennania unde se va întâlni cu
Ribbentrop şi Găring, dar mai ales va fi primit de Hitler. Manevrând cu delicateţe,
Grigore Gafencu va obţine garantarea comenzilor militare, iar din partea lui Hitler o
asigurare că nu se inten�ona nici să se refacă "grandoarea Ungariei"15 şi nici să se atingă
de România "câ11. vreme mi se va penri.te (lui Hitler - n.a.) să contez pe prietenia ei"16
Excelent cunoscător al psihicului uman, după audienţa la Adolf Hitler, Grigore
Gafencu a făcut un remarcabil portret al Fiihrerului care merită a fi prezentat: "Mai
scund decât aş fi crezut şi mai pipernicit; la prima vedere, aspectul său era teribil de
,

1 0 Grigore Gafencu, Politica externă a României 1939, Biblioteca Muzeului Naţional de Istorie al
României, Bucureşti, vol. II/58, inv. 283, p. 8.
11
Ibidem, p. 30.
12
ldem, însemnări politice 1929-1939, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 991, p. 339.
13 1bidem
1 4 Vezi Andrei Lucaci, România şi sfârşitul securităţii colective în viziunea lui Grigore Gafenw, în
Carpica, XXX, 2001, p. 153-160.
15 Gri
gore Gdfecu, Ultimele lile ale Europei, p. 77.
16
Ibidem, p. 7 8 .
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şters. Îmi fuseseră lăudate strălucirea privirii sale, furmecul irezistibil al vocii. N-arn

simţit nimic din toate acestea. Nimic la el nu părea ieşit din comWl. Culoarea ochilor,
t:inDrul vocii erau la fel de şterse şi nu stârneau nici tulburare nici confuzie. Şterse erau
şi culorile unifonnei (cafeniu şi negru) pe care o îndrăgea. Manierele sale, dimpotrivă,
erau de o agreabilă simplitate, erau lipsite de orice emfază şi ştia să fie extrem de
politicos. Raporturile pe care le stabilea de la om la om erau directe, naturale şi inspirau
acea stranie încredere căreia aveau să-i cadă victime nwneroşi şefi politici ...

În timpul conversaţiei care s-a transformat într-un lung şi vibrant monolog,
s-a părut a fi descifrat secretul prestigioasei sale fuscinaţii asupra maselor. Când, ca
unnare a Wlei fonnule sau a Wlei idei se încălzea suficient pentru a se dezlănţui, sunetul
vocii sale şi mai ales sensul cuvintelor sale, alegerea argumentelor, înlănţuirea
gândurilor sale păreau că se află într-o stranie annonie cu o forţl invizibilă ce îl încuraja.
AtWlci devenea W1 demagog în sensul antic al cuvântului, adică W1 om care împrumuta
vocea sa mulţimii şi prin intennediul căruia mulţimea vorbeşte... Ideile sale erau
valoroase mai degrabă prin greutate decât prin calitate; dacă mulţimea ar fi avut o
singură voce pentru a se exprima, ea ar fi ales argumentele lui, ar fi utilizat formulele lui
şi ar fi vorbit ca el. El era omul-mulţime sortit să unească o mie de surse de idei
med.iocre şi adesea vulgare într-Wl torent irezistibil. Interlocutorii săi cei mai rezervaţi
nu scăpau fără să fie influenţaţi de forţa sa. El avea darul de a le inspira celor ce-i
rezistau un sentirrent de izolare. "17
În faţa nivelului pe cultură al lui Gafencu, la care se mai adăngau fără doar şi
poate nwneroasele prestaţii oratorice de pe scena politică românească la care ministrul
nostru de externe fusese martor şi participant, Hitler nu a avut succesul pe care a contat,
astfel încât portretul este unul foarte reuşit. Mai muh chiar, în ciuda dorinţelor lui Hitler
de a-i trasfera ministrului român garanţiile sale ca pe W1 veritabil crez, odată cu
încheierea audienţei Gafencu va realiza şi va nota că "asigurările Fiihrerului au Wl
caracter aleatoriu"1? Este de asemenea posibil ca la vremea respectivă sau măcar până
la tratatul sovieto-gennan din 23 � 1 939, Hitler să nu ştiut prea ''limpede care va fi
poziţia României în caz de război"19•
De la Berlin, în dorinţa obţinerii Wlor garanţii suplimentare Grigore Gafencu va
pleca la Londra, de Wlde, decepţionat de insuficienţa asigurării cu annarnent englez a
annatei române, îşi va continua turneul în Franţa şi apoi în Italia.
Pus în faţa lipsei de hotărâre a britanicilor, singura consolare a lui Gafencu o va
constitui întâlnirea şi discuţiile purtate cu Churchill . Potrivit ministrului Grigore
Gafencu, W Churchill deşi "părea să fie pe locul doi"20 în politica Angliei, "Hitler care
îi unnărea activitatea îndeaproape, îl considera deja principalul său adversar: era orru.1
care înţelesese"21 şi ştia exact direcţia pe care se îndrepta Gennania. Stăruind asupra
ilustrului personaj britanic şi îndeosebi asupra bunei CW1oaşteri pe care acesta o avea
mi

..

17

Ibidem, p. 74-75.
Ibidem, p. 7R.
1 9 Nicolae Ciachir, Marile puteri şi România (1856-194), Bucureşti, Editura Albatros,
20 Grigore Gafencu. Ultimele :riie ale Europei, p. 104.
2 1 Ibidem.
18

1 996, p.
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asupra lui Hitler, Gafencu pus în temă asupra dorinţelor de înţelegere ale gennanilor cu
englezii, va nota răspunsul lui W. Churchill: "ştiu că sunt gata să se înţeleagă cu noi!
Dar cu ce preţ! Şi împotriva cui? De câte ori vrea să fucă pace într-o parte, este pentru a
putea mai bine să fucă război în alta!"22•
La Paris, despre care Gafencu spunea că "nu există oraş pe lwne în care povara
onorurilor oficiale să fie mai grea de dus"23, discuţiile purtate cu preşedintele Consiliului
de Miniştri, Eduard Daladier, vor scoate în evidentă :fuptul că, asemenea englezilor, şi
francezii consiferau pe Hitler duşmanul comun, numai că formulele de pace erau
diferite.
Astfe� în · timp ce englezii vedeau mentinerea echilibrului şi păcii europene fie
împreună "cu Gerrnania',z4, fie cu condiţia "de a opune agresorului o coali�e cât mai
putemică"25 care să-1 determine pe Adolf Hitler la respectarea păcii, francezii gândeau
ca solu�e "ameninţarea unui dublu front"26 îndreptat ''îrq>otriva Genmniei"27 la care
"realită� maselor gennane"28 să i se opună "realitatea maselor sovietice"29 Gafeocu se
oferă, în numele regelui Carol al II-lea, să medieze la o destindere a rela�lor
franca-italiene astfel încât, sperând la scoaterea Italiei din Axă, să se întărească frontul
coiiJ.In îrrpotri.va Genmni.ei.
Primind din partea lui Georges Bonnet rresajul guvernului francez adresat Italiei,
Gafencu ia drumul Romei. În jurnalul său nota că "Franţa slăbea pe măsură ce Europa
era golită de substanJă'-.3°, :fupt pentru care în mod confuz şi în ciuda :fuptului că
echilibrul european tindea să se răstoarne, noi consideram încă "că orice pericol ce
ameninţa Franţa ne ameninJă şi pe noi'-.31
Părăsind Franţa, Gafencu nu a ob�ut pentru România nici un fel de garan�.
Singurele lucruri oferite de Paris erau propriile temeri în faţa Germaniei ş� ca o
recunoaştere a personalită� lui Gafencu, Marea Cruce a ''Legiunii de onoare" oferită
rrinistru1ui nostru de Georges Bonnet.
În drum spre Roma, meditând la misiunea sa, Gafencu avea să realizeze că,
integrată în sistemul garanţiilor de securitate anglo-franceze, Rornîni.a, în ciuda originii
sale latine, nu va obtine nimic din partea Italiei mai ales că "practicând politica Axei'-.32
şi protejând "în mod ostentativ Ungaria'-.33 Mussolini provocase practic eşecul Antantei
Balcanice.
,

22 Ibidem. p.
23 Ibidem. p.
24 Ibidem. p.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
v Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem. p.
31 lbidem.
32 Ibidem. p.
33 lbidem.
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Primit în ordine de Ciano, Mussolini şi Victor-Emnuruel, Gafencu, punând în
balanţl argwnentele Germaniei pe de o parte şi ale Italiei pe de altă parte, va realiza că
"dintre cei doi parteneri ai Axei, wml voia să răstoarne echilibrul lumii în favoarea lui,
celălalt spera să salveze chiar acest echilibru în avantajul lui"34
Totodată, în btma şi respectata sa obişnuintă, pătrunzfuld în sistemul de gândire al
fiecărui interlocutor, va realiza o excelentă portetiz.are de ambiţii personale, la finele
căreia va aşeza ideea potrivit căreia "Aceste interese şi voinţe contrare nu puteau să
dureze la nesffuşit; cel mai slab trebuia să cedeze în fata argumentelor celui mai
puternic"35
Precizând că între Mussolini şi ginerele său era mai mult decât o legătură de
fumilie între fascişti, Grigore Gafencu ajunge la concluzia că Ciano "care nu prea credea
în ceva, era prea puţin încrezător în politica Axei"36, misiunea lui constând mai ales în
a-i semnala Ducelui anumite pericole şi de a întreţine îndoiala şi neliniştea acestuia.
Ciano va îndrăzni să vorbească tare doar o singură dată, ne spune Gafencu, iar
acest fapt se va întâmpla "atunci când va trăda. Dar trădarea nu va fi decât aparentă
fiindcă nu a crezut niciodată în politica pe care o făcea'137
În politică Mussolini era prezentat ca un om ce "avea mereu de luptat împotriva
îndoieli"38 interesat "să se afle totdeauna de partea celui mai puternic, cu condiţia să nu
rămână niciodată singur în fata acestuia'139
Criticând sistemul de garanţii franco-englez şi afişând o preocupare fără margini
la adresa rresajului francez adus de Grigore Gafencu, Mussolini s-a lansat într-o
vehementă susţinere a intereselor Ungarie� Iugoslaviei şi Bulgariei în zonă. Încheierea
potrivit căreia "Danzingul este gennan şi trebuie restituit Germaniei'.w 1-a convins pe
Grigore Gafencu că aceste argwnente "ce păreau o sfidare la adresa raţiunii' 41 anunţau
"semnele prevestitoare ale catastrofei'"'2•
La fel de fugitiv ca şi Gafencu în însenmările sale, trecem peste vizita făcută
regelui Victor-Emmmuel în ziua de 1 m.ri 1939. Despre acesta rrinistrul nostru va
spune că aveai "impresia că aşteaptă ca printr-o dreaptă restaurare a lucrurilor, principiul
continuitătii pe care îl încama să învingă «revolutia» şi să-i fie redată regalitatea'43
În futa unei asemenea divergenţe de
ri bazate, de la caz la caz, pe cele m.ri
inedite calcule, Grigore Gafencu el însuşi autor şi executant al unor iniţiative de
stabilitate, încă îşi mai fuce iluzii . Din nefericire însă odată cu vizita efectuată la Vatican,
aceste iluzii dispar lăsând locul unei dureroase certitudini.
•
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34 Ibidem, p. 174.

35 Ibidem.

36 Ibidem, p.
37 Ibidem, p.
38 Ibidem, p.
39 Ibidem, p.
40 Ibidem, p.
41 Ibidem, p.
42 Ibidem, p.
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În faţa volwnului de infonnaţii despre care nota că "pătrund într-o atmosferă
purificată, despuiată de comentarii pătimaşe'""', prirrite direct din gura Suveranului
Pontif Pius al XII-lea, tabloul devine surrbru. Cunoscând toate rrnnevrele de culise,
împreună cu măsurile secrete luate de Hitler în vederea declanşării ostilităţilor,
Suveranul Pontif avea garanţia, pe baza ştirilor primite din Polonia, că "acţiunea
oamenilor tindea să scape legii lui Dunmezeu'45
hnpresionat atât de primirea făcută, cât şi de personalitatea papei, Gafencu avea
să noteze că prin această vizită în ochii săi a fust restabilită "ideea măreţiei wnane'46
pro:fimd zdruncinată de "gesturile şi limbajul dezordonat al unor <«nafi personaje»'47
În ciuda infonnaţiilor categorice pe care le avea, influenţate poate şi de
optimismul afişat de Grigore Gafencu, Suveranul Pontif mai găseşte totuşi resurse să
spere. Speranţele sale erau mai ales legate de reuşita negocierilor dintre Paris şi Roma,
mesajul de pace francez adus la Roma de Grigore Gafencu părându-i-se relevant Din
nefericire însă, în timp ce Vaticanul spera în această apropiere la Roma a fust anunţată
vizita lui Ribbentrop, fapt ce va duce ulterior la semnarea "Pactului de oţel"
Prizonier al propriilor iluzii de pace, în drwn spre casă, Gafencu se va opri la
Belgrad, dorind să vadă în ce măsură Iugoslavia, curtată de Roma şi garantată de Berlin,
mai rămânea fidelă Antantei Balcanice. Neliniştea lui era legată mai ales de faptul că
după "asasinarea regelui Alexandru, guvernul iugoslav era, dintre toate guvernele
dunărene şi balcanice, cel mai sensibil la criza europeană'48
Întâlnirea avută cu regentul Iugoslavie� prinţul Paul, a tăcut ministrului nostru de
externe o bună impresie, mai ales că având încredere în Gafencu, acesta îi mărturiseşte
că fără a îndrăgi al ill-lea Reich şi Italia fascistă, şi total neîncrezător în unguri, rămânea
fidel aliaţilor săi şi Antantei Balcanice. În acelaşi timp, regentul nu ascunde lui Grigore
Gafencu temerile sale că schimbarea lui Litvinov cu Molotov la conducerea externelor
s-ar putea să ducă la o schimbare a politicii sovietice, existând "indiciul unei posibile
întelegeri între U.RS . S. şi cel de-al ill-lea Reich"49
Întors acasă măcinat de îndoieli şi speranţe, Gafencu primeşte din partea
rrinistrului rorrBn la Ankara, Vasile Stoica, infonnaţia potrivit căreia, ieşind din izolare,
U.R.S.S. triirisese pe Potenicin în Turcia, "pentru un schirrb de idei cu jlvemul turc,
pentru crearea unui front de rezisten!ă fată de agresiunile italo-genmne'
sperând că
această vizită are rolul de a transpune în predică ideea unui front comun, • .şa cwn fusese
asigurat de englezi şi francezi pe parcursul turneului său, Grigore Gafencu vede în
prezenta lui Potemkin acea posibilă soluţie (vezi supra) căutată şi sorită în egală măsură
de toţi.
·

44 lbidem, p. 177.
45 Ibidem
46 1bidem
47 1bidem
48 1bidem, p. 181.
49 1bidem, p . 185.
50 Nicolae Ciachir, Istoria realaţiilor internaţionale. . , p. 291 .
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Ceea ce nu ştia însă Gafencu era fuptul că, în timp ce Potemkin tatona "terenul la
Ankara să fucă front comun împotriva Gennaniei şi Italiei',.s1, la Berlin, însărcinatul cu
afaceri sovietic, Astahanov, primind asigurările gennane pentru livrarea de anmrrent
de la Uzinele Skoda, îi mărturisea lui Hitler despre "posibila înlăturare a lui Litvinov de
la ministerul de externe sovietic, fapt ce ar apropia relaţiile dintre cele rlouă state',.s2• Cu
alte cuvinte, în faţa actului de bunăvoinţă german prin care correnzile rrilitare sovietice
erau garantate, Moscova făcea şi ea o favoare Reich-ului, în�rtând pe evreul
Litvinov de la externe. Această schimbare pe care Astahanov o prezenta ca posibilă, se
întâmplă chiar în ziua întâlnirii , pe 5 mai 1939, când înlocuirea lui Litvinov cu Molotov
are loc. prim pas în viitoarea apropiere genJ1al»-sovietică, schimbarea titularului la
externe aduce în aceeaşi zi declaraţia potrivit căreia Moscova va adopta "o atitudine de
neutralitate şi va căuta să se înţeleagă cu Gennania'.s3
Sperând imposibilul, dar rmi ales crezând total în m:sajul lui Potemkin, Gafencu
va fi foarte sincer, abordând în discu�e atât convingerile pe care şi le făcuse cu ocazia
turneului efectuat, cât şi ideea că împreună cu U.R.S.S. ţările din Inţelegerea Balcanică
pot crea un front puternic împotriva amen1nţărilor gennane.
Continuându-şi vizita, Potemkin va vizita şi Polonia unde, în unna discuţiilor
purtate cu colonelul Beci<, acesta va exclama că pentru prima oară du� 1 932 am avut
cu un reprezentant al Uniunii Sovietice o conversa�e lipsită de neîncredere'.54
Impresia de satisfucţie generală lăsată de vizita lui Pot:emkin, împreună cu
importantul pas al Poloniei de apropiere cu Uniunea Sovietică, făcut de Beck prin
celebra declara�e potrivit căreia "Polonia va fi futal legată de U.RS.S. şi obligată să se
sprijine pc aceasta, dacă va fi cazul',.s5 ofereau un spectru general de optimism şi
speranţă.
Prins în valul de ex:uberanJă, Gafencu întreprinde o vizită fu1ger la
Constantinopo� unde în unna discuţiilor cu preşedintele turc Ismet lnOnii, care credea
sincer în intenţiile de pace sovietice, speranţele cresc şi mai mult, drept pentru care se
oferă să aranjeze vizita lui Carol al II-lea în Turcia.
Înaintea acestui evenirrent, cu ocazia vizitei sale, Gafencu va participa la o
reuniune diplomatică, unde iritat de părerea aproape generală potrivit căreia "numai
problema teritoriului Dobrogei de sud împiedica Bulgaria să adere la Antanta
Balcanică',.s6 va avea o întrevedere cu IrinistruJ. bulgar la Ankara, Kristov. Cu această
ocazie, întrebându-1 dacă "s-ar mulţumi numai etr Dobrogea de sud',.s7, Kristov şi-a
expus întregul program bulgar: "Iugoslavia trebuia să-i cedeze Ţarigrad şi o parte a
- ,,.ss
Grecia
11. ·-----� -;
1Yli1U.U.JJllet,
sa rernmţe la partea apuseana. . . .
"

-

•
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ConfirJmnd tuturor anilasadorilor interesa� că "dl. Kristov înşelase în mod
ofensator speranţele ce fuseseră puse în el pretinzând teritorii pe care nici Anglia şi nici
Turcia nu voiau să le vadă schimbându-şi proprietarul' .s9, Gafencu va părăsi Ankara în
12 iunie 1 939 fiind petrecut la gală de un mare număr de ambasadori, dornici să-i arate
încă o dată înalta preţuire pe care i-o acordau.
Trecând pe la Atena, unde preşedintele Metaxas 1-a primit foarte bine şi l-a
asigurat de hotărârea Greciei de a se înarma şi apăra în faţa oricărui agresor, Grigore
Gafencu se va întoarce în ţară în ziua de 19 iunie 1939.
Prezentând regelui Carol al II-lea rezultatele vizitelor şi discu�or purtate, se ia
decizia de a se da curs invita�ei preşedintelui turc astfel încât la 1 1 august 1939,
suveranul României secondat de Grigore Gafencu sunt primiţi de Ismet lnănii.
Subliniind că "trebuie ridicată de urgenţă o «barieră a statelor limitrofe)> solid sprijinite
pe Uniunea Sovietică' ,oo preşedintele turc s-a oferit, la îndoielile expriJmte de Carol al
II-lea la adresa Moscovei, să medieze la realizarea "destinderii între Rusia şi
Romîni.a"61.
Desiăşurată cu câteva săptămâni înaintea serrmării Tratatului de neagresitme
dintre Gennania şi U.RS.S. şi deci cu foarte puţin timp înintea începerii războiulu�
această vizită îi va pennite lui Grigore Gafencu o comparare a pozi�or turce şi
poloneze faţă de Uniunea Sovietică. Extrem de curioasă după părerea ministrului
nostru, în timp ce polonezii s-au ţinut mereu la distanţă de sovietic� turcii nu refuzau
nici o alianţă, crezând că în politica securităţii colective "ruşii puteau să dea ajutorul
docisiv'o62 Din nefericire însă "Polonia independentă avea să se scufimde prima în
război'ii3, în timp ce Turcia cu toate că !şi compromisese statutul de ţară neutră "avea
să-şi păstreze neutralitatea dincolo de orice previziuni'-64
Sffirşindu-se sub fonna unui eşec generalizat, aceste veritabile lupte duse în
surdină, au dus până la unnă la ''vitoria" celor care, pentru a declanşa războiul, au
distrus echilibrul de forţe.
Realizând că în efortul de salvare a acestui echilibru, România joacă un rol de
primă mână, Hitler va sptme la un moment dat că Gafencu este "un om pe care nu te
poţi bizui' ,(jj, adăugând (la 8 august 1939) că 'leoretic, România (Gaft;ncu) duce
politica unui nisit cinstit, practic însă încearcă să mobilizeze împotriva noastră cât mai
mul�'ii6
Pe baza acestei cunoaşteri, absolut exacte, a demersurilor pentru atragerea
Uniunii Sovietice, Hitler înţelegând nemulţwnirile Moscovei faţă de rolul pe care îl
joacă (mult prea mic în compara�e cu puterea sa) va oferi acesteia celebrul tratat de
59 Ibidem

Ibidem, p. 199.
61 Ibidem
62 1bidem
63 Ibidem

60

64

Ibidem
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neagresiune din 23 august 1939. Ascuns ochilor lumii printr-Q politică duplicitară dusă
de Moscova, Pactul de neagresiune gernnno-sovietic va fi senmat la 23 august 1939 şi
ratificat în aceeaşi zi de Reichstag şi Sovietul Suprem.
Încheiat pentru o durată de 1 O ani, pactul cuprindea şi un Aprotocol adiţional
secret, nedat publicităţii, care la punctul 3 avea următorul conţinut: "In ceea ce priveşte
sud-estul Europei, partea sovietică insistă asupra interesului privind Basarabia. Partea
gennană declară un dezinteres politic absolut faţă de acest teritoriu':67
Punct final al tuturor iniţiativelor de salvare a păcii, pactul Ribbentrop-Molotov
deschidea o nouă etapă în evoluţia relaţiilor internaţionale, în care locul diplomatului şi a
artei oratorice va fi luat de tun şi de praful de puşcă.
În consecintă, România, dt:şi nu aflase de protocolul adiţional, devenise extrem
de rezervată, guvernul nostru comunicând celui polonez în 25 august 1 939 "că în caz de
confict polono-gennan va păstra o strictă neutralitate':68
Câştigând pe toate liniile, Hitler, după ce în prealabil îl va înştiinţa pe Mussolini
asupra intenţiilor sale, va ataca Polonia la 1 sept:qnbrie 1939, dând astfel senmalul de
începere a celei de-a doua conflagraţii mondiale. "In acest fel nota Gafuncu sfidând
deschis ordinea europeană şi întorcând spatele occidentului, Hitler se angaja deja într-o
demonstraţie de forţă decisivă':69
Atrăgând în acest joc periculos şi imensa putere a răsăritului şi fiicând-o părtaşă,
începând cu 1 5 septermrie 1 939, la ce-a de-a patra împărţire a Poloniei, Germania
reuşise să dea peste cap toate forţele care ar fi putut sta în faţa voinţei sale cuceritoare.
Incitată de noul rol pe care îl juca şi în ciuda neutralităţii juridice anunţlte de
România în 7 septembrie 1939 faţă de conflictul din Polonia, U.RS.S. va deveni tot mai
rezervată şi mai ostilă politicii şi statului român.
În faţa prăbuşirii în doar patru săptămâni a Poloniei şi a lipsei oricărui gest
agresiv al Angliei şi Franţei, care deşi declaraseră război Germaniei nu au trimis nici un
soldat pe front, România intră în panică. Exprimată prin cuvintele lui Annand Călinescu
din 1 9 septembrie 1 939 această panică suna astfel: "Înaintarea ruşilor schimbă situaţia.
Pericoltft german se îndepă.rtatează. Acwn pe prim-plan se află ameninţarea rusească"70
In faţa acestei ameninţări, România solicită Germaniei ca în schimbul grânelor şi
petrolului să ne fie garantate neagresiunea şi stoparea agresivităţii rmghiare.
Totodată, în faţa izolării în care se afla, România lansează ideea închegării pe
scheletul Antantei Balcanice a unui Bloc al neutrilor la care să se ralieze Bulgaria,
Ungaria şi Italia, rolul de coordonator revenindu-i lui Mussolini. În ciuda sprijinului
oferit de acesta, Blocul neutrilor nu se poate realiza deoarece "Ungaria se opune creării
oricărei alianţe mai înainte de a fi satisfiicute pretenţiile sale teritoriale"71 În faţa
pretenţiilor Bulgariei asupra sudului Dobrogei şi a şovăielii Iugoslaviei, proiectul se
prăbuşeşte.
-

-

67 Istoria militar;! a poporului român, Bucureşti, Editura Militară, 1989, p. 300.
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Pe fondul acestor căutări disperate, România, în ciuda neutralităţii declarate, va
teritoriul său circa 1 00.000 de refugiaţi polonezi (60.000 militari şi 40.000
civili)71, 'înlesnind totodată ca cea mai mare parte a tezaurului Băncii Poloniei"13 să
tranziteze România de la Chişinău la Costanţa, pentru a ajtmge în final la Istanbul.
Totodată, după semnarea la 16 septembrie 1939 a acordului româno-polon, s-a
acordat preşedintelui Poloniei dreptul de a rămâne ca oaspete sau de a trece prin
România. După o perioadă de timp acesta a optat pentru Elveţia, singurul care va
rămâne şi se va stinge din viaţă în comuna Singureni, jud. Giurgiu, va fi "fostul ministru
de externe colonelul J6sef Beck"74.
În faţa acestei opţiuni politice wnanitare româneşti, la care se adaugă şi tentativa
realizării Blocului neutrilor, atât Molotov, cât şi Hitler îşi arată nemulţumirea.
Astfel, în timp ce Molotov dădea frâu liber iritării pe motiv că în România se află
"statul rmjor polonez îrrpreună cu trupe şi 500 de avioane"75, Hitler, în ochii căruia
guvernul român "nu dăduse dovadă de loialitate fa_tă de Reich"76, amânând deocamdată
ocupaţia, ordonă "acte teroriste de intimidare"77 In acest fel, la 21 septerrbrie 1939,
cade sub gloanţele legionarilor cel care a luptat până la sffirşit împotriva războiului Annand Călinescu.
Dramatismul acestei pierderi şi imensa durere suferită de Gafencu la aflarea
veştii nu pot fi mai bine ilustrate decât de acesta însuşi: "Am găsit pe Annand întins pe
stradă, cu faţa acoperită de un ziar plin de sânge. Alături de trupul neînsufleţit, care
părea mai mic, mai firav, ca niciodată, al primului ministru, zăcea masiv şi ciuruit şi el
de gloanţe, credinciosul agent Andonie (paznicul personal al premierului - na.). În jurul
lor, pe splaiul Dâmboviţei, forfotea zăpăcită o lwne care-şi pierduse cu desăvârşire
capul: ofiţeri, poliţişti, femei şi bărbaţi din apropiere. Trupul primului ministru era lăsat
în praful însângerat al şoselei, ca cel al victimei unui fapt divers, până la sosirea
procurorului. Nwnai la porunca .rea, s-a renunţat la această sinistră fonnalitate. Purtat
pe braţe prietene, Annand, care părea un copil strivit printr-o lovitură futală, pe care
nimeni încă nu şi-o putea realiza, era aşezat într-o ambulanţă şi dus la Spitalul
Militar"78
Pătruns de cele mai sumbre gânduri pe care nu şi le putea îndepărta, Gafencu
piernînd în persoana premierului mai ales un prieten, dar şi un excelent om politic, se
temea ca "lipsită de energia sa, care de doi ani stătea de veghe zi şi noapte, ţara să nu se
cutremure lăsând să se întindă ră.zvrăt:irea"79
Percepând această pierdere ca fiind imposibil de înlocuit, şedinţa restrânsă a
Consiliului de miniştri coovocată pentru a desnma un succesor, strivită de imensa
primi
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personalitate a celui dispărut, analizând propunerile făcute, ajunge la aceeaşi concluzie
cu a regelui Carol al II-lea: Nu l pot înlocui cu nitreni!"80
După formularea mai multor propuneri, între care se va afla şi nominalizarea lui
Grigore Gafencu "la care... s-ar fi gândit şi Annand, pentru ceasul când ar fi dispărut' ,s1
respinsă cu hotărâre de cel în cauză, este, în final, numit generalul Gheorghe Argeşanu.
După o săptămână (22-28 septembrie), ''bravul general <<Ghi.Jă Ostaşuh>"82 cum îl
Ill1I:rea Grigore Gafencu pe Gheorghe Argeşanu acesta va fi înlocuit, în locul său fiind
Illliltl Constantin Argentoianu.
Merită a fi subliniat că, în ciuda imensei pierderi pe care Gafencu o resirnţea
poate mai profi.md decât oricare altul, el se opune ''unor fupte de sângeroasă
răzbunare',s3 începute prin împuşcarea "celor opt sau nouă fiptaşi ai crimei, chiar pe
locul unde căzuse Annand Călinescu'>84 usti:ficând că astfel s-ar "deschide calea ruşilor,
care caută o pricină pentru a intra în tam' 5
Parcurgând paginile lăsate de Gafencu şi reuşind prin intermediul lor să-i
pătrundem în suflet pentr a-i înţelege zbuciwnul, nu putem să nu realizăm că dispari�a
brutală a lui Annand Călinescu, îi aduce pentru prima dată în minte ideea de a
demisiona şi a lăsa externele pe mâna altcuiva. Aparent gratuită, această idee este
susţinută de însemnările sale personale făcute două luni mai târziu de la petrecerea
dramaticului eveniment: "se vor împlini curând două luni de când Annand nu mai e
printre noi. Lipsa lui se sirrte pretutindeni. Se sirrte în politica internă unde nu mai sunt
puterea lui de muncă, însuşirea ce o avea de a ţine o legătură vie între toate ministerele,
priceperea lui de a se feri de unele greşeli şi excese de cânnuire. Se simte de asemeni, în
politica externă, unde sprijinul prietenesc şi atât de înţelegător pe care mi-1 dădea, zi de
zi, ni-a ajutat să unnăresc, fără şovăire, linia dreaptă voită de rege şi potrivită intereselor
- . . ,,S6
Jăru. .
Legat, cum el însuşi o mărturiseşte, şi potrivit la stil cu marele dispărut, Gafencu
simte mereu nevoia să compare fiecare nou premier cu Annand Călinescu:
"Argentoianu e simpatic... ceea ce inteligenta lui de altfel vie şi nu lipsită de strălucire,
nu pătrunde la prima încercare, rămâne nepătruns . Străduinţele lui nu sunt săruitoare şi
aforis.rrele pline de haz, cu care îşi înseamnă calea, dovedesc prin sclipirile lor, atât de
schimbătoare, că acest bărbat masiv, cioplit parcă dintr-o bucată, e la minte şi la fuptă
uşurel!' ,S7
Repercutate în activitatea guvernului, mai ales prin amânarea unor soluţii şi prin
pierderea unui timp extrem de pre�os în contextul evolu�ei extrem de rapide a
evenimentelor intema�onale, aceste deficienţe, la care Gafencu adaugă firea domoală şi
"
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leneşă, vor duce la schinbarea lui Argentoianu la 24 noierrbrie 1939 cu Gheorghe
Tătărescu.
Despre noul premier, la două săptămâni de la murure, în 6 doc.embrie 1939,
Gafencu va consenma în caietele sale unnătoarele: "Noul prim-ministru are însuşiri de
netăgăduit de animator, de mWlCitor neobosit, de optimism statornic şi şovăitor (sic). de
i-ar fi numai îngăduit să se bucure în toate stăruinţele sale de o continuitate care în
împrejurările de azi e mai trebuincioasă ca oricând pentru a <<Strecura» tara printre
primejdiile care, de toate părţile, ne aţin calea"88
l.npi]sionat de "dinamismul reprezentat prin Tătărescu"89 şi de remarca acestuia
potrivit căreia este "cel rrni bun Irinistru de externe pe care 1-a avut tara de la război
îocoace"90• Gafencu va declara la 29 noiembrie 1939 în Senat că mai înainte de orice
"trebuie să lămurim relaţiile cu U.RS.S.'m bazat pe fuptul că trupele sovietice ne
încercuiseră tot hotarul nordic, iar Odessa era potrivit Moscovei un port mort datorită
fuptului că Basarabia aparţinea Românie� Gafencu era convins că într-un fel sau altul
U.R.S.S., în condiţiile intensificării războiul� va emite pretenţii, astfel încât,
reglementarea rela�ilor devenea imperios necesară.
De altfe� senmale ale acestor viitoare preten� sovietice, la care se adăugau şi
cele rmghiare, erau din ce în ce rrni des întâlnite atât în presa străină, cât şi în emisiunile
posturilor de radio.
Spre exemplu, la sfârşitul lunii octombrie 1939 corespondentul agen�ei
Associeted Press din Budapesta infonna Washingtonul că "orice ac�une din partea
2
Rusiei, pentru recuperarea Basardbiei, va găsi România lipsită de asistenţă sau ajutor"9
astfel încât Ungaria va fi nevoită să intre în Transilvania pentru a opri armatele sovietice
pe � CaJpa�or.
In fuţa acestei veritabile presi� România, prin externele sale, va milita pentru o
apropiere cu Italia, care prin vocea lui Ciano, în 26 decembrie 1 939, va declara că "este
ferm hotărâtă să vină în ajutorul României, cu arme, muni� şi avioane 93 în cazul unui
atac sovietic.
Lovită de nulitate datorită înţelegerilor dintre gennani şi sovietici, garan�a Italiei,
care era aliată cu Gennania, era mai degrabă un protest la adresa punctului coborât al
relaţiilor dintre Roma şi Berlin, atins în decembrie 1939.
Dovadă a gratuităţii acestei afinnaţii stă declaraţia Ungariei adresată lui Ciano,
potrivit căreia, în aşteptarea ocupării Basarabiei de către U.RS.S., Ungaria va acorda
trupelor gennane lilx..'Ia trecere spre a ajunge stăpâni pe zona petroliferă românească,
primind în schinb Transilvania.
Denrrsului rmghiar, ce dorea atât forţarea Gerrmniei în a-i accepta pretenţiile
asupra Transilvaniei, cât şi tatonarea Italiei în vederea unui consimţământ favorabil, i se
"
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răspunde prin întâlnirea dintre Hitler şi Mussolini din trocătoarea Brermer din 18 martie
1940, când Ungariei i se solicită să mai aibă puţină răbdare. În acest fel, această situaţie
deosebit de critică, la care se adaugă şi declaraţia Turciei, potrivit căreia nu se va opune
acţiunii sovietice în Basarabia, aduce România într-e totală izolare internaţională.
Neutră din punct de vedere politic şi militar şi încercuită de pretenţiile teritoriale
ale U.R.S.S., Ungariei şi Bulgariei, singura soluţie rămasă în fata României o reprezintă
garanţiile Germaniei. Conştient că drumul spre Gennania presupune o reconciliere de
poziţii cu mişcarea legionară, Carol, lipsit şi el de orice sprijin intt...'lllaţional, începe
tratative cu Garda de Fier. Ca unmre, o serie de legionari se îrncriu în Frontul
Renaşterii Naţionale, amnistia din 25 aprilie 1940 oferind acestora cadrul normal de
mmifestare.
Însumând declaraţia lui Stalin din 7 octombrie 1 939 potrivit căreia "Rusia nu
are de gând să-i facă cadou României Basarabia"94, cu citarea de către Molotov în
29 martie 1940 a existentei "chestiunii Basarabiei"95, România avea ca singură
alternativă sprijinul G�ei. Înţclegând că miza principală în războiul fulger al
Genmniei bazat pe trupele nDto-rrecanizate îl reprezenta petrolul românesc, la 27 Imi
1 940 se încheie pactul petrol-atm�I�rnt cu cel de-al ill-lea Reich. Încheierea acestui
pact irrpJs de Genmnia este acceptat de România, mai ales după ce diplomatul român
Davidescu va raporta de la Moscova la 30 aprilie 1940 că sovieticii "masează trupe şi
materiale de război spre Nistru"96
Luând act de infonnaţiilc potrivit cărora intervenţia asupra Basarabiei va avea
loc prin Bucovina, Hitler, după ce în prealabil discută pentru prima dată chestiunea. cu
Ribbentrop, îl împutemiceşte pe acesta să-i declare lui Molotov că:
"1 . Germania, conform înţelegerii de la Moscova nu manifestă interes pentru
Basarabia, deşi trăiesc acolo 100.000 de germani. Este convins că viitorul lor va fi
asigurat
2. Revendicarea Bucovinei este o noutate. Bucovina a fost în trecut o provincie a
Coroanei austriece şi este dens populată de gennani . Gennania este în mod deosebit de
soarta acestor Volksdeutsche.
3. în restul Romîniei, Genmnia are interese econorri.ce deosebit de irrplrtante,
de aceea nu doreşte să izbucnească un război"97
Oscilând între ideea de a nu da dovadă de slăbiciune şi aceea de a nu deteriora
relaţiile cu Gennania, Stalin îşi va restrânge cererile "numai la partea nordică a
."98
proVIIlClet
Sub apăsarea ameninţărilor şi a lipsei de sprijin internaţional, la 29 mai 1940,
într-o şedinţă la care vor participa doar colaboratorii apropiaţi, dând frâu liber
.

•
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problerrelor care îl măcinau, Carol al IT-lea va concluziona că ostilitatea şi pretenţiile
sovietice îl silesc să orienteze în mod clar România spre Gennania99
În fuţa acestei decizii, despre care Gafencu declară că modifică total politica sa
de deplină neatârnare, ministrul de externe îşi va înainta demisia100
Refuzând cu tărie solicitările de a rămâne pe post, Gafencu va fi invitat de rege la
dejw1, ocazie cu care Carol al IT-lea îi vorbeşte despre ideea m1ei misiWli la Moscova.
Realizând cu luciditate cât de ingrată va fi în acele împrejurări o călătorie la Mosciva,
Gafencu nu va refuza propwrerea, mai ales că "un contact neîntârziat cu Moscova"1 01 îi
părea şi lui absolut necesar.
Dincolo de crice, simţea nevoia de a-şi clarifica coordonatele politicii externe
sovietice, în contextul în care două ţări cu siateme economice şi politice total diferite,
cum erau Gennania şi U.RS.S., s-au putu alia într-Wl scop a cărui finalitate avea W1
caracter total contrar evolutiei nonnale a umanitătii.
Împreună cu � clarificare, pe ca're atât omul politic, cât şi diplomatul
Grigore Gafencu şi-o doreau în egală măsură, mai era drama miilor de români deveni�
peste noapte ucrainieni, care doreau să revină în România, împreună cu abuziva ocupare
a unor teritorii, care prin fulosirea unui creion mult prea gros peste o hartă mult prea
mică, fuseseră smulse cu cinism din trupul ţării.
Sperând în diminuarea acestor suferinţe, Gafencu acceptă numirea în fnmtea
lega�ei române de la Moscova, astfel încât după ce în 25 şi 27 iulie va primi de la Carol
al IT-lea personal indicaţiile asupra comportamentului şi obiectivului pe timpul misiwrii,
02.
începând cu 1 3 august 1940 îl vom găsi la post1
Obţinând acceptul sovieticilor în mnm.i 24 de ore, Grigore Gafencu va fi prinit
la Moscova cu o deosebită curtoazie, reuşind ca în 5 zile să fie primit de to�
conducătorii Comisariatului Poporului pentru Afacerile Externe, inclusiv de şeful
3
statului, Preşedintele Prezidiului Suprem al U.RS.S., Mihai Ivanovici Kalinin1 0
Preocupat pennanent să-şi reprezinte cu demnitate ţara pe lângă autorită�e
sovietice, Grigore Gafencu va desfăşura cu tact şi abilitate o impresionantă şi apreciată
activitate diplomatică, găsind de fiecare dată calea cea mai bună. Angajat în lungi şi
anevoioase discu� cu interlocutori ce judecau totul de pe pozi� de forţă, Gafencu va
negocia "la sânge" şi va călca cu piciorul fiecare zonă peste care creionul duşmănos şi
lacom a trecut răpind din România kilometri întregi .
Exemplu de veritabilă măiestrie diplomatică, misim1ea la Moscova a lui Grigore
Gafencu constituie şi astăzi W1 exemplu pentru negociatorii care trebuie să ducă
lucrurile mti departe din locul Îil care printr-o interven�e brutală numită socialism, au
fust oprite.
,
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JUDETUL BACAU - ALTAR DE JERTFA SI EROISM

CORNELIU CHIRIEŞ
Motto:

"Ntamul tkvint diT71 prin cultul troi/or"

Nicolae Iorga

Situat în partea centrală şi de vest al Moldovei, judetul Bacău, s-a integrat din
cele mai vechi timpuri în istoria zbuciumată a pământului ;omânesc. În sate, comune
şi oraşe se înalţă sute de monumente şi troiţe, s-au amenajat morminte şi cimitire ale
roilor, mărturii de neuitat, ca şi prin aceste locuri s-au dat lupte, s-au jertfit
oameni, s-au înfăptuit idealuri.
Oamenii acestor locuri au suferit printre primii invazia populaţiilor migratoare,
dar de nemfricaţi, adăpostiţi în codri şi în munţi, au luptat, au rezistat şi au existat în
ciuda tuturor vicisitudinilor.
Aici la porţile şi trecătorile Carpaţilor Orientali, s-au dat numeroase bătălii ale
marilor noştrii domnitori şi comandanţi de oşti pentru a apăra pământul românesc al
Moldovei. Pe aici, a intrat Mihai Viteazul cu oştenii lui (1600), pentru a împlini visul
de veacuri al românilor - prima unire politică a celor trei principate române-Moldova,
Ardealul şi Ţara Românească.
Judeţul Bacău este leagănul naşterii şi copilăriei celui mai viteaz domn al
Moldovei- Ştefan cel Mare şi Sfânt - (1457-1504).
Dintre toate evenimentele trăite de locuitorii judeţului bacău, se evidenţiază la
loc de cinste bătăliile purtate în anii 191 6-191 8. Aceste locuri au fost matorele
incleştărilor din prima şi până în ultima zi a războiului nostru, de eliberare şi integrare
naţională din cadrul primului război mondial. În această perioadă, pe văile Oituzului,
Caşinului, Slănicului, Uzului şi Trotuşului s-au dat cele mai lungi şi crâncene lupte,
care au precedat Ziua cea mare a unirii de la 1 dec:enDrie 1 9 1 8.
Memoria documentelor ne restituie nenumărate fapte şi anume de eroi, care au
dat Oituzului, în acea perioadă de sacrificii, configuratia unei redute durabile în fata
cotropitorilor. În ele găsim înţelesul atotcuprinzător a � ce au fost şi trebuie să fie
întotdeauna străjile neatârnării patriei române.
Numele şi faptele eroilor sunt dăltuite în piatra IIDIIlllreiltelor, în pomelnicile
păstrate în sfintele altare şi pomenite cu pioasă recunoştinţă la mormintele lor de Ziua
eroilor.
În prezent, judeţul Bacău păstrează ca moştenire vitejia tuturor eroilor căzuţi pe
aceste locuri, sau pe alte fronturi din bătăliile purtate pentru independenţa, unitatea şi
eliberarea pământului românesc atât în ţară cât şi peste hotare.
2 capele
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26 cruci �rerrnriale
64 troiţe
6 busturi
I l cimitire care adăpostesc osemintele a peste

80

de mii de ostaşi romani şi

străini căzuţi pe plaiurile băcăuane în primul război mondial.
•

54 de rrnnninte individuale-

Din păcate, timpul şi nepăsarea au pus pecetea pe aceste monumente şi cimitire
ale eroilor. Multe au fost degradate, profanate, părăsite şi mutilate. Au dispărut şi
unele cimitire ale eroilor. Începând cu anul

1 99 1 , când s-a reînfiinţat Asociaţia
grijii pentru aceste sacre

Naţională "Cultul Eroilor", s-a cunoscut o reînviorare a

lăcaşe, iar în unele localităţi prin contribuţia oamenilor de bine, s-au restaurat şi s-au
construit rrnnu�rente.
Păstrarea cu sfănţenie a acestor monumente şi cinlitire, îngrijirea lor,

este tot

atât de importantă ca şi grija pentru tot ce voim să construim azi pentru urmaşi.

Cu fiecare amintire istorică pierdută cu fiecare nume de erou uitat, cu fiecare

monument stricat, pierdem o parte din fiinţa noastră românească. "Cine nu păstrează
în grădina istoriei sămânţa florilor trecutului nu are ce semăna nici în ogorul
viitorului, orcât de vast ar fi şi de modem lucrat. Nimic nu lăstăreşte şi rodeşte

fără

rădăcini"
Pentru memoria veacurilor trecute şi a oamenilor de atunci, pentru slava şi
aducerea aminte a faptelor lor de vitejie şi eroism, anexez pentru cunoaştere, situaţia
cu monumentele, troiţele, mormintele şi cimitirele eroilor construite şi arnenajate în
localităţile judeţului Bacău, spre neuitarea şi veşnica lor pomenire.

SITUATIA

monumentelor, troiţelor, mormintelor şi cimitirelor din localităţilejudeţului Bacău
Municipiul Bacău
În Cimitirul Central "Eterni/alea "
Mormântul maiorului Constantin, Ene, căzut în războiul pentru independenţă;
Monnântul generalului Grigore Cantilli comandant de brigadă în războiul pentru independenţă decedat la data de 05.08.1 906 în Bacău;
Mormântul eroilor Regimentului 27 Infanterie Bacău, căzuţi în campania din 1913 în Bul�
Mormântul căpitanului Constantin Văsescu, căzut în primul război mondial;
Mormântul locotenetului aviator Titi Pavlescu, căzut în primul război mondial;
Monnântul doctorului Dimitrie Candopol - mort pentru patrie în primul război mondial;
Mormântul căpitanului Ioan Boroş - căzut la Herţa 29 itmie 1940;
Monnântul locotenent-colonelului Ioan Zărnescu - căzut în cel de al doilea răboi mondial -

1 1 .04.1943;
Mormântele eroilor revoluţiei din decembrie 1 989:
căpitan post-mortem Nechita George-Doru;
sublocotenet post-m:rtem Hasan Marius- Costel;
sublocotenet post-mortem Pintea Ciprian;
rrnmcitor Rusu Gheorghe.
Monumentul eroilor din războiul antihitlerist 1944-1945.
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In Parr:ul Trondafirilor
Bustul mnum:ntal al maicrului Cmstantin Eoe - căzut în rAzboiul pmtru independenţă.
În incintaŞcolii nr. 10
Monumentul eroilor din primul război mondial
Pe strada Constanţei
Cimitirul ''Poligonul de tragere" al eroilor din primul război mondial
In incinla UM 01034
Monwnentul eroilor artilerişti căzuţi în rAzboiul pentru independenţă;
Bustul monurnental al căpitanului Valter Mirăcineanu - căzut în rAzboiul pentru independenţă.
In incunla UM 01769
Bustul monumental al sublocotenetului Gheorghe Turturică căzut în cel de al doilea rnzboinx:ntial-

07.09.1944.

In incinla UM 01184
Bustul mnumental al locotenetului Dimitrie l.emJca- căzut în războiul pentru independenţă;
Monwnentul eroilor Şcolii de ofiţeri de rezervă nr.2 Bacău, căzuţi pe valea Crişului Alb în
septembrie 1944.
In Omitirul Evreiesc
Monwnentul victimele.- fascismJJ.ui.
IA capătul strdzii PrelungiretJ Brodului
Cimitirul "I..ozaret" al eroilor din primul rAzboi mondial;
M<nwnentul eroilor din cimitir- dezvelit 19.10.1997.
In incinla UM01986
Troiţa eroilor aviatori.
In Parcul "Cancicov "
Bustul monurnental al eroului revoluţiei din decembrie 1989 - sublocotenent post-nutem Pintea
Ciprian.
In Parr:ul Catedrolei Ortodoxe
Troiţa eroilor revoluţiei din decembrie 1989.
Munk:ipiul M41inetti
Monwnentul eroilor din războiul pmtru independenţi - în parcul ..fei";
Monurnentul eroilor lui Ştefan cel Mare - Ia intrarea în cimitirul "Sf.Gheorgbe";
Două troiţe ale eroilor în cimitirul "Sf.Gheorgbe";
Troiţa eroilor din cartierul Hangani;
M<nwnentul eroilor din curtea bisericii ortodoxe din cartierul Lucliceşti - Sat.
Municipiul Onqti
Monumentul eroilor din primul război mondial (la intnre în Oneşti dinspre Bacău);
Complexul monurnental al eroilor din primul război mondial (lângă magazinul universal);
Monwnentul eroilor revoluţiei din decembrie 1989 (în fata Combinatului petrochimic Bom:şti);
Mcmiintul erwlui Ic:ner Miron - în cimitirul bisericii "Sf.Nioolae";
Monumentul eroilor din primul război mondial, în curtea bisericii "Sf.Nicolae";
Crucea memorială în cimitirul "Crucea de piatră".
Oraşul Buhuşi
Monwnentul eroilor din primul război mondial (în fata Casei de cultură);
Troiţa eroilor în curtea bisericii;
Monwnentul eroilor din primul război mondial (cartierul Orbic);
Troiţa eroilor revoluţiei din decembrie 1989 - lângă magazinul universal).
Oraşul Comăneşti
Cimitirul eroilor din primul război mondial (cartierul Zăvoi);
Monwnentul eroilor din primul război mondial ( în curtea bisericii din cartierul Uloaia);
Monumentul eroilor din primul război mondial ( pe dealul Comăneşti).
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Oraşul Dărmăneşti
Monwnentul eroilor din primul război mondial ( în faţa şcolii din centrul oraşului );
Monurrentul eroilor (în cimitirul oraşului);
Crucea eroilor din primul război mondial ( la coada lacului Uz);
Monwnentul eroului revoluţiei din decembrie 1989 - rolone1 pa;t-nu1em Gheorghe Popovici;
Monwnentul eroilor (în curtea bisericii din cartierul Boiştea).
Oraşul Slănic·Moldova
Cimitirul eroilor din primul război mondial (români şi străini);
Ansamblul memorial ( troiţă şi obelisc) din satul Cerdac:
Monwnentul eroilor din primul război mondial - pe vârful Cireşoaia.
Oraşul Tirgu-Ocna
Monwnentul Independenţei (str.Răducanu);
Monwnentul eroilor (mausoleu) din primul război mondial, pe dealul Măgura;
Crucea memorială erou sergent grenadier Constantin Muşat., lângă mausoleul de pe dealul Măgura;
Monwnentul eroilor vânători de munte din primul război mondial (dealul Măgura - cota 680);
Cimitirul cu tunwi, cu eroi din primul război mondial - în centrul localităţii;
Cimitirul eroilor din primul război mondial-cartier Poieni;
Monurrentul eroilor din cel de al doilea război mondial (în faţa Casei de cultură).
În Cimitirul din cartierul Tiseşti
Monnântul eroului Ghiorgbi �triade - căzut în primul război mondial;
Monnântul eroilor sublocotenent Tudoreanu N.Gheorghe din Regimentul 67 Infanterie căzut la
Dalnic- 12.09. 1941 şi locotenent Tudoreanu N.Grigore din Regimentul 16 Artilerie -căzut în Slovacia la

15.02.1945.

Comuna Agăş
Monurrentul eroilor - în curtea bisericii din Agăş;
Troiţa eroilor din satul Goioasa.
Conuna Ardeoani
Troiţa eroilor din curtea bisericii satului llieşti;
Monum:ntul eroilor - lângă primărie.
Comuna Asău
Monwnentul eroilor din primul război mondial.
Corulna Ba1ami
Troiţa eroilor la ieşirea spre satul Schitu-Frumoasa;
Troiţa eroilor- în curtea bisericii din satul Schitu-Fnmulsa.;
Crucea comemorativă- în cimitirul din satul .Frunolsa.
Comuna Bereşti·Bistriţa
Monwnentul eroilor din primul război mondial sat lteşti;
Monwnentul eroilor din primul război mondial sat Ciwnaşi;
Troiţa eroilor- în curtea bisericii Bereşti-Bistriţa;
Monnântul sublocotenetului Gh.Gh.Borcea - căzut în campania din est la 22.10.1948.
Comuna Bereşti·Tazlău
Monum:ntul eroilor în centrul satului Tescani;
Troiţa eroilor din curtea bisericii Bereşti-Tazlău;
Troiţa eroilor din curtea bisericii satului Enăcheşti;
Crucea comemorativă din cimitirul satul Româneşti.
Comuna Berzunţi
Troiţa eroilor - în curtea bisericii din Berzunţi.
Comuna B1ăgeşti
Monwnentul eroilor căzuţi în timpul Răscoalei din 1907;
Monwnentul eroilor din primul război mondial- în cimitirul vechi din satul Blăgeşti;
Monwnentul eroilor din primul război mondial satul Buda;
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Monwnentul eroilor din primul rdZboi mondial - în cimitirul satului Valea lui Icn;
Mcnwnentul eroilor - în curtea şcolii din Valea lui Ion.
Comuna Bogdăneşti
Cimitirul eroilor din primul război mondial în Bogdăneşti;
Monwnentul "Cişmeaua Eroilor"- lângă şcoala din satul Bogdăneşti;
Crucea memorială în cimitirul din satul Filipeşti.
Conuna Brusturoasa
Monwnentul eroilor din primul război mondial "Leuf' din satul Cuchiniş;
Monwnentul eroilor "României Mari"- împuşcaţi de unguri;
Monnântul maiorului Petre Butucaru - căzut în luptă la Gheţari - Thrda la 23.09.1944, în curtea
bisericii din Brusturoasa;
Troiţa eroilor revoluţionari din decembrie 1989, în curtea bisericii din satul Brusturoasa.
Comuna Bârsăneşti
Monwnentul eroilor - în curtea bisericii din CaraclătL
Conuna Buhoci
Mcnwnentul eroilor în cimitirul din satul Buhoci;
Mcnwnentul eroilor în centrul satului Bijgbir;
crucea eroilor în cimitirul din satul Coteni.
Comuna Caşin
Monnântul căpitanului Ştefan C.Petrovici - căzut la 1 .08.1917 - în cimitirul din satul Caşin;
Mormântul caporalului Mihai Plăcintă- căzut în vara anului 1944- în cimitirul Caşin;
Moownentul eroilor - în laţa primăriei;
Troiţa eroilor revoluţionari din decembrie 1989-la intrarea în satul Caşin.
Comuna Căiuţi
Monwnentul eroilor din satul Căiuţi;
Troiţa eroilor din satul Popeni.
Conuna aeja
Mcnwnentul eroilor - la intrarea din cimitirul satului Somuşca.
Comuna Coţoraneşti
Troiţa eroilor - în faţa primăriei;
Mormântul eroului - locotenet aviator Petre Snop - căzut la Odesa - 1941;
Monnântul lui Veronica Popa - căzută la Bucureşti pe timpul revoluţiei din decembrie 1989- cimitir
sat Bâlca;
Crucea comemorativă- satul Bâlca;
Cişmeaua eroilor - satul Bâlca;
Troiţa eroilor - satul T"dfăfi şoaia.
Comuna Corbasal
Moownentul eroilor - în curtea bisericii satului Corbasca.
Comuna Dămieneşti
Monwnentul eroilor - în curtea bisericii ortodoxe din satul Dămieneşti;
Moownentul eroilor - în curtea bisericii catolice din satul Călugăreni;
Capela eroilor - satul Drc�ge;.1i .
f'-ODUna Dealu-Morii
Crucea comemorativă din satul Neguleşti.
CoiOJna Dofteana
Monwnentul eroilor din primul rdzboi mondial - în faţa primăriei;
Troiţa eroilor - în satul Dofteana.
Comuna Faraoani
Moownentul eroilor din satul Faraooni;
Monwn:ntul eroilor - în 1.:urtea bisericii catolice din satul Valea Mare;
Moownentul eroilor în centrul satului Valea Mare.
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Comuna Filipefti
MOilUIIleltul
l
eroilor din satul Hârleşti;
Moo.wncntul eroiloc din satul Cârligi;
Moowncntul eroiloc din satul Galbeni;
Troiţa eroilor revoluţiei din satul Galbeni;
Troiţa eroilor în cimitirul din satul Hârleşti.
CGnuna Filipeni
Troiţa eroilor din satul Mărişti;
Mormântul căpitanului Anton ComitA - clizut la 26.08.1 944 situat în cimitirul satului Fnm�
Mooum:ntul eroilor din satul Fnmteşti;
Moo.umcntul croiloc din satul Lunca-Filipeoi.
Coman. Găicana
Moo.umcntul eroi.loc din centrul anmtei.
CGnuna Ghteni
Crucea comemorativA din satul Gîrlenii de Sus;
capela eroilor şi 3 troiţe ale eroilor - în curtea bisericii satului Gîrlenii de Jao;
Moo.um:ntul eroi.loc sat U:spezi.
Comuna Ghinlq·Figet
Mormântul eroului revoluţiei din decembrie 1989 Eugen Antal - din cimitirul ccmmei.
Coman. Glăvineşti
Monumentul eroilor din curtea şcolii Glăvaneşti;
Troiţa eroiloc din curtea bisericii satului Frumuşelu;
Troiţa eroilor din curtea bisericii satului FundAtura;
Moo.WR:Iltul eroilor - în curtea bisericii sat Fundătum.
CGnuna Gura·Văii
Monumentul eroilor din primul război mondial din satul Pătrăşcani;
Mcxminte1e eroilcr din cimitirul satului Pii.trişcani:
căpitan Bliileanu Constantin - 1916;
căpitan Stoinescu Vasile - 1 916;
sergent T.R Cântea N.Neculai 1944;
Mormântul simbolic al S1tGheorgbe Turturicii. -1944;
Moo.wncntul eroiloc din curtea bisericii I>urmrava.
Comuna Hemeiuşi
Moo.WR:Iltul eroilor din curtea bisericii satului Hemeiuşi;
Mormântul eroului revoluţiei din decembrie 1989- Petricii. Ladaru- în cimitirul catolic din sat I..ili&:ci.
CGnuna Helqiu
Monumentul eroilor din satul Drii.gugeşti;
Troiţa eroilor din curtea bisen:ii satului Helegiu.
Comuna Rorxetti
Troiţa eroilor din cimitirul satului Horgeşti.
CGnuna lzwru·Berhedului
Monumentul eroilor din primul război mondial sat Obârşia;
Monumentul eroilor din cel de al doilea război mondial, situat în satul Obârşi�
Troiţa eroilor- În autea bisericii satului Obârşia;
Moo.WR:Iltul eroi.loc - curtea bisericii satului Baimac.
CGnuna Letea·Veche
Monumentul eroilor din primul război mondial - în centrul axnmei;
Moo.umentul eroiloc - în parcul ccmunal;
Crucea comemorativă - cimitirul satului Letea-Veche;
Mon�ntul eroiloc - în curtea bisericii satului Holt.
-

-
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O.Wna Lum-Cilugăn
Capela eroil<r- pe dealul Gherţ;
Mmll�Dmtul eroiloc - în tata primăriei;
Troita eroiloc - în satul Osebiţi.
Comuna Măgiftfd
Troiţa eroilor - în curtea bisericii satului Măgireşti;
Mooum:ntul eroiloc - în livada eroilor sat Măgireşti.
Comuna Mărgineni
Troiţa eroilor din fata primăriei.
Comuna Mânăslirea Caşin
Cimitirul eroilor din primul riizboi mondial;
Troita eroilor revoluţiei - în faţa primăriei;
Mooum:ntul eroilor din faţa mânistirei - început în 1924 şi netmninat încă.
Comuna Măgun
Monumentul eroilor din primul riizboi moodial - în fata primăriei;
Monumentul eroilor din cel de al doilea riizboi mondial - lingi primărie;
Troita eroilor revoluţiei din decembrie 1989 - a:n1rul satului Migura.
Comuna Motoşeni
Troita eroilor - cimitirul satului Ţepoaia;
Monnântul eroului revoluţiei - Iancu Hristacbe - în satul Ţepoaia;
Mooum:ntul eroilor din curtea bisericii satului Pnga;
Troiţa eroilor din curtea bisericii satului Fundătura.
Conuna Negri
Troiţa eroilor din satul Negri;
Troita eroilor din satul Mâgla;
Mormântul eroilor necunoscuţi - cimitirul satului CAlineşti.
Comuna Nicolae Bilcesc:u
Monumentul eroilor din faţa primăriei;
Troiţa eroilor din curtea bisericii ortodoxe a satului Valea SeacA;
Troiţa eroilor din satul Dealu Nou.
Conuna Oituz
Cimitirul eroilor din primul război mondial - sat Oituz;
Troiţa eroilor - pe zidul ce înconjoari biserica Modoxă;
Monnântul căpitanului Toma BAtanasiu - cAzut în primul riizboi mondial - situat în satul Oituz;
Monumentul eroilor cavalerişt.i din primul riizboi mondial, de pe dealul Coşna, satul Oituz;
Troiţa eroilor - din curtea bisericii satului Hârja;
Cimitirul eroilor din primul război mondial, situat în satul Poiana Sirati;
In curtea Bisericii Nemului din satul Poiana SăratA:
IIDlliÎD.tul eroului lcx:ot. Nicolae Macarie -1916;
IIDlliÎD.tul eroului sergent Nicolae Gbea-gbe - 1917;
monnântul lDlui ostaş necunoscut - 1 917;
Crucea eroilor - în curtea bisericii din satul Fen:strău.
Comuna Onceşli
Mcnurnentul eroilor din primul riizboi mondial - satul Laz;
Crucea memorială din satul Tarniţa;
Monumentul eroilor din satul Bărboasa
Conuna Orbeni
Monumentul eroilor din curtea primăriei;
Troita eroilor în curtea bisericii satului Orbeni.
-
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Conuna Palanc:a
Mormântul eroului sublocotenent Emil Rebreanu - spânzwat de unguri la 14.05.1917 (pe marginea
şoselei dintre comunele Palanca şi Ghirneş-Făget);
Troiţa eroilor revoluţiei din decembrie 1989 - în cwtea primăriei;
Monum:ntul eroilor - în centrul satului Palanca, la şosea
Conuna Parava

Monum:ntul eroilor - la intrarea în comună dinspre Bacău.
Conuna Parincea

Monum:ntul eroilor - în curtea bisericii satului Năneşti.
Comuna Pinceşti

Troiţa eroilor - cimitirul satului Pânceşti;
Troiţa eroilor din satul Fundul Văii.
Conuna Pirjol
Monum:ntul eroilor - în curtea Căminului cultural Pîijol;
Monumentul eroilor din primul război mondial sat Băseşti;
Monum:ntul eroilor eroilor din satul Pustiana
Comuna Pirgăreşti
14 morminte ale eroilor căzuţi pe fronturile celor două războaie mondiale - cimitirul vechi din satul
Pîrgăreşti;
Crucea eroilor din primul război mondial - în faţa bisericii catolice din satul Pîrgăreşti;
Monum:ntul eroilor - la intrarea în curtea bisericii catolice din satul Pîrgăreşti;
Crucea eroilor - în curtea bisericii ortodoxe din satul Pârâul Bogbii;
Monumentul eroilor din primul război mondial din Satu No�
Monumentul eroilor din primul război mondial sat Nicoreşti;
Crucea comemorativă pe locul unde a căzut eroul sergent grenandier Constantin Muşat - Dealul
Coşna, cota 768;
Monumentul vânătorilor de munte - Dealul Coşna.
Corwna Plopana
Monumentul eroilor din primul război mondial - centrul oornunei;
Monum:ntul eroilor din satul Ruseni.
Conuna Podul-Turc:ului
Monum:ntul eroilor - situat în centrul commei;
Troiţa eroilor - din curtea bisericii Pcxiu-Thrcului;
Mormântul eroului revoluţiei din decembrie 1989 - maior Ion-Aurel Agache în cimitirul satului
Pcxlu-Thrculw;
Crucea comemorativă - satul Giurgiuoana;
Monumentul eroilor din primul război mondial - din satul Lehancea.
Comuna Poduri
Monumentul eroilor din primul război mondial - lângă căminul cultural din satul Poduri;
Troiţa eroilor din satul Bucşeşti.
Comuna Racova
Monum:ntul eroilor din curtea bisericii satului Racova
Comuna Răchitoasa
Monum:ntul eroilor din primul război mondial - satul Răchitoasa;
Monum:ntul eroilor din satul Burdusaci;
Troiţa eroilor din satul Buda.
Comuna Răcăciuni
Cimitirul eroilor din primul război mondial - biserica ortodoxă din satul Răcăci.�
Troiţa eroilor - în cimitirul eroilor, satul Răcăciuni;
Monum:ntul eroilor - în faţa casei de cultură Răcăciuni;
Troiţa eroilor - în faţa şcolii sat Gîşteni;
-
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Crucea eroilor - în cimitirul sat Gişteni.
Comuna Roşiori
Monumentul eroilor din satul Roşiori;
În cimitirul satului Roşiori:
Monnântul eroului Vasile Munteanu;
Monnântul eroului Gheorghe Radu şi crucea eroilor.
Comuna Sascut
Monumentul eroilor independenţei - satul Sascut-Sat;
Monumentul eroilor independenţei - satul Pînceşti;
Crucea eroilor în curtea bisericii sat P"mceşti;
Monumentul eroilor - în curtea bisericii sat P"mceşti;
Monumentul eroilor - în curtea bisericii sat Bălcuţa.
Comuna Săuceşti
Crucea comemorativă - in curtea bisericii sat Săuceşti;
Monumentul eroilor - în faţa Căminului cultural Săuceşti;
Monumentul eroilor din satul Schineni;
Monumentul eroilor din satul Siret
Comuna Sănduleni
Monumentul eroilor din primul r.izboi mondial - satul Sănduleni;
Monumentul eroilor din satul Verşeşti.
Comuna Scorţeni
Monumentul eroilor din satul ScoJţeni.
Comuna Secuieni
Monumentul eroilor din primul război mondial - satul Berbinceni;
Monumentul eroilor din satul Secuieni.
Comuna Stlnişeşti
Monumentul eroilor din satul Stănişeşti;
Monumentul eroilor - curtea bisericii satului Crăieşti;
Troiţa eroilor din satul Slobozia.
Comuna Strugari
Troiţa eroilor din satul Strugari;
Monumentul eroilor din satul Nadişa;
Troiţa eroilor din curtea bisericii Nadişa.
Comuna Solonţ
Monumentul eroilor din centrul satului Solonţ;
Monumentul eroilor sat Cucuieţi.
Comuna Ştefan cel Mare
Monumentul eroilor "Gheorghe Donici" din Ştefan cel Mare;
Monumentul eroilor revoluţiei din satul Buciumi;
Monumentul eroilor din curtea şcolii Buciurni;
Monnântul căpitanului Gheorghe Hilohi - căzut in cel de al doilea război mondial - 5. 10. 1941 cimitirul Buciumi;
Mormântul eroului revoluţiei din 1 989 - Fănică-Sabin Agache - în cimitirul din Vale, satul Buciumi;
Troiţa eroilor - pe locul 'Tintirim" - satul Buciurni;
Monumentul eroilor în curtea bisericii Rădeana.
Comuna Tamaşi
Monumentul eroilor din primul război mondial - sat Gioseni;
Crucea comemorativă din satul Chetriş.
Comuna 'firgu-Trotuş
Monumentul eroilor din primul război mondial - in curtea bisericii ortodoxe din satul !rrgu -Trotuş;
Monumentul eroilor din primul război mondial - în curtea bisericii catolice din satul Tîrgu - Trotuş;
-

-
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Monumentul eroilor- în curtea bisericii satului Viişoara;
Monumentul eroilor din primul război mondial - satul Tuta.
Comuna Traian
Monumentul eroilor din primul război mondial - satul Prăjeşti;
Monumentul eroilor - în curtea bisericii ortodoxe Prăjeşti;
Troita eroilor din cimitirul ortodox Prăjeşti.
Comuna Urecbeşti
Crucea comemorativă pe rampa CFR satul Urecheşti;
Crucea comemorativă în spatele gării satului Urecheşti;
Troita eroilor - în curtea bisericii satului Urccheşti;
-

-

Monumentul eroilor din saml Slobozia.
Comuna Ungureoi
Crucea comemorativă;
Monumentul eroilor.
Comuna Vultureoi
Troita eroilor din satul Medeleni;
Troita eroilor din satul Valea Salciei.
Comuna Valea-Seacă
Monumentul eroilor din curtea bisericii satului Mândrişca;
Monumentul eroilor - curtea bisericii satului Valea Seacă;
Troita eroilor - curtea bisericii Valea-Seacă, parohia 2.
-

GÂNDURI DESPRE RELIGIE iN ŞCOALĂ
ROMEO ACHIVFJ
După o întrerupere de mai mult de patru decenii, in anul 1990 s-a reuşit
cu ajutorul lui Dumnezeu revenirea la o veche tradiţie în învăţământul
românesc, predarea Religiei în şcoală, ca obiect de studiu.
Din

1 948, Şcoala a fost despărţită de Biserică, urmând ca prin intermediul

îndepărteze tânăra generaţie
să fie altfel.
Departe de a fi o dimensiune dobândită de-a lungul unei perioade de
Religia apare în istoria omului ca frind co-extensivă cu el. Descoperirile

instituţiei şcolare să fie" predate cunoştinţele care să

de Dumnezeu. Dar în iconomia Sa "Părintele Luminilor" a rinduit
timp,

arheologice relevă faptul că acolo unde au existat fiinţe umane, au existat şi
practici care atestă prezenţa credinţelor religioase.

Religia face parte din structura vieţii de zi cu zi şi viaţa societăţii se

identifică cu religia până în cele mai mici detalii. Astfel, religia nu depinde de
libera alegere sau de alegerea conştientă a unui mod de viaţă specific religios, in

opoziţie cu o viaţă nereligioasă. La acest nivel, viaţa societăţii este o viaţă
religioasă; orice încălcare a normelor de convieţuire socială reprezintă o
încălcare a normelor religioase.

Din istoria creştinismului fără de care nu se poate concepe istoria

universală, unii au dorit să reţină doar impresia confuză a unui vacarm trecut ce
nu ne mai priveşte. Idealul lumii moderne, cultura în sens

larg. sub toate

comunismului, să elimine
dacă se putea aspectul sacru al vieţii şi mai ales noţiunea de Dumnezeu. Omul
tormele ei a dorit, mai ales în experienţa socială a

era dumnezeu, însa fară Dumnezeul Adevarului. Biserica, respectiv Religia,
părea să fie străină, ba chiar mai mult, pentru atâţia. istoria ei echh;alează cu

istoria neculturii, sau în cel mai fericit caz se admite că Creştinismul a jucat un
rol fie şi cultural, dar astăzi şi mai ales în viitor este desuet. Concluzia pare a fi
că destinele culturale ale omenirii sunt demult şi pentru totdeauna independente
şi chiar străine de ale Creştinimului.

"Exilarea" Bisericii şi a Religiei din actul educaţional a dus la mutilarea

multor suflete şi minţi. Deceniile de ateism impus au

dus

la o

"analfabetizare

religioasă" a multor familii - ca primi factori ai educaţiei. Asislim. astăzi la o

dublă transmisie a informaţiilor şi practicilor religioase; copiii şcolari învaţă şi
îşi "învaţă" proprii părinţi ABC-ul spiritualităţii.

Dacă am privi educaţia religioasă numai în perspectiva istorică ne dăm

seama de necesitatea şi actualitatea predării Religiei în
face parte di n

cultura oricarui

şcoală, ca informatie ce

om instruit. Singura dificultate în momenbJl de

faţă este că: "secerişul este mult dar lucrătorii sunt putini" (Matti 9,37)

.
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În rândurile ce urmează vom puncta câteva jaloane privind educaţia
religioasă în devenirea ei. La vechii israeliţi, în mai toate cărţile Vechiului
Testament întâlnim sugestii şi principii educative expuse mai puţin sistematic,
dar valabile pentru toate vremurile. În primul rând, rolul preponderent în
educaţie îl joacă familia: "Păzeşte, fiule, povaţa tatălui tău şi nu lepăda
îndemnul maicii tale. Leagă-le la inima ta, pururea atârnă-le de gâtui tău. Ele te
vor conduce când vei vrea să mergi; în vremea somnului te vor păzi, iar când te
vei deştepta vor grăi cu tine. Că povaţa este un sfeşnic bun şi legea o lumină, iar
îndemnurile care dau învăţătură sunt calea vieţii". (Pilde 6, 20-22).
Scopul educaţiei c�nstă în dobândirea înţelepciunii. "Fericit omul care a
aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit pricepere. Căci dobândirea ei este
mai scumpă decât argintul şi preţul ei mai mare decât al celui mai curat aur. Ea
este mai preţioasă decât pietrele scumpe". (Pilde 3, 1 3- 1 5).
Înţelepciunea este condiţia atingerii virtuţii supreme şi a intrării în
împărăţia veşnică" Înţelepciunea este luminată şi neinserată şi cei care o iubesc
o văd uşor şi cei care o caută o găsesc. Ea iese în cale celor care o doresc şi li se
arată ea "întâi . . . Începutul ei este pofta cea adevarată de învaţatură. Iar pofta de
învaţatură are în sine iubirea, iar iubirea este paznica legilor ei, iar păzirea
legilor este adeverirea nemuririi. Şi nemurirea ne face să fim aproape de
Dumnezeu". (Înţelepciunea lui Solomon 6, 1 2- 1 3 şi 1 7- 1 9).
Stănta Scriptură îi dezaprobă pe părinţii care nu-şi instruiesc copiii:
"Ruşine tatălui este fiul neînvaţat . . . Fiica înţeleaptă face bogat pe bărbatul său;
iar cea fară de ruşine este de întristare celui ce a nascut-o"(Sirah 22,3,4).
Părinţii sunt datori să dezvolte în copii virtuţile dreptăţii, bunăvoirii şi păcii.
Finalitatea educaţiei israelite era însuşirea poruncilor divine, transmise
prin Moise, nu la modul teoretic, ci prin aplicarea lor concretă în viaţă.
În antichitatea clasică întreaga cultură grecească este plină de referinţe
religioase. Indiferent că avem în vedere marile epopei, scrierile epice sau lirice,
tragediile sau marile sisteme filosofice, dimensiunile transcendente sunt
permanent vizibile sau identificabile.
De exemplu dacă ar fi să ne referim numai la Socrate (469-399 î.Hr.),
descoperim că el a crezut într-o ordine transcendentă din care provine
normativitatea morală şi idealul de conduită umană. Filosofia şi viaţa lui Socrate
sunt o lecţie istorică despre necesitatea toleranţei, a libertăţii de gândire şi a
iertării. În Apologia sa, el le spune atenienilor "că nu bogăţia face virtutea, ci
dimpotrivă virtutea face bogăţia şi din ea îşi trag obârşia toate bunurile . . . " şi
"înainte de grijile corpului şi de bogăţii, înainte de orice, stă aceea a sufletului şi
a desăvârşirii lui"
Ţelul interogaţiei sale filosofice este obţinerea virtuţii. Dar pentru a
deveni virtuoşi, trebuie să cunoaştem binele. Nimeni nu greşeşte voit, ci din
ignoranţă . . Binele sălăsluieşte în om şi urmează a fi cunoscut. De aici, invitaţia
permanentă la cunoaşterea de sine.
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Religia creştină a reconstruit personalitatea umană. Acest lucru îl face şi
astăzi. Plecând de la cunoaştere ("cercetaţi Scripturile, căci în ele socotiţi că
aveţi viaţă") învăţătura Mântuitorului Christos te scoate din jocul steril al
speculaţiilor raţionale şi te umple de dragoste şi de milostivirea inimii .
Dumnezeu este Iubire, înainte de toate, şi numai prin iubire ne înălţăm la El cu
toată fiinţa noastră. Sedirnentând şi resemnificând idei de bază ale omenirii
religia creştină a realizat o revoluţie spirituală a umanităţii, în primul rând o
nouă ordine morală prin iubirea pentru Dumnezeu şi prin bunăvoire către
semeni.

Mântuitorul Christos a mers mult mai departe decat Socrate. "Iubeşte-1 pe

aproapele, ca pe tine insuţi" Iubirea presupune în primul rând libertate şi apoi
cunoaştere, pentru că fără cele două dimensiuni nu putem vorbi despre Iubire.
Ne amintim şi spusa Sf. Ioan Evanghelistul, că "DUMNEZEU ESTE IUBIRE",
El este Viaţa şi Lumina oamenilor. Prin Christos suntem invitaţi la dialogul
nemuririi, în calitatea de fii ai Lui: ne adresăm cu apelativul Tată, care eşti în
ceruri . . .
Învăţătura creştină este o ştiinţă a educaţiei integrale. Omul, fiinţa
suspendată între cer şi pământ, nedesăvârşit, este chemat să intre în împărăţia
desăvârşirii prin comuniunea cu Dumnezeu. Acest deziderat este realizabil prin
orientarea interiorului către Cer, exteriorul fizica-somatie slujind spiritul. "Nu
ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. . . "
Sfinţii Părinţi, gândind la Sf. Vasile cel Mare (330-379 d.Hr.), Grigore
din Nazianz (329-390) şi Ioan Gură de Aur (344-407) văd educaţia creştină a

copiilor ca temelia întregii existenţe. Este asemenea unei arte; artă mai mare

decât educaţia nu există, pentru că dacă toate artele aduc folos pentru lumea de

aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare. Sf. Ioan

Gură de Aur cere ca pedagogul să fie bărbat virtuos, vrednic şi destoinic.
Alegerea dascălului nu se va face la întâmplare, căci personalitatea lui îşi lasă
pecetea direct asupra celui format.

O

mare calitate a educatorului este dată de

convergenţa dintre vorbe şi fapte.
Toţi clasicii pcdagogiei universale, Comenius, Jean-Baptiste de la Satle,
J.-J. Rousseau, Kant, Herbart, Maria Montessori au văzut în educaţia religioasă
o şansă pentru desăvârşirea fiinţei umane. Reţinem doar un exemplu.
Părintele pedagogiei moderne J.A. Comenius

( 1 592-1 670) vedea predarea

tuturor obiectelor de studiu ' ca o parte integrantă a adevărului total a lui
Dumnezeu, făcându-i pe elevi capabili să intuiască unitatea dintre revelaţia
divină şi descoperirea umană personală.
Ideologia atee practicată în şcoala românească încă are urme puternice în
fomaţia dascălilor. Doar studiul şi dorinţa sinceră de a "relega" lucrurile de
sursa autentică vor conduce la emulaţia spirituală şi la o viziune holistică a
lumii.
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Raţiunea ni se pare superioară intuiţiei şi preferăm inteligenţa
sentimentului. Avem impresia că Ştiinţa luminează, in timp ce Religia se stinge
şi ne stinge. De aceea in programele şcolare urmărim de multe ori să dezvoltăm
mai întâi inteligenţa, iar activităţile neintelectuale ale spiritului precum simţul
moral, simţul frumosului, simţul sacrului le neglijăm aproape cu desăvârşire.
Atrofierea acestor activităţi fundamentale ale spiritului face din omul modem o
fiinţă oarbă din punct de vedere religios. Şi ca atare nu îi îngăduie să fie un
element capabil să menţină societatea, comunitatea intr-o stare sănătoasă.
Prăbufirea civilizaţiei noastre nu se datorează decât proastei calităţi a
individului. Intrebarea fundamentală: "Unde se formează acest individ?" - în
familie şi in şcoală, vom răspunde. Din nefericire, familia incepe să-şi piardă
reperele, iar şcoala lumina.
Observăm din ce în ce mai bine că forţa spirituală se arată a fi tot atât de
necesară reuşitei în viaţă ca şi cea intelectuală şi materială.
Orml contemporan are simţul sacrului atrofiat"
"
Se impune să reînviem în noi, cât mai curând, activităţile spirituale care,
mai mult decât cele intelectuale, imprimă personalităţii puterea lor. Astfel, vom
descoperi rugăciunea.
"Convorbirea sufletului cu Dwmezeu" - rugăciunea, nu trebuie
considerată ca un act căruia i se dedică numai "cei slabi de înger, cerşetorii şi
Iaşii" Nietzsche spunea că "este ruşinos să te rogi", însă alţi Înţelepţi au spus că
acest fapt nu este mai ruşinos decât a bea apă sau a respira.
Simţul religios unit cu intuiţia, cu simţul moral, dimpreună cu cel al
frumosului şi cu lumina inteligenţei dăruiesc personalităţii umane deplină
înflorire. Spiritul este deodată şi raţiune şi sentiment, iar Religia ne ajută să
· iubim şi să armonizăm frumuseţea Ştiinţei cu frumuseţea descoperirii, trăirii şi
cunoaşterii lui Dumnezeu. Să ţinem seamă de Pascal cu tot atâta zel cât
desî
aşurăm pentru a-1 asculta pe Descartes. Însă, să nu uităm, că Mântuitorul
Christos a spus: "Eu sunt lumina lwDi, cel ce vine la mine nu va wmla în
întuneric" şi ne-a dăruit modelul existenţial perfect: omul indumnezeit.

CURRICULUM OPŢIONAL PENTRU CLASA A VI A
-

GUSTA V NICULESCU
Elevii studiază în clasa aVI-a la istorie o perioadă care se întinde între anul 1000
şi începutul sec. al XIX-lea care cuprinde o parte a istoriei medievale şi alta a istoriei
�- Progr.una acordă un spatiu foarte mlu.s unităţilor de învăfare w referire la
cultură. Nu se aminteşte nimic despre invăpmânt, cunoştinţele ştiinţifice, filozofia in
societatea medievală , despre teatru, iar literatura mxtievală prezintă fucultativ doar
''Cântecul lui Roland" Tct fucultativă este abordarea arlUtecturii medievale, unde in
manuale se tac referiri mai cuprinzătoare doar la stilurile rcmanic şi gotic.
Lipsa sau abordarea sumară a temelor de cultură face ca prezentarea societăţii
medievale şi a celei moderne să fie incompletă. Iată de ce vom incerca in cele ce
urmează să abordăm un curriculum opţional la clasa a VI-a având ca temă ''Cultura
în societatea medievală'' (sec. XI-XV).
Acest tip de curriculum are mai m.llte avantaje: prezintă un tablou COiq)let al
societăţii medievale, răspunde intereselor copiilor, dă posibilitate profesorilor să
desfăşoare o adevărată activitate de cercetare; contribuie la educaţia artistică şi
estetică a elevilor. Desigur că această propunere de curriculum la dispoziţia şcolii se
poate aplica numai acolo unde, în mod fir�, istoria se predă în câte două ore
săptămânal pe parcursul întregului an şcolar. In acest caz, după eliminarea temelor
facultative menţionate în Programa şcolară cu asterisc, rămân numai teire care se pot
preda în două ore săptămânal pe semestrul al D-lea. Cea de-a doua oră rămasă pe
serrestrul al ll-lea poate fi folosită pentru curriculum opţional
Propunem unnătoarele lecţii pentru tema: Cultura in societatea
medievali (sec. XI-XV).
1.
Educaţia şi învă1ăJnântul.
Il.

Cunoştinţele ştiinţifice.

ID.

Filozotia.

IV.

V.
VI.

Vll.
Vlll.

Arta medievală.
Arta medievală în lumea românească.
Structuri şi atitudini mentale.

Teatrul.

Literaturn medievală.
a. "Cneazul lgcr"; b. "Cântecul lui Roland"; c. "Cântecul Nibelungilcr"; d "Cidul";
e. ''Viteazul în piele de tigru"; f. "Cavaleri i Mesei Rciunde" ; g. 'Tristan şi lsolda"; h.
"Romanul vulpii şi literatura orăşenească"; i. Literatura populară românească: baladele
"Mi<riţa", "Meşterul Manole"
Ca teire de evaluare propunem:

1 . Structuri şi atitudini mentale in societatea medievală.
2. Arta medievală. Arta în Evul Mediu românesc.
3. Literatura populară românească medievală.
Pentru suportul de curs (bibliografic) se pot folosi următoarele lucrări care
sunt uşor de procurat:
La tema nr. 1 - O. Drimba, Istoria Culturii şi civilizaţiei, Bucureşti, Editura Ştiinţilică,
1 990. voi m. p. 82- 1 13;
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n.
III.
IV.

V.

VI.

vn.

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
1.

R. Mano1escu, Istoria medie univena1ă, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1985, p. IOS-121;
- O. Drimba, op.cit., p. 184-258;
- R. Mano1escu, op.cit., p. 1 15-126;
- O. Drimba, op.cit., p. 270-332;
- R. Mano1escu, op.cit., p. 124-134;
- o. Drimba, op.cit., p. 338-464;
- R.Mano1escu, op.cit., p. 120-132;
- M. Go1fin. Istoria Artei, vol. L Bucureşti, 1970, p. 109-151;
- A Botez - Crainic, Istoria Artelor Plastice, vol. L Bucureşti, 1995, p. 205-221 ;
- N . Golfin, op.cit., p. 214-23 1 ;
- O . Drimba, op.cit., p . 642-675;
- Elena Niculţă Voronca, Datinile şi Credinţele poporului român, vol. IL Editura
Polirom, 1998, p. 5-25, 461-489, 549-589 ;
- M. Vulcănescu, Mitologia românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1998 ;
- o. Drimba, op.cit., p. 604-637;
- Deana Berlogea, Istoria teatrului universal, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1981, p.I45-173.

literatura:
- Al. Mitru, Din marile legende ale lumii, Bucureşti, 1970, p. 40-56 ;
- o. Drimba, op. cit., p. 474-559;
Al. Mitru, op. cit., p. 56-72;
- O. Drimba, op. cit., p. 496-501 ;
- Al. Mitru, op.cit., p. 73-85;
- O. Drimba, op.cit., p. 503-505;
- Al. Mitru, op. cit., p. 86-99;
- O. Drimba, op. cit., p. 505-510;
- Al. Mitru, op. cit., p. 104-121;
- O. Drimba, op. cit.. p. 520-529;
- Al. Mitru, op. cit p. 130-144;
- O. Drimba, op. cit., p. 530-542;
- Al. Mitru, op. cit., p. 145-163;
- O. Drimba, op. cit., p. 543-559;
- O. Drimba, op. cit., p. 604-637;
Elena Niculiţa-Taban:ea. op. cit.
-

•.

-

La lecţiile care abordează arta medievală pot participa şi profesorii de
educaţie plastică, iar la cele de literatură, mai ales românească, pot fi invitaţi şi
profesorii de limba şi literatura română.
Din experienţa noastră putem afirma fără teama de a greşi că orele de
curriculum opţional care depăşesc cadrul rigid, clasic al orelor obişnuite de istorie se
bucură de mult interes din partea elevilor, contribuind la formarea lor complexă.

Notă : "Pentru propuneri de curriculwn opţional la istorie clasele aV-a şi a Vll-a" vezi G.
Niculescu în Studii şi cercetări ştiinţifice seria Ştiinţe socio-umane, nr. 4, Universitatea din Bacău, 2001 .

PROIECTAREA UNEI PROGRAME DE OPŢIONAL

*

MARIA BERCEANU
Argument
Conceperea unei discipline opţionale pe curriculum extins cu tema Rolul
diplomaţiei În relaţiile internaţionale (sec. al XVI-lea - Începutul sec. al XI X lea)
-

a fost motivată de interesul manifestat de elevi pentru o problematică deosebit de
interesantă care nu este inclusă decât parţial în curriculum nucleu la clasa a X-a. Ne
propunem atât eAtinderea competenţelor şi a conţinuturilor din curriculum nucleu cât
şi realizarea de noi competenţe specifice şi noi unităţi de conţinut în cadrul disciplinei

Istoria Universală (de la Renaştere la 1815).
Unnărim, de asemenea, să răspundem unor preocupări ale elevilor pe această
temă care aduce spre dezbatere partea
aceea care se desfăşoară
uneori

în

în

mai

puţin vizibilă a relaţiilor internaţionale,

cabinetele diplomaţilor. Ne propunem ca, transferând

clasa de elevi disputele politice privind alegerea uneia sau alteia dintre căile

de acţiune

în

politica externă,

să

contribuim la creşterea interesului pentru studiul

Istoriei.

Competenţe generale
•
•
•

Utilizarea adecvată a limbajului istoric;
Selectarea critică a informaţiei provenite din surse istorice primare şi secundare;
Investigarea şi interpretarea problematicii disciplinei prin folosirea unor metode

adecvate;
•
•

Integrarea cunoştinţelor provenite de la alte discipline;
Stimularea interesului pentru cunoaştere şi dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă

de sine şi faţă de ceilalţi.

Competenţe specifice şi unităţi de conţinut
Competente specifice

- Identificarea

specifici:
tenrenilor
diplomaţie, drept internaţional, raţiunea de
stat etc.
- Culegerea de informatii Sl prelucrarea

Unităti de continut

1 . Apari�a dreptului intema�onal ca ştiinţă

Şl
politicii
externe
2. Organismele
serviciile diplormtice (sec. XVI-începutul
sec. al XIX-lea)

Articolul se referă la proiectarea unei programe de opţional pe curiculum extins la clasa a X-a
(Morie Universală) cu tema Rolul diploma�iei in relaţiile internaţionale (sec. al XVI-lea - inceputul
sec. al XIX-lea).
•
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3. Felul de viată şi moravmile diplcmatilor
principiilor dipJanatiei in (sec. XVI-î:o::ep.Jtu.l sec. al XIX-lea)
4. ''Raţiura de stat" ca principiu politic.
cmcepJia lui Machiavelli şi Riddieu
Machiavelli. Ricbelieu
- Identificarea principalelor trăsături ale 5. Diplomaţia europeană in secolul al
relaţiilor internaţionale in sec. al XVI-lea
XVI-lea
- Analizarea şi interpretarea acţiunilor de - Perioada prepooderentei spaniole. Carol
politică externă a principalelor state al V-lea şi Filip al Il-lea
- Politica externă a Franţei in sec. al
europene; evoluţia raportului de forţe
- Investigarea IIIJdului de organizare a XVI-lea
statului otanan şi a cauzelor expansiunii - Diplomaţia engkzi in sec. al XVI-lea
otonB.re
- DiplomaJia Marelui Cnezat al Moscovei
- Analiza statutului Ţărilor RornârK: cu în tinp.d lui lvan al IV-lea
- Expamiurra hqJeriului Otomm în sec.
Poarta (sec. al XVI-lea)
- Sesizarea
naţimal
al XVI-lea. Solimm Magoificul
raportului
intemaţicml
- Cauzele succesului otomm. Raporturile
Ţărilor RornârK: cu Pauta Otrmană
- Recunoaşterea elementelor DOI În 6. DiplomaJîa europeană În secolul al
relaţiile internaţionale in sec. al XVII-lea
XVII-lea
- Corrpuarea
mului
prin:ipiu
al - Hegemooia franceză În Ewq>a
echilibrului de forţe cu cel al raţiunii de - Războiul de 30 de ani. Consecinţe
stat
- Diplomaţia lui Ludovic al XVI-lea.
Analizarea ş1 interpretarea acţiunilor Masarin Rivalitatea fr.uro-olande2ii
- Dipkmaţia engleză în timpul lui Oliver
diplomltice din sec. al XVII-lea
- Identificarea noului raport de forţe
Cromwell
- Sesizarea noilor orientări în politica - Politica externă a statului rus in sec. al
externă a Ţărilor Române
XVII-lea
- Instituţiile diplanatice şi diplcmaţii În
sec. al XVII-lea
: hqleriu1 Otmmn în sec. al XVII-lea.
Irreputul declinului
- Ţările Române şi puterile vecine în sec.
al XVII-lea
Analizarea noului raport de forţe 7. Diplomaţia europeană in sec. al
XVIll-lea - începutul sec. al XIX-lea
european
- Identificarea noilor instituţii şi metode - Declinul Franţei pe plan intemaJima1
diplormtice
- DiplomaJia franazl În timpul lui
- Recunoaşterea unor noi tipuri de relaţii Ludovic al XV-lea: "secretul regelui"
- Războiul de 7 ani. Implicaţii.
(ex. între metropolă şi colmii)
- Evaluarea cauzelor şi consecinţelor Consecinţe
conflictelor din acest secol
:\>litica externă a Angliei. Raporturile
- Identificarea relaţiei dintre cootlictelc cu India
ruso-austro-turce ŞI evoluţia statutului - Rivalitatea austro-prusacă in sec. al
politic internaţional al Principatelor XVIII-lea
Romîne
Războiul pentru succesrune la tronul
- Explicarea rolului SUA ca nouă putere a Austriei
- Diplomaţia lui Frederic al II-lea
llliTlii, precum şi a modelului american
-

-

Proiectarea unei programe de opţional

- Sesizarea raportului dintre diirensiunea
cea internaţională în timpul
Marii Revoluţii Franceze şi Napoleon 1
- Analizarea noului raport de forţe

naţională şi

internaţional după Congresul de la Viena
(1815)
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- Politica externă a Rusiei sub Petru 1.
Instituţii şi metode diplomatice
- Politica externă a Rusiei (1725-1755)
Diplomaţia rusă în timpul Ecaterinei a
II-a; instituţii şi metode d.iplormti.ce
- Războaiele ruso-austro-turce
- Ţările Române şi Marile Puteri în sec. al
XVIII-lea. Statutul politic internaţional
Diplomaţia republicii americane
(1775-1794)
după
- Relaţiile
anglo-americane
Războiul de Independenţi
- Diplomaţia europeană în timpul Marii
Revolutii Franceze
DiplOmaţia
franceză
în
timpul
Directoratului, Consulatului şi hnperiului
Congresul de la Viena. Noua ordine
politică

Valori şi atitudini
•
•
•

Afirmarea liberă a personalităţii elevului
Valorificarea optimă a potenţialului propriu al elevilor
Conştientizarea raportului de identitate şi diferenţă în relaţionarea individului cu

rrediul
•
Înţelegerea rolului istoriei în prezent şi ca factor de predicţie a schimbărilor
•
Stimularea interesului pentru lectură şi cercetarea surselor istorice
Sugestii metodologice

Utilizarea unor metode active: descoperirea, problernatizarea, demonstraţia etc.
pentru formarea unor competenţe durabile
•
Realizarea de observaţii pe fişe proprii de lucru, studii de caz, dezbateri
argwrentate
•
Elaborarea de proiecte sau portofolii (individuale sau de grup)
•
Operarea cu diferite alternative (reale sau imaginate) pentru descoperirea
adevărului istoric
•
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INFORMAŢII PRIVIND ÎNVĂŢ ĂMÂNTUL BĂCĂUAN
ÎN DOCUMENTE DE ARHIVĂ (SEC. XIX - XX)

CONSTANTIN PĂDURARU
Arhivele Naţionale ale României îndeplinesc misiunea nobilă de a păstra
documentele care oglindesc evoluţia instituţiilor societăţii româneşti.
Arhivele create de instituţiile de învăţământ reprezintă o importantă
sursă de informaţii pentru aceia care doresc să abordeze teme de cercetare a
învăţământului naţional şi a celui local. Cercetând fonduri arhivistice ale unor
unităţi şcolare se pot formula concluzii realiste privitoare la drumul străbătut de
învăţământul băcăuan.
Referindu-ne la începuturile şcolii pe meleagurile noastre, trebuie să
pornim de la activitatea primei şcoli din Bacau, care a fost o institutie publică
şcolară. Începuturile activităţii acesteia s-au realizat în condiţii grele, ornind de
la local şi continuând cu dotarea acestuia. Prirrni. Şcoală Publică din Bacău şi-a
început activitatea în anul 1 839. Din păcate, nu s-au păstrat documente decât din
perioada 1 885- 1 893 şi 1 894- 1 938, respectiv registrele de procese - verbale de
inspecţie.
Documentele păstrate de instituţia noastră evocă o stare de lucruri,
specifică perioadei la care ne referim şi anume că fiecare învăţător avea un
număr foarte mare de elevi cu care trebuia să lucreze într-o clasă. Se ajungea ca
în unele clase să fie peste 60 de elevi. Situaţia de mai sus este valabilă şi pentru
prima Şcoală Publică din Bacău. Cauza acestei stări de lucruri se afla în lipsa
unui personal calificat, suficient din punct de vedere numeric pentru toate
unităţile şcolare aflate în activitate. Cu un număr atât de mare de elevi,
învăţătorul îşi desfăşura activitatea în condiţii dificile.
Documentele şcolare cele mai importante sunt cataloagele, registrele
matricole şi cele de procese - verbale ale inspecţiilor. Ele dau imaginea
dimensiunilor activităţii unităţii şcolare respective, înfăţişează obiectiv nivelul
de pregătire al cadrelor didactice cât şi evoluţia elevilor.
Pornind de la cei care au învăţat într-o şcoală nu avem dreptul să-i trecem
sub tăcere pe cei care au contribuit la educaţia şi pregătirea elevilor, respectiv
cadrele didactice. Unii din s!ijitorii şcolii şi-au creat un nume, dar şi un renume
din modul în care s-au implicat în problemele şcolilor în care au activat de-a
lungul timpului. Afirmaţia potrivit căreia "omul sfinţeşte locul" sau "omul
potrivit la locul potrivit" şi în momentul potrivit se adevereşte în numeroase
situaţii. Menţionăm aici numele primului învăţător Constantin Platon al Şcolii
Domneşti din Bacău. Modul în care şi-a desfăşurat el activitatea nu a trecut
neobservat pentru cei cu care a venit în contact în perioada respectivă. El a
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rămas în conştiinţa contemporanilor săi ca fiind un exemplar de slujire devotată
a şcolii. Odată cu începerea modernizării instituţiilor tânărului stat român
modem, după 1 859, se produce o creştere a numărului de instituţii şcolare în
Bacău şi în judeţ. Necesitatea de a învăţa devenise un obiectiv major pentru
copii şi familiilor acestora, cât şi pentru nevoile societăţii româneşti care
resimţea lipsa de personal calificat în mai toate instituţiile statului.
Răspunzând unor solicitări ale locuitorilor de înfiinţare a unor şcoli, acest
lucru s-a petrecut în Bacău cât şi în multe localităţi rurale ale judeţului nostru.
Această situaţie demonstrează voinţa celor care s-au implicat în procesul de
organizare a învăţământului băcăuan. Pe măsura evoluţiei legislaţiei,
învăţământul şi-a diversificat formele organizatorice pornind de la învăţământul
primar, continuând cu cel gimnazial şi, ulterior, cu cel liceal.
O dată cu trecerea timpului, acestor fotme de învăţământ li s-au adăugat
ele
ale
învăţământului profesional, destinat ucenicilor din ateliere, fabrici.
�
Invăţământul băcăuan a cunoscut o permanentă dezvoltare impusă de realităţile
timpului, de creşterea demografică şi economică a ţării noastre. Slujitorii şcolii
îşi desfăşurau activitatea în condiţii materiale dificile şi datorită întârzierii plăţii
salariilor care li se cuveneau. Nu de puţine ori ei se adresau primarului
localităţii în care îşi desfăşurau activitatea, solicitându-i acestuia plata salariului,
care, de regulă, se făcea cu întârziere. Astfel, într-un document păstrat în arhiva
Primăriei Oraşului Bacău, din 1 867, un cadru didactic, Ion Chim, îi adresa
primului cetăţean al urbei Bacăului rugămintea respectuoasă de a-I plăti salariul
1
său pe luna decembrie •
Altă dată, Nicolae Romaşcu adresa un memoriu primarului Bacăului în
care erau arătate nevoile materiale ale Şcolii Nr. 1 din Bacău.
"Bacău, sept. 411868

Domnule Primar,
1.

Il.
III.
IV.
V.

VI.

La această şcoală sunt de o urgentă necesitate:
Şapte bănci după modelul cestora de aicea.
Patru scaune de catedră după modelul ce/ora de la Şcoala Nr. 2.
Ulucile de la streşina de din faţă căci prin scurgerea apei pe păre,ti
amenin,tă ruinarea edificiului.
Zăvoară, balamale şi cârlige pe la fereşti.
Mai multe geamuri.
Una condică şnuruită registrul de prezenţă.

1 Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, Fond Primăria Oraşului Bacău, dosar
63/1867, fila 22.

Informaţii privind învăţărnântul băcăuan în documente de arhivă
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VII.

Prunduirea în formă de planu înclinatu pentru scurgerea apei pe
dinaintea clasei a IV-a pentru îmbunătăţirea accesului acelei clase,
care din cauza bălţei ce se face dinaintea ei când plouă îi foartze
stricătoru.
VIII. Facerea a trei ochiuri de geamuri mişcătoare toate la clasa a IV-a pentru
purificarea aerului în timp de iarnă.
repararea scaune/ar canţilariei venite în o stare cu totul proastă, de la
IX.
1 840 de cându sunt făcute şi până acum.
Binevoiţi Domnule Primar a primi asigurarea considera,tiei mele "2•

Toate acestea erau solicitările adresate primarului, în vederea
asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru activitatea didactică.
Meseria de slujitor al şcolii nu era una foarte bine plătită nici în
acea perioadă, fapt care este ilustrat de documentele din perioada la care ne
referim Astfel, într-un scurt memoriu adresat de Ion Chiru primarului de Bacău,
se spunea:
"Domnule Primar,
Cu ocaziunea facerii bugetului pe anulu viitoriu, cu onoare bine a
vă aduce la cunoştinţă dumneavoastră, că salariul ce am primitu până acum nu
este îndestulătoriu şi ca gimnasiu de aice posedandu tofe cunoştin,tile ce se
predau în celelalte gimnasii şi salariile profesorilor trebuie să fie aceleaşi. De
aceia cu totu respectu vă rogu ca să regula,tio cele de cuviinţă, căci o mare
injustiţie se face unui profesor de gimnasiu, salariandu-1 ca şi pe cel de la clasa
1 -a primară.
Primi,ti Domnule Primariu assicurare de stima ce vă conservu ".
1867 Decembrie 28 "3

În anul 1 943 se realiza o monografie a judeţului Bacău de către
profesorul Ioan Abramiuc şi directorul din Prefectura Judeţului Bacău, Nicolae
Vlahuţă. Lucrarea respectivă a inclus şi un capitol dedicat şcolii băcăuane.
Autorii lucrării fac precizarea că în 1 839 şi-a început activitatea propriu - zisă
prima şcoală publică în Bacău şi că ulterior numărul şcolilor a crescut în functie
de evoluţia generală a societăţii româneşti. În acelaşi timp era arătată contribu a
adusă de corpul didactic la luminarea poporului "şi al redeşteptării lui la viaţa
intelectuială, morală şi economică mai bună'>'�.
Era evidenţiat rolul învăţătorului care "are o menire înaltă de a face
educaţia nu numai tineretului şcolar, ci întregei pături ţărăneşti. Ţăranii sunt

�

2 Ibidem, dosar 7511868, fila 1 36.
3 Ibidem, dosar 63/1 867, fila 25.
4 DJAN, Colecţia de manuscrise, 1 8, fila 1 20.
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păstrătorii tradiţiei, conservatorii unei rase neamestecate cu sânge străin,
reprezentanţii unei realităţi economice şi sociale, ei sunt acei cari reprezintă
poporul românesc în tot ce are el mai românesc "5 Era o recunoaştere directă a
rolului avut de slujitorii şcolii în viata culturală rurală. Urmarea acestei situatii a
fost creşterea numărului celor ca;e au urmat şcoli superioare. În mome�tul
întocmirii monografiei respective, judeţul Bacău avea un număr de 355 de şcoli,
repartizate în: Şcoli Primare de Băieţi ( 1 6), Şcoli Primare de Fete ( 1 6), Şcoli
Primare Mixte (275), Grădiniţe de Copii (48).
Corpul didactic al judeţului Bacău cuprindea 46 1 de învăţători şi 472 de
învăţătoare, 235 de profesoare şi profesori.
Realizatorii monografiei au trecut în revistă câteva şcoli mai
reprezentative din Bacău şi din judet.
În perioada menţionată în titlul comunicării, învăţământul băcăuan a
cunoscut un autentic proces de dezvoltare prin crearea bazei materiale necesare
procesului de instructie, căruia i s-a adăugat corpul didactic pregătit
corespunzător şi care � obţinut rezultate dintre cele mai bune. Învăţământul
băcăuan a format personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale româneşti de până
la sfârşitul celui de-al doilea război mondial.

5 Ibidem

SABIN ADRIAN LUCA, AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (Il).

NOI CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA TURDAŞ - "LUNCĂ",
BUCUREŞTI, EDITURA ECONOMICĂ, 2001, 272 P.

Istoriografia românească resimte tot mai mult necesitltea publicării
rezultatelor săpăturilor arheologice, care sunt necesare pentru sinJeti•area realităţilor
privitoare la anumite culturi sau la anumite zone geografice. In acest context se
înscrie şi cultura Turdaş, care - aşa cum mărturiseşte şi Sabin Adrian Luca - la ora
actuală nu este definită satisfăcător (p. 9). Astfel, publicarea volumului de faţă,
alături de cel apărut în 1997 (Sabin Adrian Luca, Aşezări neolitice pe valea
Mureşului (1). Habitatul turdăşean de la Orăştie Dealul Pemilor (punct X2),
Alba Iulia, 1 997), oferă istoriografiei rezultatele cercetărilor arheologice, care
ulterior, după efectuarea de noi cercetări, vor putea fi folosite pentru o lucrare de
sinteză privind cultura Turdaş. În aceeaşi ordine, se va înscrie şi publicarea părţii a
doua a acestei lucrări ce va cuprinde campaniile 1 996- 1998, volumul de faţă
referindu-se la campaniile arheologice întreprinse în perioada 1 992-1995.
Volumul de faţă debutează cu o Introducere (p. 9-10), în care autorul
aminteşte, încă de la început, că în situl de la Turdaş, până în prezent, "cele mai
complete cercetări au rămas săpăturile din 1 875 realizate de Zs6fia von
Torma" (p. 9), verificate în 1910 de către Marton Roska. După aceste date,
cercetările sistematice au fost reluate în 1 992. Datorită cantităţii mari de informaţii,
autorul a recurs la procedeul publicării rezultatelor în două volume, aşa cum am
specificat mai sus.
În ultima parte a acestei introduceri, autorul aduce mulţumiri tuturor
colaboratorilor, printre care sunt men�onaţi atât profesori, colegi, cât şi studenţi de
la Sibiu şi Alba Iulia, care au participat în diferite moduri la efectuarea săpăturilor
arheologice, studierea materialului sau apariţia lucrării.
Introducerea în limba română este dublată de varianta în limba engleză
(p. 1 1- 12), fapt care înlesneşte cunoaşterea intenţiei acestei lucrări unui public mai
larg, cunoscător al limbii engleze.
Lucrarea continuă cu primul capito� care tratează Mediul geografic (p. 13- 1 8).
Aici autorul încadrează geografic zona în care se află situl arheologic cercetat, şi anume
"pe malul stâng al Mureşului, la sud-vest de comuna eponimă, în locul numit Luncă
(La luncă)" (p. 13). De asemeni, aici se men�onează că "Din aşezarea iniţială se
mai păstrează în jur de 20%, deoarece teritoriul ocupat de vechiul sit se diminuează
�rereu din cauza ac�unii de eroziune a Mureşului" (p. 13). În acest capitol este
analizat relieful zonei, soiurile, vegetaţia, fauna, atât din prezent, cât şi cea din
perioada neo-eneolitică, observând că valea Mureşului a oferit condiţii prielnice
pentru existenţa comunităţilor umane încă din preistorie. "Materiile prime probabil
exploatate în perioadă sunt lemnul, stuful, paiele, rocile utile (mai ales silexul şi
-
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gresia) şi argilele. Chiar dacă în zonă nu exista sare sub fonnă de zăcăminte la
suprafaţă, aceasta - la fel ca şi obsidianul - era adusă, fără discuţie, din alte
periiretre apropiate" (p. 1 8).
În capitolul al II-lea, Istoricul cercetărilor (p. 1 9-32), autorul evidenţiază pe
larg situaţia descoperirilor de la Turdaş, care, încă din secolul al XIX-lea, "era
numit perla resturilor arheologice ardelene, datorită importantei deosebite a
descoperirilor arheologice efectuate aici" (p. 1 9). Încă din anii '60 ai secolului al
XIX-lea, locul a fost cunoscut prin descoperirile de parohul Orăştiei, preotul
Friedrich Wilhelm Schuster, care însă nu a interpretat corect materialele
descoperite. Acest fapt s-a modificat odată cu anul 1 875, când Zs6fia von Torrna
"şi-a început cercetările care au arătat caracterul preistoric al descoperirilor din acest
punct" (p. 1 9). Până la survenirea IIDrţii saie, în 1 899, baroneasa Z. von Tonna a
întreprins numeroase cercetări în zonă, colecţionând un număr impresionant de
piese, care au fost expuse în multe locuri din ţară şi din Europa.
"După un deceniu de la dispariţia baronesei-arheolog, au loc noi cercetări la
Turdaş, realizate, de data aceasta, în anul 1 9 1 0, sub conducerea lui Mâ.rton Roska"
(p. 27), care, cu .retode mai evoluate decât predecesoarea sa, întreprinde patru
sondaje, cercetând aşezarea în puncte diferite. Specialistul clujean ajungea la
concluzia că "existau trei orizonturi de locuire, surprinse în IIDd diferit în cele patru
sondaje, ceea ce însemna că aşezarea nu a fost locuită pe toată întinderea deodată, ci
punctual" (p. 27). De asetrenea, M. Roska s-a ocupat şi de colecţia von Tonna, care
"a totalizat peste 1 0.000 de piese, provenite mai ales de la Turdaş, dar şi din Valea
Nandrului, peştera Nandrului şi peşterile Gioagiului. Majoritatea pieselor aparţin
neoliticului, eneoliticului, dar sunt şi din epoca bronzului, hallstattiene, materiale
celtice, piese romane sau din epoca migraţiilor" (p. 28).
Aşezarea de la Turdaş nu a mai fost cercetată o perioadă, săpături pe
suprafeţe mici fiind efectuate de Vladimir Durnitrescu în anii ' 30 ai secolului XX, şi
în anii ' 60 de către Iuliu Paul, fiind efectuate de asemeni şi cercetări de suprafaţă de
către Florin Draşovean şi Tiberiu Mariş, în anul 1 982, iar în 1986 s-a cercetat malul
surpat şi întinderea aşezării de către John Nandris, Gheorghe Lazarovici şi Zoe
Kalrnar.
Cercetările sistematice au reînceput la Turdaş în anul 1992, în punctul Luncă,
unde există ''încă multe valori istorica-arheologice care trebuie să fie scoase la
lumină şi să fie descifrate de către specialişti" (p. 30).
Se poate observa că de-a lungul timpului situl arheologic de la Turdaş a
stâmit mllte controverse în rândul specialiştilor, datorate poate în cea mai mare
parte insuficienţei cercetărilor arheologice de teren, şi că pe viitor, continuarea
săpăturilor va putea clarifica situaţia descoperirilor de la Turdaş efectuate începând
din secolul al XIX-lea.
În continuarea lucrării, în cadrul capitolului al ill-lea, Descrierea cercetărilor
arheologice sistematice (p. 33-50), autorul prezintă rezultatele săpăturilor
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din anii 1992-1995. Capitolul debutează cu amplasarea habitatului de

- Luncă, unnat de un

subcapitol în care este descris sistemJl de cercetare

a sitului. Urmează apoi descrierea stratigrafiei sta�unii, unde în succesiune sunt
descoperite vestigii ale culturilor Turdaş, Petreşti şi Coţofeni, tren�onându-se că
"acestea

sunt

dispuse

pe orizontala

reprezentând o aşezare) distincte" (p.

sitului

pe

şase

niveluri (fiecare nivel

37). Autorul descrie situaţia stratigrafică pe

culturi, oferind specialiştilor date concrete privind observaţiile arheologice rezultate
în urma săpăturilor.
În cadrul acestui capitol sunt tratate detalii privind arhitectura satelor
neolitice şi eneolitice de la Turdaş, eviden�ate tot pe culturi, oferindu-se atât
elemente privind tipurile de aşezări, de locuinţe neo-eneolitice descoperite în cadrul
săpăturilor,

cât

şi

men�onarea

sistemelor

de

fortifica�e,

materializate

prin

descoperirea unor şanturi de apărare în apropierea aşeză.rilor cercetate.

În încheierea �pitolului,

autorul oferă câteva date privitoare la ritul şi ritualul

de îmmrmântare, cu descoperiri atribuite culturii Turdaş, în aşezarea cercetată
descoperindu-se "destul de frecvent oase de om în stratul de cultură" (p. 49).

În cadrul capitolului al IV-lea, Descrierea materialelor arheologice (p. 51-94),

Adrian Sabin Luca analizează în detaliu materialele arheologice recoltate în
campaniile la care se referă volumul, ocupându-se de Industria litică (p. 5 1 -53),

urmată de Industria prelucrării osului şi cornului (p. 53-54), Torsul, ţesutul şi
pescuitul (p. 54-55). O aten�e deosebită este acordată materialului ceramic, analizat
după formă, pastă, ornament în subcapitolele intitulate: Ceramica culturii Turdaş
(p. 55-7 1 ) , Ceramica culturii Petreşti (p. 7 1 -77) şi Ceramica culturii Co,tofeni
(p. 77-80).
După descrierea cerarnicii, este analizată Plastica (p. 80-92) descoperită în

situl de la Turdaş, atât pe culturi, cât şi pe categorii tipologice, diferenţiate în
statuete antropomorfe, zoomorfe, amulete, tăbliţe cu semne incizate, vase cu
semnifica�i speciale ap�d culturii Turdaş, statuetele antropormrfe, zoormrfe,
capacele de vas, altăraşele sau opaitele, amuletele specifice culturii Petreşti, dar şi

�
Lz/1994-1 995 - nivel III . În încheierea
Activitatea metalurgică (p. 92-94), constatându-se că în
această perioadă ea este destul de redusă, existând mai ales descoperiri din perioada

complexul ritual de fundare al loc inţei
capitolului este analizată

culturii Coţofeni: suie, dăltiţe, dăltiţe duble, seceri plate, lame late, undiţe, cu�te,

92).
În capitolul al V-lea, autorul tratează Încadrarea cronologică şi culturală a
materialelor arheologice descoperite la Turdaş - "Luncă" fn contextul neoliticului
şi eneoliticului românesc (p. 95- 152), men�onând că "începutul locuirii la Turdaş
este plasat, cel mai devretre, la stărşitul fazei B2 a culturii VinCa ( faza Gradac),
pumnale, vârfuri de săge�, brăţări şi inele (p.

=

cultura evoluând în spa�ul cronologic al fazei C1 şi o parte a fazei C2 a aceleaşi
culturi, dar total independent de comunităţile vinciene. Prin particularită�le sale,
cultura Turdaş

se distinge de celelalte culturi contemporane din Transilvania şi
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înrudiri, mai mult sau mai puţin argumentate"
96). Astfel, având în vedere această încadrare cronologică, autorul susţine că

Banat, deşi au fost postulate adesea
(p.

"cultura Turdaş poate fi considerată ca aparţinând eneoliticului timpuriu, deoarece
primele manifestări ale fazei VinCa. C reprezintă ( . . . ) începutul eneoliticului în
Transilvania" (p.

În

96-97).

cadrul acestui capitol AS. Luca recurge la tratarea pe subcapitole a

din Transilvania, care aparţin perioadei luate în
I. Aşezări apar,tinând culturii Vinca, faza timpurie, din Transilvania
(p. 97-1 1 8), Il Elemente liniare timpurii în Transilvania (p. 1 18-124), Ill Neoliticul
dezvoltat în Transilvania Preliminarii la cultura Turdaş (p. 124-128), IV. Incadrarea
culturală şi cronologică a aşezării de la Turdaş - "Luncă" sau unele date despre
începutul eneoliticului în Transilvania (p. 128-152).
În ultimul subcapitol analiza debutează cu descoperirile aparţinând culturii

evoluţiei cronologice a siturilor
discuţie:

Turdaş, fiind tratate aici probleme legate de geneza şi evoluţia acestei culturi.
Urmează precizări relative la cultura Petreşti, care "suprapunând stratigrafic, de cele

mai multe ori,

marile aşezări de tip Turdaş ( . . . ), dezvoltă aşezări întinse pe terase ale

Mureşului şi ale afluenţilor săi principali,

mai ales

Tâmavele" (p.

144). Subcapitolul

se încheie cu unele consideraţii privind încadrarea cronologică şi culturală a
materialelor aparţinând culturii Coţofeni şi cu referiri la

Stratigrafia comparată a

unor situri din Transilvania (p. 147-152).
În finalul lucrării este prezentată Explicaţia ilustraţiilor (în română 1 53- 1 5 9 şi engleză - p. 1 60- 1 66), Anexa I : Fondul Zs6fia von Torma de
la Arhivele Naţionale ale statului -filiala Deva (p. 1 67-172), materiale studiate de
Alexandru Sonoc de la Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Anexa 2: Descrierea
mineralogică a "silexurilor " de la Orăştia - "Dealul Pemilor", jud.
Hunedoara (p. 173- 1 81), anexă realizată de geologul Viorel Ciuntu de la Muzeul
Brukenthal Sibiu, rezumatul în limba engleză (p. 183-1 86), Abrevieri bibliografice
(p. 1 87-1 89), Bibliografie (p. 191-2 1 0) şi ilustraţia care cuprinde hărţi, planuri,
figuri, planşe (p. 2 1 1-272).
Putem concluziona că apariţia lucrării de faţă, datorată conf.univ.dr. Sabin
p.

Adrian Luca, este un pas înainte în descifrarea aspectelor neclare privitoare la situl

de la Turdaş, şi că împreună cu următorul volum - a cărei apariţie este promisă de
autor - vor oferi specialiştilor un câmp de dezbatere

mai

circuitul ştiinţific rezultatele ultimelor cercetări arheologice

larg, punându-se în

din această zonă.
mai apropiat,

Considerăm că publicarea acestor lucrări va permite, într-un viitor cât
apariţia unei sinteze care să analizeze sub te

..�

aspectele cultura Turdaş.
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LIVIA LILIANA SIBIŞTEANU, ALOGENI ÎN SPA ŢIUL GETIC

(SEC. III l.E.N. -11 E.N.). CREDINŢE ŞI CULTE RELIGIOASE,
BACĂU, EDITURA CONEXIUNI, 2000, 201 P.

+

XXI ANEXE

Cartea pe care o prezentăm nu este o lucrare de istorie veche, şi cu atât
mai puţin de arheologie, ci prin excelenţă de istoria religiilor antice.
Elaborată şi prezentată ca teză de doctorat, sub îndrumarea distinsului
cercetător ştiinţific prof.univ.dr. Silviu Sanie, specialist de talie internaţională în
istoria religiilor antice, lucrarea doamnei prof.dr. Livia Liliana Sibişteanu
constituie o apariţie de excepţie în peisajul istoriografiei româneşti actuale
referitoare la epoca antichităţii.
Suportul documentar al lucrării îl constituie puţinele izvoare scrise, dar
mai ales sursele arheologice. Autoarea, fără a fi un arheolog "de teren", este o
bună cunoscătoare a domeniului arheologiei, a limbajului arheologic specific, a
atributelor intrinsece ale diverselor categorii de materiale arheologice. Pentru a
realiza o asemenea lucrare nici nu trebuie să fii arheolog "de teren", ci să ştii să
foloseşti datele arheologice. Avem suficienţi arheologi care cu o mare acribie şi
conştiinciozitate îşi prezintă rezultatele cercetărilor efectuate, descriu cu
amănunte obiectele şi complexele descoperite, fac analogii, le încadrează
cultural şi cronologic şi se opresc aici.
Cu lucrarea la care ne referim ne aflăm în faţa unui demers ştiinţific mai
profund, este vorba de analiza şi interpretarea simbolisticii religioase a
diverselor categorii de documente arheologice care prezintă asemenea
semnificaţii.
Pe bună dreptate prof.univ.dr. Ioan Glodariu făcea, în referatul asupra
tezei de doctorat a doamnei Livia Liliana Sibişteanu, următoarea remarcă:
"Avem în faţă o lucrare insolită în literatura de specialitate cu care ne-am
obişnuit, insolită în sensul că materialele arheologice completate desigur cu
rarele informaţii scrise, sunt analizate şi interpretate din alt unghi de vedere,
anume cel al simbolisticii religioase, demers aproape rarisim în cărţile cu
substanţă arheologica-istorică"
Lucrarea se bazează pe o bogată literatură de specialitate română şi
străină, de la autori antici (Herodot, Strabon, Caesar, Titus Livius), până la
autori din epoca modernă şi îndeosebi din epoca contemporană. In fond
documentele arheologice, care constituie suportul principal al analizei, sunt
rezultatul cercetărilor arheologice efectuate, mai ales, în secolul al XX-lea, aşa
că este explicabilă ponderea mare a autorilor contemporani.
În realizarea obiectivelor propuse în structura lucrării elaborate, autoarea
a "convocat" peste 225 de autori, români şi străini, a consultat peste 275 de
lucrări de specialitate, la care se adaugă şi câteva culegeri de texte antice. Vasta

1 56

Ioan Mitrea

bibliografie este un punct de reper în aprecierea oncaret lucrări. Orizontul
bibliografic al autoarei prefigurează calitatea demersului ştiinţific. Profesorul
Henry Kariel, de la Universitatea din Hawaii, mărturisea într-o conferinţă la
Universitea Mării Negre, în 1 992, că "la reuniunile ştiinţifice internaţionale
preferă să citească notele bibliografice în locul expunerii" (Cf. Mircea Maliţa, Zece
mii de culturi, o singură civilizaţie. Spre geomodemitatea secolului XXI,
Bucureşti, 1 998, p. 3 1 8).
Pentru a atrage atenţia asupra diversităţii de probleme ce formează
conţinutul lucrării, este sugestivă doar simpla enumerare a titlurilor şi
subtitlurilor de capitole: Introducere - Spaţiul getic şi popula,tii/e care s-au
întrepătnms aici; Capitolul I - Populaţiile alogene din spaţiul getic până la
venirea lor aici. A. Ce/ţii. B. Bastarnii. C. Sarmaţii; Capitolul II - Populaţiile
alogene: ce/ţi, bastarni şi sarmaţi în spaţiul getic; Capitolul III - Spaţii sacre.
Capitolul IV - Materiale. 1. Monumente de piatră. Stele funerare. II. Piese de
metal: anne, unelte, vase, statuete, alte reprezentăti; Capitolul V - Sacrificii.
Scene de cult. A. Sacrificii animale. B. Sacrificii umane; Capitolul VI - Semne
de tip tamga; Consideraţii finale. Consideraţiile finale sunt urmate de o listă
bibliografică cuprinzătoare şi Anexe documentare.
Autoarea analizează cu competenţă "patrimoniul" de credinţe şi culte
religioase ale celţilor, b astarnilor şi germanilor, dinaintea venirii lor în spaţiul
getic, apoi prezintă un bogat material din spaţiul getic cu semnificaţii cultuale,
religioase aparţinând acestor alogeni, pentru ca în final să evidenţieze rezultatul
"dialogului" dintre "credinţele şi cultele religioase" ale alogenilor şi cele ale
geto-dacilor (ce au avut comun, ce au dat şi ce au primit alogenii, ce au dat şi ce
au primit geto-dacii).
De remarcat sistematizarea ideilor şi argumentelor, precizia limbajului
ştiinţific, acurateţea frazei, stilul ales etc. Concluziile finale ale lucrării, bazate
pe o bogată argumentaţie ştiinţifică, sunt credibile şi evidel!ţiază adevărata
contribuţie a autoarei la rezolvarea problematicii abordate. In multe cazuri
autoarea duce mai departe idei ale unor distinşi predecesori, între care
menţionăm şi idei ale lui Mircea Eliade, marele specialist în istoria religiilor.
Prin valoarea ştiinţifică a lucrării, autoarea îşi înscrie definitiv numele în
lista, din păcate nu prea lungă, a specialiştilor români în istoria religiilor antice,
capitol atât de important al spiritualităţii universale.

IOANMITREA

IOAN MITREA, COMUNITĂŢI SĂTEŞTI LA EST DE CARPA ŢI ÎN EPOCA

MIGRA ŢI/LOR. AŞEZAREA DE LA DA 1-'IDENI DIN SECOLELE V- VIII,
PIATR-\. NEAMŢ, 2001, 400 P.
(REZUMAT ÎN LIMBA FRANCEZĂ, INDICE, ILUSTRAŢIE)

Cartea profesorului Ioan Mitrea, recent apărută la Editura "Constantin
Matasă" a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, marchează o piatră de hotar,
fundamentată arheologic, în istoria comunităţilor rurale din zona dintre Siret şi
Carpaţi a Moldovei centrale, într-una dintre cele mai controversate perioade ale
istoriei poporului nostru: cea a secolelor V-VII/VIII. Fără a intra aici în detaliile
prezentate în cele circa 400 pagini ale cărţii, atrag atenţia asupra unor principii,
veritabile idei-concepte. care stau la baza alcătuirii eşafodajului lucrării şi care
exprimă o optică oarecum diferită în unele privinţe de cea folosită, îndeobşte, în
astfel de alcătuiri ştiinţifice.
Remarc, în primul rând, aplicarea unui concept rezultat din observaţiile
atente din teren ale autorului, concept întâlnit în arheologia franceză, exprimat
prin sintagma "continuite dans le changement" (Fran�ţois Masai, Continuite
romaine et reveil evangelique aux origines de la Chretiente mfllievale, în
Revue de 1 ' Universite de Bruxelles, 1 977I l , p. 42).
De regulă, se consideră că suprapunerea unor locuinţe din cadrul unei
aşezări peste altele imediat anterioare între care nu există diferenţe stratigrafice
de timp sesizabile, ar însemna prezenţa altor comunităţi diferite ca aspect
material şi poate chiar etnic de cele anterioare, fără să existe dovezi clare în
acest sens. Observaţiile atente făcute nu numai la Davideni demonstrează că
noua stare constructivă reprezintă, de fapt, refacerea, în diferite etape, după o
prealabilă nivelare a terenului, pe vechile amplasamente, a locuinţelor afectate
de trecerea vremii, în cadrul aceleiaşi comunităţi (p. 35 şi urm.). Ioan Mitrea a
sesizat foarte corect această realitate la Davideni, fapt care i-a permis să
constate că în aşezarea amintită avem de-a face cu o singură comunitate etnică
(contaminată de la mijlocul secolului al VI-lea de elemente slave), a cărei
activitate social-economică s-a desf"aşurat pe parcursul întregii perioade a
secolelor V-VIINIII, schimbările neesenţiale constatate în evoluţia culturii
materiale şi spirituale, reprezentate prin acele niveluri de vieţuire, exprimând, în
realitate, evoluţia continuă, firească, în cadrul aceleiaşi comunităţi umane.
Această situaţie se întâlneşte, de alminteri, şi în alte aşezări cercetate arheologic
ca, de pildă, la Dodeşti în Moldova, la Biharea în Transilvania, la Şirna în
Muntenia etc.
Pe bună dreptate, profesorul Ioan Mitrea a tratat antichităţile din aşezarea
de la Davideni ca aparţinând unei singure comunităţi săteşti vieţuind pe întreg
spaţiul cronologic al secolelor V-VII/VIII, comunităţi în care progresul, în
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general, al culturii materiale şi spirituale s-a concretizat în acele două etape de
locuire (v. cap. VI, p . 1 77 şi urm.).
A doua problemă pe care o ridică cercetarea de la Davideni rezidă în
atenţia majoră pe care o acordă autorul diverselor activităţi, cu caracter
economic mai cu seamă, din sfera economiei de transformare, activităţi care,
prin particularităţile lor (tehnica agrară, industrie minieră şi prelucrătoare etc.)
demonstrează incompatibilitatea dintre acestea şi nomadismul populaţiei
migratoare. Importanţa acestor structuri comunitare, pe care A.D. Xenopol o
remarca cu circa un secol în urmă, n-a devenit, din păcate, o constantă a
studiilor noastre pentru istoria primului mileniu d.Hr. Relevanţa unei asemenea
structuri socio-economice (p. 1 9 1 - 1 98), dar şi spirituale sub raportul receptării
religiei creştine (p. 1 98-203) se constituie într-un veritabil factor de stabilitate şi
vieţuire neîntreruptă a comunităţilor umane, caracteristici care separă în chip de
necontestat cele două comunităţi: cea autohtonă şi cea a rnigratorilor. Această
separare se evidenţiază şi în cartea profesorului dr. Ioan Mitrea, fapt care
conferă, o dată în plus, caracterul de originalitate şi profesionalism.
Din aceste motive, cartea amintită, care încununează activitatea de
decenii a autorului ei, constituie o carte de referinţă pentru problematica
esenţială a istoriei poporului nostru pe perioada secolelor analizate.

ŞTEFAN OLTEANU

GAHRIEL LEAIJll , AFRICA ÎN CORESPONDENŢA DIPLOMA TICĂ

ROMÂNEASL'Ă (1881-1905), BACĂU, EDI'rt1RA CONEXIUNI, 2000, 350 P.

Prof.dr. Gabriel Leahu. personalitate de prestigiu a peisajului didactic
băcăuan, este un produs al Şcolii dt! istorie de la Universitatea '·AU . Cuza"
(Iaşi). Acum mai bine de un sfert de secol, datorită unei iniţiativci inspirate şi
generoase, facultatea ieşeană a procedat la o deschidere ce nu-şi avea
corespondent în România: inserarea în programele de studii a cursurilor de
istoria Asiei, Americii Latine şi Africii. De la început, cursul de "Istoria Africii"
a fost încredinţat conf.univ.dr. Aurel Filimon. Treptat, în jurul său s-a format un
nucleu de pasionaţi, este drept, foarte puţini, dar care astăzi constituie singura
"şcoală" de istoria Africii din România. Sub îndrumarea magistrului , colegul
Gabriel Leahu a devenit cel mai reprezentativ dintre discipoli. Măsura
consecvenţei sale ne este oferită de o nouă producţie, Africa În corespondenţa
diplomatică românească (188 1 -1905).
Lucrarea se recomandă de la sine prin conţinut, stil şi spirit analitic. Ea
tratează un sfert de secol de istorie cu implicaţii profunde asupra relaţiilor
internaţionale care, inclusiv prin componenta colonială, au condus către un
deznodărnânt dramatic: marele război din 1 9 1 4- 1 9 1 8.
Materialul a fost structurat în două vaste compartimente. Primul,
repartizat în şase capitole, se fundamentează pe un excurs teoretic, ce ne
prezintă contextul specific sfârşitului secolului al XIX-lea, în care "faptul
colonial" devine un motiv de prestigiu naţional, chiar cu riscul provocării unor
crize internaţionale: vezi Capitolul I - Ocuparea Tunisiei de către Fran,ta - 1881
(p. 14-27); Capitolul al Il-lea - Ocuparea Egiptului de Marea Britanie - 1882
(p. 28-70); Capitolul al IV-lea
Instaurarea condominiumului anglo-egiptean
asupra Sudanului (p. 84- 1 08); Capitolul al V-lea - Ambiţiile italiene în Africa:
Abisinia (p. 109- 1 55) şi Capitolul al VI-lea - Criza marocană din 1905 (p. 156-1 90).
Punctul forte al investigaţiei îl constituie, pe lângă consultarea unei imense
bibliografii în specialitate, apelul la notele şi rapoartelor diferitelor legaţii ale
României, în capitalele Marilor Puteri, direct implicate în evenimentele
respective. Autorul conturează, astfel, un adevărat "univers" al confruntărilor
coloniale (anglo-franceze, franco-belgiene, franca-germane etc.), cu ecouri nu
doar în Occident ci şi în Orient (Imperiul Otoman fiind direct implicat în Nordul
Africii), sau în sud-estul Europei, românii dorindu-şi să fie suficient de
informaţi (vezi Capitolul al III-lea: Românii şi Egiptul la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea - p. 7 1 -83).
Al doilea compartiment poartă amprenta originalităţii, graţie surselor
documentare inedite. El reliefează atenţia acordată de diplomaţia românească,
din epocă, problematicii coloniale dintr-un areal geografic nu prea îndepărtat.
-
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Materialul este structurat în cinci anexe, după cum um1ează: ;\nexa 1 - Twzisia
(p. 1 98-205), Anexa 11 - l:."gipt. (p. 206-249 u\nexa III - Sudanul nilotic ( p. 250-267),
Anexa IV - Italia în 1\fi"ica (p. 268-3 1 2) şi Anexa V - Prima cnză marocană
(p. 3 1 3-339). Textele notelor diplomatice pun în •..:vidcn!ă profesionalismul şi
buna cunoaştere a rcalită!ilor internaţionale din partea unor diplomaţi români
precum G . V Litcanu (ministrul României la Berlin), Ollănescu (însărcinatul cu
afaceri la Poarta Otomană), G . Bcngcscu (ministrul de la Bruxelles) sau
Obedenaru şi D. Zamfirescu (secretari ai Legaţiei române de la Roma) . În acest
sens două exemple _sunt grăitoare: raportul exhaustiv al lui D. Zamtirescu în
legătură cu "torţele participante şi desfăşurarea bătăliei de la Adua" inclusiv
consecinţele acesteia (p. 292-300) sau raportul lui Grigore 1. Ghika (ministrul
român la Paris), despre reacţiile franceze, inclusiv presa, la faimoasa '·criză a
Tangerului" (p. 3 1 7 -322). Opinăm că interesul manifestat de diplomaţia
română, în aceste cazuri, sugera vocaţia mediteraneeană, esenţialmente latină
(deci, occidentală) şi, de ce nu, transmediteraneeană, a României de la cumpăna
secolelor XIX-XX, act cu rezonanţe în contemporaneitate şi care ne-ar permite
apropierea de alte popoare, aflate la rândul lor în căutarea unui loc mai sigur, în
spaţiul globalizant.
Stilul perfecţionist, specific autorului, se regăs_eşte şi în consistentele
comentarii de subsol, dar şi într-o impresionantă Bibliografie (p. 340-350) în
limbile franceză, engleză şi italiană. Prin travaliul şi entuziasmul său, Gabriel
Leahu oferă pasionaţilor de istorie, şi istoriografiei române, o carte cu prezent şi
viitor.

VIOREL CRUCEANU

LEONID 80ICU, PRINCIPATELE ROMÂNE iN RAPORTURILE POLITICE

INTERNA ŢIONALE (l 792-1821), EDIŢIE ÎNGRIJITĂ DE VICTOR SPINEI,
COLECŢIA "ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE"IAŞI, EDITURA "INSTITUTULUI
EUROPEAN", 2001, 313 P.

Prin însăşi formularea titlului care include şi datele extreme ale lucrării
( 1 792- 1 82 1 ) eruditului cercetător - LEONID BOICU - acestea prezintă pentru
Principatele Române o semnificaţie aparte: 1792-pacea de la Iaşi, în urma războiului
ruso-austro-turc, când Rusia a devenit vecin nemijlocit al Principatelor şi 1 82 1 Revolu�a condusă de Tudor Vladirnirescu - IIXlrrent definitoriu privind afinnarea
na�unii române. Aşa cum se indică şi în rezumatul lucrării tradus în limba franceză de
Mihaela Spinei, opera savantului Leonid Boicu Principatele Române în raporturile
politice internaţionale (1792-1821) este structurată în trei capitole distincte,
corespunzând cronologic celor trei etape de beligeranţă ruso-otomană-austro
franceză, respectiv 1792- 1 806, 1 806- 1 8 1 2 şi 18 12- 1 82 1 . Notele bibliografice
abundente şi diverse, după fiecare capitol, indicele alfabetic mnferă un plus de
rigurozitate ştiintifică operei autorului.
În introd�cerea întocmită de autor, acesta se confesează dintr-un început că a
urmărit în cercetarea temei, în mod persuasiv, o prezentare metodologică
istoriografică modernă, cu accentul pe ideea inconfundabilită�i politicului cu
diploma�a. Raporturile politice interna�onale în perioada celor trei decenii la care se
referă lucrarea lui Leonid Boicu stau sub semnul influenţelor generate de Revolu�a
Franceză din 1789. Aceasta - Revolu�a Franceză - şi-a pus amprenta şi asupra
"Chestiunii Orientale", iar Principatele Române au jucat un rol politic semnificativ în
evolu�a raporturilor interna�onale.
Evocând afirmaţiile lui Talleyrand din memoriul său întocmit la Londra, la
25 noiembrie 1 792, cum că "veritabila primordialitate, singura utilă şi rezonabilă este
să fii stăpân la tine şi să nu ai niciodată ridicula pretenţie de a fi la al� . . . , Leonid
Boicu sesizează subtil că "pentru Parisul de după revoluţie, Principatele rămăseseră
nişte provincii turceşti de dincolo de Dunăre, iar sultanul suveranul lor."
Cu justificat temei, Leonid Boicu apreciază Principatele Române ca fiind o
adevărată poartă de nord a Peninsulei Balcanice şi, că unitatea românilor de pe
ambele versante ale Carpa�lor, ca şi poziţia geopolitică a acestora le conferea un
interes special pentru Viena. Bine este surprins în lucrare şi fenomenul luptei
pennanente mso-otomane pentru pozi�i preponderente în Principate, exemplificat un
astfel de tenorren prin reglerrentarea statutului juridica-politic din 1774 şi hatişeriful
din 1 803. autorul reliefează permanent caracterul raporturilor politice internaţionale
din perioada analizată ( 1 792- 1 812) şi a rolului Principatelor Române, într-o perioadă
când la conducerea acestora s-au succedat domni de origine fanariotă. Aceştia, fie că
se numeau Momzi, Şuţu, Callimachi, lpsilanti, pe lângă faptul de a fi promovat cu
"
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consecvenţă o politică fiscală de proporţii nemaiîntâlnită, au urmărit cu zel
respectarea interesului Imperiului Otoman sub toate aspectele sale. Deşi în lucrare se
consenmează că "greco-levantinii n-au depăşit niciodată între 1792 1 82 1 procentul
de 30% din Divanele Principatelor Române", Poarta folosea frecvent procedeul
schimbării domnitorilor (între 1 792- 1 82 1 ); cinci în Moldova şi şase în Muntenia;
acţiune deliberată pentru a-şi fi păstrat permanent servilismul de care avea atâta
nevoie.
Leonid Boicu surprinde corect faptul că domnitorii întreţineau o vastă
corespondenţă cu plenipotenţiarii puterilor interesate în rezolvarea "Chestiunii
Orientale", folosindu-se şi de diverşii preceptori francezi, polonezi, germani, agenţi
oficioşi ai cercurilor politice din ţările respective.
Se degajă din lucrare ideea pregnantă şi pe deplin verosimilă, dar trecută în
uitare în ultima jwnătate de veac în istoriografia română, cu privire la rolul boierimii
române, care în perioada domniilor fanariote era "lipsită de independenţa de stat fără
o armată naţională, încât singurele mijloace de care dispuneau erau plângerile către
Marile Puteri", în scopul obţinerii bunăvoinţei reprezentanp.tor acestora pentru
reducerile sau scutirile de multiplele obligaţii faţă de Poartă. In perioada care face
obiectul cercetării, autorul arată că Principatele Române erau secătuite de cea mai
mare parte a avuţiei, populaţia adusă în ultimul grad al spolierii, la care s-au adăugat şi
calamităţile naturale frecvente, cum au fost: devastatoarea epizotie din Moldova între
anii 1 793- 1794; ciuma din 1794- 1795; seceta din anii 1794, 1 796 şi 1 798; cutremure
în Muntenia. Autorul relevă faptul evidenţiat de istoriografie privind Foametea din
Constantinopol ( 1 795) când Principatelor le-a fost luată toată cantitatea de grâne, iar
jafurile lui Pazvanoglu din sudul Dunării se repetau cu o periodicitate amenintătoare.
În pofida tuturor acestor greutăţi, se evidenţiază în lucrare, eforturile r�mânilor
pentru închegarea conştiinţei naţionale exprimate prin înfiinţarea de şcoli în limba
naţională (1 803, 1 8 13, 1 8 1 8), redactarea unor proiecte de reformă şi memorii către
Marile Puteri, folosindu-se o terminologie nouă, "constituţie", "naţiune" etc. Cele
peste 300 de pagini ale operei savantului istoric - Leonid Boicu - lărgesc prin
conţinutul lor şi conturează o dată în plus sfera preocupărilor autorului pentru această
temă, aducând o contribuţie esenţială la mai buna cunoaştere şi interpretare a acelor
probleme controversate din istoriografia naţională şi universală.
Ca fost coleg şi devotat prieten al autorului îmi declar şi cu acest prilej deplina
consternare pentru pierderea prematură, în plină ascensiune creatoare a lui Leonid
Boicu şi în acelaşi timp, marea cinste şi onoare de a-i fi fost aproape în anii
zbuciumatei vieţi. Opera lăsată va străluci mereu în constelaţia istoriografică română
şi internaţională.
-
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STUDII ŞI ARTICOLE DE ISTORIE, LXVI, BUCUREŞTI,
EDITURA CURTEA VECHE, 2001, 236 P.
Ca o dovadă a revigorării activităţii Societăţii de Ştiinţe Istorice din România,
condusă de reputatul istoric profuniv.dr. Ioan Scurtu., este şi apariţia ritmică a revistei

Studii şi Articole de Istorie.
În anul 200 1 a apărut nwnă.ru1 LXVI al prestigioasei reviste cu un sumar bogat şi
divers, ce prezintă o varietate de probleme grupate în următoarele capitole: De la Iredi.eval
la mxlem (p. 5-49); Didactică (p. 59-101 ); Istoria învăţământului (p. 105-131 );
Miscelaneea (p. 139-185); Puncte de Vedere (197-233) şi Cronica (p. 235-236).
Fiecare din capitolele acestui număr al revistei cuprinde materiale senmate de
nume consacrate ale cercetării istoriei, precwn şi reputaţi dascăli - slujitori consecvenţi
ai şcolii româneşti.
Un articol deosebit de interesant este cel seimat de prof.univ.dr. Bogdan Murgescu
de la Universitatea din Bucureşti, O alternativă la periodizarea tradiţională: Epoca
modernă timpurie (p. 5-18), în care prezintă noi puncte de vedere a unor istorici străini şi
români cu privire la începutul epocii moderne în istoria universală, dar şi a României,
precum şi argwnentele acestora în sprijinul punctului lor de vedere.
După un studiu aprofundat al argwnentelor susţinute de mai mulţi istorici,
senmataru1 articolului amintit ajunge la concluzia că "printre istorici s-a conturat un
consens relativ asupra faptului că în preajma anilor 1500-1800 au avut loc la scara lwrii
transfonnări istorice importante, , că această perioadă este considerată tot mai mult în
ansamblul său o perioadă istorică distinctă, relativ omogenă şi writară în interiorul său,
şi totodată deosebită atât fată de evul mediu propriu-zis, cât şi fată de secolul XIX .
Această perioadă, prin convenţie tinde să fie numită epoca modernă timpurie".
Ideea acestei periodizări este acceptată şi de unii istorici români, între care
amintim pe Răzvan Theodorescu şi Ştefan Ştefănescu, ceea ce înseamnă un pas
important în "alinierea" periodizării istoriei românilor la istoria universală.
Un alt articol foarte irrp>rtant este cel seimat de prof.univ.d.r. Nichita
Adăniloaie, Data proclamării independenţei naţionale a României. Apariţia acestui
articol este binevenită deoarece după 1989 această dată a fost muh discutată, abordarea
ei îmbrăcând nu de puţine ori "haină" politică.
Cunoscut ca unul dintre cei mai mari specialişti ai cercetării istoriei moderne,
reputatul istoric aduce noi argwnente concludente referitoare la data exactă a
proclamării independenţei naţionale a Romlniei. Bazându-se pe o cercetare exhaustivă,
domnia sa demonstrează clar că independenţa na,tională a României a fost proclamată
în ziua de 9 mai 1877 şi nu pe 10 mai, zi în care ''în Cameră, din însărcinarea grupării
liberal-radicale şi cu asentimentul miniştrilor, deputatul N. Fleva a interpelat guvernul
dacă s-a conformat votului din 29 aprilie aducând la cunoştinta Puterilor garante ruperea
legăturilor de dependentă fată de Poartă şi, prin urmare, <<independenţa absolută a
României». Răsptmzându-i, Mihail Kogălniceanu - ministrul de externe, preciza că
legăturile cu puterea suzerană fiind rupte <<Suntem independen,ti, suntem na,tiune de sine
stătătoare)), iar guvemul«va face tot ce va fi cu putinţă ca starea noastră de stat
independent săfie recunoscută de Europa>)"
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În aceeaşi zi Camera şi Senatul au votat, fiecare la închiderea şedinţei solenme, o
mo,tiune prin care "se lua act că resbelul dintre România şi Turcia, că ruperea
legăturilor noastre cu Poarta şi independen,ta absolută a României au primit
consacrarea lor oficială''
Confuzia că independenţa ar fi fost proclamată la 1 O mai şi nu la 9 mai, rezidă
din faptul că, în încheierea şedinţei Camerei din ziua de 9 mai, preşedintele C .A Rosetti
a amintit deputaţilor că "<<a doua zi, adică pe 1 O mai, se împlinesc 1 1 ani de la
înscăunarea domnitorului Carol 1" şi-i roagă să meargă la palat, la ora 13, pentru a-1
saluta <�e bună venire» şi în acelaşi timp să salute <<această reînviere a României»"
Insuşi domnitorul Carol 1 notează în Memoriile sale că la 9 mai deputatul N. Aeva
a cerut în Cameră ''proclamarea publică a neatârnării României", iar M. Kogălniceanu a
răspuns că ţara "e deja independentă'' şi după votarea, "în wumimitate", a moţiunii prin
care acest fapt a "dobândit confirmarea oficială'' s-a votat şi proiectul de lege pentru
crearea ordinului Steaua Roniiniei "ca prim act al independenţei"
In încheierea materialului autorul subliniază faptul că ''proclamarea
independen,tei na,tionale a României a avut loc la 9 mai 1877 dar de atunci -fără a se
ignora adevărul istoric s-a considerat ca ea să fie celebrată la 10 mai odată (.,U
aniversarea înscăunării domnitorului Carol 1 şi cu festivită,tile închinate proclamării
regatului, spre a fi o singură sărbătoare cu întreită semnificape şi care, din 1897, afost
decretată şi ca sărbătoare în toate şcolile din ,tară''
Alte câteva articole din revistă se referă la activitatea didactică, atât în
învăţământul preuniversitar cât şi în cel universitar, prezentându-se aspecte concrete
despre modul de desfăşurare a lecţiilor şi seminariilor şi impactul acestora asupra
elevilor şi studenţilor.
Sumarul revistei cuprinde şi rezumatul discuţiilor <:X%. au avut loc la masa rotundă
a Societăţii de Ştiinţe Istorice din 19.02.2001, cu tema Invăţământul preuniversitar
de istorie. Bilanţul unui deceniu, ce s-au axat asupra numărului mic de ore afectat
acestei discipline în liceu, conţinutul manualelor după 1 990 şi necesitatea îmbunătăţirii
programe� revenirea la cel puţin 2 ore pe săptămână, pentru ca elevul să perceapă cât
mai corect evoluţia evenimentelor de-a lungul tin:pului.
Aspecte privind rolul istoriei în şcoală, precum şi rolul Societăţii în cercetarea
istorică au fost prezentate la cursurile de vară ale SSI de la Braşov şi Constanţa ( 12-22
iulie 2000) şi a întâJnirii de la Cotroceni (30 aprilie 2001) cu Ministrul Educaţiei şi
Cercetării, d-na profuniv.dr. Ecaterina Andronescu şi o delegaţie de istorici. S-a ajuns la
concluzia că istoria are o importanţi deosebită în procesul educativ-fonnativ şi că o
restabilire a statutului ei în şcoală poate contribui la succesul reformei în învăţlmântul
românesc.
Studii şi Articole de Istorie este o revistă care prin calitatea ştiinţifică a articolelor,
multitudinea subiectelor abordate, eleganţa frazei şi nu în ultimul rând "greutatea"
autorilor, se recomandă de la sine, motiv pentru care credem că este mai mult decât
necesară profesorilor de la catedră, cercetătorilor în domeniu, dar şi tuturor celor care
îndrăgesc istoria în general şi istoria românilor în special.
A
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Cu aproape un secol în urmă, marele istoric A.D. Xenopol opina că "fiecare
timp e în drept să aibă istoria lui" Afirmaţia are consistenţa unei paradigme, ea
raportându-se la succesiunea generaţiilor de specialişti care, la catedră, în institute de
cercetări sau pe şantiere arheologice, creează şcoli, fundamentează idei, elaborează
lucrări, a căror finalitate tinde spre un "proiect conceptual", specific unei perioade
date. În aceşti parametri se încadrează şi pleiada de arheologi, a ult:itrelor patru-cinci
decenii, ce a contribuit, cu rezultate remarcabile, la îmbogăţirea spectrului istoriei
vechi a românilor. Printre numele ce onorează eforturile acestei pleiade se află şi cel
al băcăuanului Ioan Mitrea.
Născut la 4 aprilie 1 937, în satul Căciuleşti, comuna Girov, judeţul Neamţ,
Ioan Mitrea poartă pecetea celor născuţi 'm Moldova de sub munte"
De fascinantul ţinut al Neamţului, de la poalele Ceahlăului, "muntele stănt" al
civilizaţiei getice, îşi leagă destinul numeroase personalităţi ale spiritualităţii
româneşti. Astfel, la mănăstirea Bistriţa şi-a trăit ultimii ani ai vieţii Grigore Ureche.
La Piatra Neamţ s-a născut V.A. Urechia, iar la Ghindăoani (acolo unde moldovenii
i-au înfrânt în 1395 pe trufaşii maghiari), a văzut lumina zilei filosoful Vasile Conta.
Tot din Neamţ, de la Dobreni, era mama lui Vasile Pârvan. Ortodoxismul românesc
şi-a aflat aici veritabili sacerdoţi, de la episcopul Melchisedec Ştefănescu (născut la
Gârcina lângă Piatra Neamţ) până la părintele Cleopa, de la Stanta Mănăstire
Sihăstria.
Ioan Mitrea se mândreşte că s-a născut în satul care a dat !fuii, în perioada
interbelică, doi generali, pe Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea, ultimul fiind unchiul
său; precun1 şi cu faptul că în satul său natal, în vremea copilăriei, cel mai răspândit
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nume de familie era Mitrea, ca şi în Răşinarii Sibiului de unde i-au venit strămoşii.
Celor pasionaţi de arheologie le aminteşte că în amonte de satul natal, pe malul stâng
al Cracăului, un fel de "Ozana" copilăriei sale, la cea. 2 Km, se află vestita staţiune
arheologică Frumuşica aparţinând culturii eneolitice de tip Cucuteni, cercetată de
preotul Constantin Matasă, fondatorul Muzeului de arheologie din Piatra Neamţ, de la
care, elev fiind, a luat cunoştinţă prima dată de mărturiile străvechi de civilizaţie din
împrejurimile oraşului Piatra Neamţ.
Ioan Mitrea a urmat cursurile şcolii primare în satul natal, Căciuleşti, iar clasele
gimna.ziale la Şcoala generală de 7 ani din Girov. După absolvirea Liceului "Petru
Rareş" (numit un timp, în vremea comunismului, Şcoala medie nr. 1) din Piatra
Neamţ, a urmat, în perioada 1 958- 1 963, cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie, din
cadrul Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi. Ca student a participat la activitatea
Cercului ştiinţific studenţesc de "Istorie veche", al cărui preşedinte a fost în anii ill-V,
având îndrumători ştiinţifici pe prpfuniv.dr. Mircea Petrescu-Dîmboviţa şi pe
regretatul confuniv.dr. N. Gostar. In vacanţele din anii m şi IV a participat la
cercetările arheologice de la Bâtca-Doamnei, de lângă Piatra Neamţ, sub conducerea
lui N. Gostar.
Student foarte bun, cu bursă republicană în anii IV şi V, a absolvit ca şef de
promoţie secţia de "Istoria românilor", şi a fost numit, prin repartiţie guvernamentală,
în învăţământul superior, la Facultatea de Istorie-Geografie, din cadrul Institutului
Pedagogic de 3 ani din Iaşi. In 1964, facultatea la care funcţiona a fost transferată la
Institutul Pedagogic de 3 ani din Bacău. Din acest moment, destinul său se leagă
indisolubil de oraşul de pe malurile Bistriţei. Deşi ofertele tentante nu au lipsit, Ioan
Mitrea a refuzat să facă din Bacău o nostalgie, simţind că rosturile sale capătă
contururile urbei de adopţie. La Bacău a întâlnit un OM cu suflet mare, pe Iulian
Antonescu, care 1-a stimulat atât în activitatea la catedră (au lucrat împreună la
Facultatea de Istorie-Geografie), cât şi în activitatea de cercetare arheologică,
colaborând în cadrul Muzeului din Bacău.
În perioada 1 963-1 975, a realizat o frwroasă şi promiţătoare carieră
universitară ce a coincis, aproape în întregime, cu scurta "iluzie" a dezgheţului
ideologic. Astfel, Ioan Mitrea parcurge treptele învă�ui superior, de la asistent
la lector suplinitor şi, apoi, lector titular, prin concurs. In această perioadă a făcut şi
stagii de specializare, de câte o lună, la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii
Bucureşti, sub îndrumarea profuniv.dr.doc. Gh. Ştefan şi profuniv.dr.doc. Ion
Nestor. Impunându-se prin competenţa profesională şi ştiinţifică, precum şi prin
spiritul organizatoric, a fost desemnat şi în funcţii de conducere ale instituţiei, precum
cea de prodecan, în 1 97 1 - 1 972, şi respectiv decan, în anii 1 972- 197 5.
Printre victimele "revoluţiei culturale", de model asiatic, iniţiată în primii ani ai
deceniului al optulea, s-a aflat şi Facultatea de Istorie-Geografie din Bacău, lichidată
în 1975 în chip abuziv, deşi avea un remarcabil corp profesoral şi o foarte bună bază
materială. Abso1venţii acestei facultăţi, răspândiţi în toată ţara, au făcut şi fac cinste
învăţământului românesc. Majoritatea absolvenţilor şi-au continuat studiile, pentru a
deveni profesori I, în cadrul facultăţilor de istorie sau geografie, de la Universităţile
din Iaşi şi Bucureşti.
A
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După lichidarea Facultăţii de Istorie-Geografie din Bacău, timp de un an, Ioan
Mitrea a funcţionat ca profesor titular la Liceul "G. Bacovia" din Bacău. A urmat,
apoi, activitatea de aproape un deceniu (1976- 1 985), la Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă din Bacău, o perioadă ca director (1976- 1 982), iar apoi ca rruzeograf principal

(1982-1 985).
Cariera universitar-muzeistică i-a pennis amplificarea preocupărilor de
cercetare ştiinţifică, începute în anii studenţiei sub competenta îndrumare a distinsUlui
prof.univ.o/.doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, astăzi membru titular al Academiei
Române. In acest do�reniu, Ioan Mitrea s-a aplecat cu justificată stăruinţă asupra
epocii de formare a poporului român. Pasiunea sa pentru această epocă, cu accent pe
etapa secolelor VI-X, este ilustrată şi de faptul că o temă de seminar, din anul 1 de
facultate, privind Moldova în secolele VI-X, a fost mereu îmbunătăţită fiind
prezentată la o sesiune a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, din Universitatea "Al.I. Cuza"
(în 1 96 1), apoi ca lucrare de diplomă (în 1963) şi, în final, ca teză de doctorat (în
1 979). Preocuparea pentru etlws-ul românesc s-a obiectivat în rrultitudinea
cercetărilor arheologice, la care a colaborat sau le-a condus, de pe întreg cuprinsul
Moldovei, din nord, de la Lozna-Dorohoi şi Fundu Herţii, judeţul Botoşani, şi până în
sud, la Câmpineanca şi Oreavu, din judeţul Vrancea.
Fonnarea sa ca specialist în arheologia mileniului 1 a presupus, la începuturi,
participarea pe şantierele de la Lozna-Dorohoi, Mănoaia-Costişa Gudeţul Neamţ),
Oituz Gudeţul Bacău) şi Botoşana Gudeţul Suceava), în anii 1 963- 1 968 alături de
consacratul specialist de azi al epocii secolelor V-XI, arheologul Dan Gh, Teodor, în
prezent prof.univ.dr. la Facultatea de Istorie din Iaşi şi director al Institutului de
Arheologie din Iaşi. Din aceleaşi motive a participat la campaniile din 1968 şi 1 969 de
pe Şantierul arheologic de la Brntei-Sibiu, în colectivul condus de prof.univ.dr.doc. Ion
Nestor, creatorul şcolii de arheologia epocii de formare a poporului român.
Cercetări de durată şi de mare amploare a întreprins Ioan Mitrea pe
şantierele arheologice de la lzvoare-Bahna şi Davideni (judeţul Neamţ), precum şi
la Bacău-Curtea Domnească, Onceşti, Dămieneşti şi Ştefan cel Mare Gudeţul
Bacău) . Câteva din aceste situri au impus în arheologie ceea ce am putea numi
"amprenta" Ioan Mitrea. Astfel, aşezarea de la Davideni din secolele V-VIII ,
investigată sistematic începând cu 1 97 1 vreme de peste un sfert de secol, în care a
descoperit peste 75 de locuinţe dintr-un sat întins din epoca formării poporului român,
este în prezent cea mai mare aşezare din sec. V-VII cercetată sistematic pe teritoriul
României. La Davideni s-au descoperit numeroase dovezi arheologice care probează
continuitatea şi romanitatea populaţiei autohtone din Moldova în secolele V-VIII .
Aici s-au găsit şi numeroase piese paleocreştine, între care şi o fibulă cu chipul lui
Hristos, prima de acest fel din nordul Dunării, dovedind generalizarea creştinismului
în spaţiul vechii Dacii în secolele V-VI. La fel reţine atenţia, prin semnificaţia istorică,
şi aşezarea de la Izvoare-Babna cu un nivel de locuire din secolele VI-VII , continuat
de un nivel din secolele VIII-IX, epocă în care se afirmă deja civilizaţia străveche
românească, expresie a încheierii procesului de fonnare a poporului român.
Lui Ioan Mitrea i se datorează şi recuperarea, în 1 973, a tezaurului de vase
romane imperiale de la Muncelul de Sus, din judeţul Iaşi, unicat în răsăritul Europei,
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şi a tezaurului de denari romani imperiali de la Măgura-Bacău, cuprinzând 2828 de
denari imperiali şi două drahme greceşti, fiind cel mai mare tezaur de monede
romane, descoperit şi recuperat, din spa�ul est-dacic. Atli>ele tezaure au fost
valorificate ştiin�fic de Ioan Mitrea în colaborare cu dr. Virgil Mihăilescu-Bîrliba.
Rezultatele importante furnizate de activitatea de cercetare arheologică au fost
un stimulent pentru înscierea la doctorat, în 1 968, la Universitatea din Bucureşti, sub
îndrumarea prof.univ.dr doc. Ion Nestor, :rremru corespondent al Academiei. Tema
aleasă, de largă cuprindere, avea ca obiectiv în special "Moldova de sub munte", şi se
intitula: Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX.
După decesul profesorului Ion Nestor ( 1974), s-a transferat cu doctoratul la Institutul de
Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca, noul conducător ştiinţific fiind prof.univ . dr.doc.
Kurt Horedt. Susţinerea tezei de doctorat a avut loc în ziua de 9 noiembrie 1 979, în
faţa unei Comisii prezidată de Acad. Ştefan Pascu, directorul Institutului men�onat.
Alături de Kurt Horedt, din Comisia de doctorat au făcut parte profunivdr.doc. Mircea
Petrescu-IJ'unbovita, profuniv.dr. Ştefun Olteanu şi profuniv.dr. Dan Gh. Teodor (teza
de doctorat a fost publicată, într-o formă restrânsă, în Carpica, XIT, 1 980, p. 55-1 90).
Prestigiosul titlu ştiin�fic este onorat de o intensă activitate publicistică. Ioan Mitrea
este autor sau coautor a opt �' a publicat peste 1 00 de studii şi articole de
specialitate în reviste din ţară şi străinătate, a realizat peste 150 de recenzii, note şi
articole pe teme de arheologie şi istorie, publicate în reviste de specialitate şi în reviste
de cultură şi cotidiene precum Ateneu (revistă de cultură), Deşteptarea, Monitorul de
Bacău, Analele Brăilei, Ceahlăul - Piatra Neamţ, Cugetul - Chişinău, Asachi - Piatra
Neamţ etc. Articolele pe teme de istorie din revistele de s_ultură şi presa cotidiană pun
în evidenţă şi talentul de jurnalist al praf Ioan Mitrea. In unele din aceste publica�i
(de exemplu în Ateneu şi Sinteze literare-critice-sociale), a avut şi rubrici lunare sau
săptărnânale. Măsura activită�i sale de cercetare este dată şi de participarea la peste
1 25 de simpozioane, sesiuni şi congrese ştiin�ce în ţară şi peste hotare.
Prin cercetările arheologice întreprinse vreme de aproape patru decenii, prin
valorificarea rezultatelor acestor cercetări în numeroase lucrări de specialitate (a se
vedea, în continuare, lista de lucrări publicate), Ioan Mitrea a adus contribu�i
importante la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei dacilor liberi de la est de Carpa�
(sec. 11-11, prin cercetările de la Dămieneşti, Onceşti, Borşeni, recuperarea tezaurului
de la Muncelul de Sus şi Măgura-Bacău etc.), a culturii Sântana de Mureş (sec. IV-V,
prin cercetările de la Mănoaia-Costişa, Bacău-Curtea Domnească, Obârşeni-Vaslui,
Cârligi-Filipeşti etc.), a culturii Costişa-Botoşana-Hansca (sec. V-VII, prin cercetările
de la Mănoaia-Costişa, Bacău-Curtea Domnească, Davideni-Neamţ, Ştefan cel Mare
Bacău, Izvoare Bahna şi Borşeni, judeţul Neamţ, Oreavu-Vrancea etc.), şi a
civiliza�ei vechi româneşti (sec. Vlll-IX, prin cercetările de la lzvoare-Bahna şi
Borşeni, judeţul Neamţ, Onceşti-Bacău, Câmpineanca-Vrancea etc.). Cât a lucrat cu
baza la muzeu, a contribuit la organizarea a numeroase expoziţii judeţene,
interjudeţene, na�onale şi internaţionale, prin�care s-a valorificat IIIlzeistic bogatul
patrimoniu arheologic al muzeului băcăuan. In decembrie 1 979 şi ianuarie 1 980, a
participat împreună cu regretatul istoric şi arheolog Hadrian Daicoviciu la organizarea
expoziţiei 1 Dacii. Mostra deDa dvilita daco-getica in epoca classica, la Rorm-Italia,
.
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expozi�e care s-a bucurat de un mare succes în rândul specialiştilor şi marelui public
din Roma şi din alte centre ştiinţifice şi culturale din Italia.
Colaborator al revistei Carpica de la primul număr, apărut în 1 968 din
ini�ativa lui Iulian Antonescu, în anii cât a fost director al Muzeului Judeţean de
Istorie şi Artă Bacău, a scos încă cinci numere din revistă ( Carpica Vlli-XID, fiind
redactor responsabil. Apoi, în calitate de redactor responsabil adjunct, a răspuns, în
fapt, de tipărirea numerelor XIV, XV şi XVI din Carpica. Cu mici excep�i (de
exemplu nu a dorit să participe la sumarul numerelor XIII şi XXV), a fost şi este
prezent în sumarul tuturor mnrerelor din revista Carpica, inclusiv în ultimul număr,
XXX, din 200 1 . Aşa cum rezultă din lista de lucrări, a publicat studii şi articole în
nwreroase reviste de specialitate, dintre care amintim Studii şi Cercetări de Istorie
Veche (şi Arheologie), Dacia, N.S., Materiale şi Cercetări Arheologice, Memoria
Antiquitatis, Arheologia Moldovei, Crisia - Oradea, Pontica - Constanţa, Acta
Moldaviae Meridionalis
Vaslui, Mousaios - Buzău, Studia Antiqua et
Archaeologica
Iaşi, Thraco-Dacica, Studii şi Articole de Istorie, Symposia
Thracologica, Vrancea - Studii şi Comunicări, Suceava -Anuarul Muzeului Na,tional
al Bucovinei, Cronica Cercetărilor Arheologice - Bucureşti etc.
De la 1 septembrie 1 985, în condi�le în care "autofinanţarea" la muzeu
devenise insuportabilă şi umilitoare, Ioan Mitrea a revenit la catedră, ca profesor la
Liceul "G. Bacovia" (azi Colegiul Naţional "Ferdinand 1") din Bacău, unde
fi.mcţionează şi în prezent, în cumul. Din anul şcolar 2000-200 1 predă şi la clasele de
liceu din cadrul Grupului Şcolar "Grigore Moisil" - Bacău. Măiestria pedagogică de
care a dat dovadă se reflectă în numeroasele premii obţinute de elevii săi la
concursurile şcolare, la fazele judeţene şi naţionale ale Olimpiadei de istorie. La faza
na�onală din 1 993 o elevă a sa a obţinut premiul I pe ţară la clasa a XII-a. Era pentru
prima dată când un elev din judeţul Bacău obţinea acest mare premiu na�onal la
istorie. A condus mai mul� ani activitatea Cercului ştiinţific ''Nicolae Iorga", în care
au activat numeroşi elevi, iar după 1989 a reluat tradiţia anuarelor liceului din
perioada interbelică. In calitate de coordonator a realizat trei numere din seria nouă a
Anuarului Liceului "G. Bacovia" (azi Colegiul Na�onal "Ferdinand I") respectiv nr. I
în 1 992, nr. II în 1 995 şi nr. m în 1997, publica�e bine primită de elevi şi profesori.
Tot în 1 997, la sărbătorirea a 130 de ani de la înfiinţarea Gimnaziului Clasic şi a 1 00
de ani de învăţământ liceal în prestigioasa instituţie de azi Colegiul Naţional
"Ferdinand 1", s-a îngrijit de apariţia unui Buletin Ştiin,tific al profesorilor. Din păcate
în anii următori nu a mai apărut nici Anuarul şi nici Buletinul Ştiin,tific. Lesne de
înţeles că nu din vina sa. Şi în anii cât a lucrat în învăţărnântul superior a antrenat
studenţii în activitatea de cercetare ştiinţifică. A fost îndrumător ştiinţific al Cercului
ştiinţific de Istorie veche, a antrenat studenţii la cercetările arheologice de pe şantierele
de la Bacău-Curtea domnească, lzvoare-Bahna şi Davideni-Neamţ. Studen�i
îndrumaţi de prof. Ioan Mitrea au obţinut men�uni şi premii la Sesiunile na�onale de
Comunicări ştiinţifice organizate în acea vrerre.
Prof. Ioan Mitrea a condus mai mulţi ani, ca metodist, catedra de istorie a
·profesorilor din municipiul Bacău şi, de peste 30 de ani, este preşedintele Filialei
Bacău a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. În aceste din urmă calită�, a
-
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împărtăşit cu generozitate din propria experienţă, colegilor mai tineri. Din iniţiativa
sa, ca preşedinte al Filialei Bacău a S.S.I., şi a regretatului prof.univ.dr. Traian
Cantemir, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Filologice - Filiala Bacău, a apărut în
}973, după multe greutăţi şi piedici, volumul Comunicări de Istorie şi Filologie.
Impreună cu prof. Traian Cantemir şi prof. D. Alistar a scos şi câteva numere din
Studii şi Cercetări Ştiinţifice (Seria Istorie-Filologie), pe anii 1 972-1 974, publicaţie a
Institutului Pedagogic din Bacău. Tot din iniţiativa sa a apărut şi prezenta publicaţie a
Filialei Bacău a S.S.I. din România, care sperăm să trăiască cât mai mulţi ani.
Prof. Ioan Mitrea a contribuit la înfiinţarea, în martie 2000, a Fundaţiei
�rural-Ştiinţifice "lulian Antonescu", al cărui preşedinte executiv este şi în prezent.
In această calitate a militat pentru păstrarea memoriei şi valorificarea moştenirii
ştiinţifice a arheologului, istoricului, muzeografului şi în general a omului de cultură
care a fost regretatul Iulian Antonescu, ctitorul Muzeului de arheologie şi istorie din
Bacău, şi a întregii retele muzeistice din judet.
În toată peri�ada de după anul 1 975, când s-a desfiinţat Facultatea de
Istorie-Geografie din Bacău, a continuat să activeze în învăţământul superior, În
calitate de cadru didactic asociat, la Institutul de învăţământ superior din Bacău
(devenit după 1 989 Universitatea din Bacău), la Universitatea "Spiru Haret'' - Filiala
Bacău, Universitatea "M. Eminescu" - Filiala Bacău, iar din acest an. la Universitatea
"�ucian Blaga" din Sibiu (m cadrul Facultăţii de Istorie-Limba engleză, Secţia Bacău
- Invătământ la distantă).
'Prof. Ioan Mi� s-a impus ca unul din oamenii de vază ai "Cetăţii" pentru că
a ştiut să sfideze "tiparele" hărăzite de cotidianul obişnuit. Astfel, el a transgresat
condiţia de dascăl, impunându-se în lumea ştiinţifică din domeniul arheologiei şi
istoriei. O asemenea evoluţie este cu atât mai meritorie cu cât, se ştie, elita noastră
deturnează. frecvent actul intelectual, fiind tentată să-I concetreze doar la nivelul
capitalei sau, în cel mai bun caz, la nivelul marilor centre universitare. Prin pasiune şi
perseverenţă, Ioan Mitrea a depăşit "complexul" provincialului, probând că actul de
cultură nu are limite. Lucrările sale ştiinţifice au fost şi sunt apreciate, sunt citate în
monografii şi tratate de specialitate, din ţară şi străinătate.
Pentru rezultatele muncii sale la catedră şi în planul cer� ştiinţifice a fost
distins cu numeroase diplome, medalii şi decoraţii naţionale. Intre altele menţionăm
? în anul 1987, prin Ordinul numărul 7700 al Ministerului Educaţiei şi
Invăţământului, a fost distins cu titlul de "Profesor evidenţiat" Prin Decretul
prezidenţial numărul 525 din 1 decembrie 2000, privind conferirea unor decoraţii
naţionale personalului din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu prilejul
Zilei Naţionale a României, prof. Ioan Mitrea a fost distins cu Ordinul Naţional
Pentru Merit în grad de Cavaler (Cf. Monitorul Oficial, nr. 673 din 1 8 decerriJrie
2000, Anexa 3d, poziţia nr. 34), fiind singurul profesor din învăţământul băcăuan care
a fost decorat prin decretul menţionat.
La 65 de ani, Ioan Mitrea se află în plină forţă creatoare. Lucrează. la catedră,
cu elevii şi studenţii, participă la manifestări ştiinţifice, publică mult, dovadă fiind
faptul că în ultimii şase ani a publicat şase cărţi (două de autor, iar la patru, coautor),
este colaborator al Muzeului Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" din Bacău şi al
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Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, conduce cercetările de pe şantierele
arheologice de la Borşeni-Neamţ şi Ştefan cel Mare-Bacău.
Se spune deseori că orice vârstă reprezintă un reper convenţional. Şi în cazul
aniversatului nostru, dincolo de cifre se află un om de carte, cu o profundă vocaţie
culturală şi ştiinţifică. Să dorim, deci, distinsului nostru coleg, la împlinirea a 65 de
ani de viaţă, noi realizări în activitatea la catedră şi de cercetare ştiinţifică, împlinirea
proiectelor aflate pe masa de lucru şi multă, multă sănătate.
La mulţi ani, magistre!
PROF.DR. VIOREL CRUCEANU

LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE
L

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Cărţi

Tezaurul de la Măgura, Bibliotheca Carpicae, I, Bacău, 1977, 80 p . text +
XXVI planşe (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
Bacău - monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980, 280 p. (redactor
responsabil dr. Pintilie Rusu, coautor).
Bacău - reşedinţă voievodală, Bacău, 1996, 100 p. text + 5 1 fig. (în colaborare
cu Al. Artimon).
Judeţul Bacău - monografie, Editată de Consiliul Judeţean Bacău şi Muzeul de
artă şi etnografie, Bacău, 1 996 (coautor pentru partea privind istoria străveche şi
veche).
Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi
concluzii istorice, Piatra Neamţ, Editura Nona, 1998, 173 p.
Bahna-Neamţ străveche aşezare de răzeşi, Bucureşti, Editura "Diacon
Coresi", 1 999, 168 p. (în colaborare cu Jean Ciută).

Comunităţi săteşti la est de Carpaţi În epoca migraţiilor. Aşezarea de la
Davideni din secolele V-VIII, Piatra Neamţ, Editura "Constantin Matasă", 2001,
400 p.

8.

Iulian Antonescu spirit universal, Editura "Cutia Pandorei", Vaslui, 2001 , 256 p.
(coordonare şi redactare împreună cu Eugenia Antonescu şi Marcel Drăgotescu).
IL Articole şi studii în reviste de specialitate

1.
2.
3.

Cercetări arheologice În aşezarea prefeudală de la Lozna-Dorohoi, în

Arheologia Moldovei, IV, 1966, p. 279-292 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor).
Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaţilor Orientali şi
din zona de contact cu Podişul Moldovei, în Carpica, I, 1 968, p. 249-260.

Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costişa şi contribuţia lor la
cunoaşterea culturii materiale locale din sec. V-VI e.n. din Moldova, în
Carpica, 1, 1 968, p. 233-248 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor şi V. Căpitanu).

4.

Date referitoare la populaţia autohtonă de la răsărit de Carpaţi În sec. V-VI e.n.,
în Studii şi articole de istorie, XIV, 1 969, p. 1 85- 1 93.
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5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
1 1.
12.
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Un pumnal scitic descoperit la Ghindăoani (corn. Bălţăteşti, jud. Neamţ), în
SCIV, t. 20, 1 969, 3, p. 453-456.
Necropola din sec. al IV-lea e.n. de la Obârşeni-Voineşti, în Carpica, II, 1969,
p. 2 1 9-232.

Descoperirile arheologice de l a Oituz Gud. Bacău), în Carpica, II, 1 969,

p. 309-324 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor şi C. Buzdugan).

Un sceptru din piatră descoperit la Voineşti Gud. Vaslui), în Memoria
Antiquitatis, 1, 1 969, p. 3 1 1 -3 1 7 .
O descoperire din Hallstattul târ.l.i u în nordul Colinelor Tutovei Gud. Va;lui),
în Studii şi cercetări ştiin,tifice, Bacău, 1 970, p. 2 1 0-217
Contribuţii la cunoaşterea populaţiei locale dintre Carpaţi şi Siret în
sec. V-VI e.n. , în Memoria Antiquitatis, II, 1970, p. 345-369.
Un nou depozit monetar antic descoperit lângă Zimnicea, în Memoria
Antiquitatis, II, 1 970, p. 491 -498 (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
Un akinakes descoperit la Năneşti (corn. Parincea, jud. Bacău), în SCIV, t. 22,

1 97 1 , 3, p. 49 1 -494.
1 3 . Depozitul de bronzuri de la Heleşteni, în Memoria Antiquitatis, III, 1 97 1 ,
p. 1 83 - 1 92.
1 4. Descoperiri prefeudale la Curtea domnească - Bacău, în Carpica, IV, 197 1 ,
p. 225-252 (în colaborare cu Al. ArtimJn).
1 5. Aşezarea prefeudală de la Onceşti Gud. Bacău), în Carpica, IV, 197 1 , p. 271-286.
1 6. Cercetări arheologice în nordul colinelor Tutovei, în Studii şi cercetări
ştiinţifice, Bacău, 1 972, p. 1 3 1 - 148.
17. Un nou tezaur de tetradrahme thasiene şi podoabe dacice de argint
descoperit în Moldova, în SCN, t. 23, 1972, 3, p. 64 1 -646.
1 8 . Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpaţi şi
Siret a Moldovei, în Carpica, V, 1 972, p. 1 1 5-1 32.
19. Contribuţia cercetărilor arheologice de la Curtea domnească din Bacău şi
Davideni-Neamţ, la cunoaşterea epocii secolelor VI-VII e.n. din Moldova, în
Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1972, p. 5-22.
20. Cercetări arheologice în aşezările prefeudale de la Bereşti-Bistriţa şi
Izvoare-Bahna, în Studii şi cercetări ştiin,tifice, Bacău, 1 972, p. 33-46.
2 1 . Câteva fibule romano-bizantine descoperite în Moldova, în SCIV, t. 24, 1 973,
4, p. 663-666.
22. Principalele rezultate ale cercetărilor din anii 1947-1972, privind situaţia din
Moldova în epoca fonnării poporului român, în Comunicări de istorie şi
filologie, Bacău, 1 973, p. 47-59.
23. Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Balma, în Carpica, VI, 1 973-1974, p. 55-76.
24. Cercetări arheologice în aşezarea de la Câmpineanca, în Studii şi cercetări
ştiin,tifice, Bacău, 1 974, p . 6 1 -86 (în colaborare cu Victor Nămoloşanu).
25. Concepţia lui Dimitrie Cantemir despre romanitatea, continuitatea şi
unitatea poporului român, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1 974, p. 7-14.
26. Noi descoperiri arheologice din Moldova aparţinând culturii Dridu, în
Crisia, IV, 1974, p. 73-87.
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27. Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermăneşti, jud. Vaslui, în Carpica,
VII, 1975, p. 59-62.
28. Tezaurul de denari romani imperial descoperit la Hertioana de Jos
(corn. Traian, jud. Bacău), în Carpica, VII, 1 975, p. 15-29 (în colaborare
cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
29. Săpăturile de salvare din aşezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea, în
Carpica, VIII, 1976, p. 1 83-190.
30. Depozitul de bronzuri de la Rozavlea Gud. Maramureş), în SCIVA, t. 27,
1976, 4, p. 537-548 (în colaborare cu Carol Kacso).
3 1 . Aşezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea domnească - Bacău,
în Carpica, VIII, 1976, p. 191-224 (în colaborare cu Al. Artim:m).
32. Teritoriul de formare a poporului român, vatră a luptei seculare pentru
unitate şi independenţă, în Carpica, IX, 1977, p. 35-39.
33. Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna (II). Contribuţii la arheologia
epocii de fonnare a poporului român, în Carpica, X, 1978, p. 205-252.
34. Tezturul de v� romane de la Mmcelul de Sus, în Carpica, X, 1978, p. 163-177
+ 7 planşe (m colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
35. Le tresor de vases romains de Muncelul de Sus, în Dacia, N.S ., XXII, 1978,
p. 201-2 12 (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
36. Cercetări arheologice privind secolele IV-XI În judeţul Vrancea, în Studii şi
Cercetări, Vrancea, 1, 1 978, p. 45-80.
37. Elemente şi influenţe bizantine în regiunea subcarpatică a Moldovei, În
secolele VI-IX, în SCIVA, t. 30, 1 979, 2, p. 145- 1 62.
38. Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budeşti-Plopana, jud.
Bacău, în Carpica, XI, 1979, p. 23 1-246 (m colaborare cu Al. Art:irron).
39. Dovezi ale prezenţei creştinismului în secolul al VI-lea în Moldova, în MMS,
55, 1979, 3-6, p. 400-403.
40. Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea în comuna Dămieneşti, jud. Bacău,
în Carpica, XI, 1979, p. 1 7 1 - 1 80.
4 1 . Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n.,
în Carpica, XII, 1 980, p. 55- 190 (şi separat, acelaşi text, Bacău, 1980, 136 p ).
42. Şantierul arheologic Izvoare-Bahna, în Materiale şi cercetări arheologice,
XIV, Tulcea, 1980, p. 432-449.
43. Dovezi arheologice privind prelucrarea metalelor în secolele VI-IX, În
regiunea subcarpatică a Moldovei, în SCICP, 2, Sibiu, 1 98 1 , p. 1 3- 1 8.
44. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezarea de la
Davideni (sec. V-VII e.n.), în Memoria Antiquitatis (197 1 - 1976), VI-VIII, 198 1 ,
p. 65-92.
45. Necropola carpică de la Dămieneşti, jud Bacău, în Carpica, XIV, 1982, p. 65-79.
46. Etnogeneza românilor în opera lui Vasile Pârvan, în Suceava, X, 1983,
p. 847-851 .
47. Contribuţia noilor cercetări arheologice la cunoaşterea situaţiei istorice din
Moldova În epoca încheierii etnogenezei românilor, în Studii şi Comunicări
Ştiinţifice (Ştiinţe Umaniste), Bacău 1983, p. 97- 102.
,
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48. Două morminte din secolele VI-V Î.e.n., descoperite la Mileştii de Sus, jud.
Bacău, în Studia Antiqua et Archaeologica, I, Iaşi, 1983, p. 59-64.
49. Sceptrul de piatră de la Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi, în Carpica, XV, 1 983,
p. 7 1 -95 (în colaborare cu Ann Dodd-Opriţescu).
50. Descoperirile geto-dacice din sec. 1 Î.e.n. - 1 e.n. de la Floreşti, jud. Bacău, în
Carpica, XV, 1 983, p. 1 3 1 - 1 36.
5 1 . Le sceptre de pierre de Mogoşeşti-Siret, dep. d' laşi, Roumanie. Problemes
d'origine et de datation, în Thraco-Dacica, IV, 1 983, 1-2, p. 5-1 1 (în colaborare
cu Ann Dodd-Opriţescu).
52. Deux tombes des vr-ve siecles de a.n.e. decouvertes a Mileştii de Sus,
departement de Bacău, în Carpica, XV, 1983, p. 1 17-124.
53. Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea de la lzvoare-Balma
(secolele VI-IX e.n.), în Materiale şi cercetări arheologice (Braşov, 198 1 , XV),
Bucureşti, 1 983, p. 429-434.
54. Cercetările arheologice de la Pârâul Boghii-Pârgăreşti, în Carpica, XV, 1 983,
p. 1 53-1 62.
55. La Începutul sec. III stipendii romane pentru dacii liberi, în Magazin istoric,
nr. 2, 1983, p. 1 3 (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
56. Milenii de locuire În vatra oraşului Bacău şi imprejurimilor, până la prima
menţiune documentară a localităţii, în Carpica, XVI, 1 984, p. 23-50.
57. Unele consideraţii privind originea, cronologia şi semnificaţia etno-culturală
a cuţitelor cu volute descoperite pe teritoriul României, în Carpica, XVI,
1 984, p. 85-94.
58. Remarcabile rezultate ale cercetărilor arheologice În ultimele două decenii
privind etnogeneza şi continuitatea românilor la est de Carpaţi, în Carpica,
XVII, 1985, p. 1 7-26.
59. Încă o necropolă daco-carpică descoperită pe teritoriul comunei Onceşti,
jud. Bacău, în Carpica, XVII, 1 985, p. 8 1 -92.
60. Cercetări arheologice În aşezarea din secolele II-V e.n. de la Cârligi,
corn. Filipeşti, jud. Bacău, în Materiale şi cercetări arheologice (Vaslui, XVI,
1982), Bucureşti, 1986, p. 1 35-144.
6 1 . Contribuţia cercetărilor arheologice de la Ştefan cel Mare, jud. Bacău la
cunoaşterea epocii sec. V-VII din Moldova, în Symposia Thracologica, IV,
Oradea, 1 986, p. 1 2 1 - 1 22.
62. Elemente comune În cultura materială şi spirituală din spaţiul est-carpatic şi
sud-estul Transilvaniei În secolele VI-IX, expresie a unităţii etnice de pe
ambele versante ale Carpaţilor, în Symposia Thracologica, 5, Miercurea Ciuc,
1987, p. 1 03-104.
63. Ignorarea şi mistificare realităţilor arheologice din secolele IV-IX, din
spaţiul est-carpatic al României, premise ale unor false conch.aii istorice, în
Studii şi comunicări ştiin,tifice (Ştiinţe umaniste), Bacău, 1987, p. 369-374.
64. Aşezarea din sec. V-VII de la Ştefan cel Mare, jud. Bacău, în Carpica,
XVIII-XIX (1986-1987), p. 215-250 (în colaborare cu C. Eminovici şi V Momanu).
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65. O fibulă digitată descoperită la Neguleşti, jud. Bacău, în Carpica, XVTII-XIX
(1986-1987), p. 261 -264.
66. Contribuţia cercetărilor arheologice din judeţul Neamţ, privind secolele IV-X,
la cunoaşterea originii şi continuităţii românilor, în Symposia Thracologica, VI,
Piatra Neamţ, 1988, p. 1 85 - 1 86.
67. Un complex funerar descoperit in necropola carpică de la Dămieneşti,
jud. Bacău, în SCIVA, 39, 1 988, 4, p. 369-38 1 .
68. Decouvertes archeologiques de facture slave dans les etablissements de la
Moldavie Centrale aux vr- VIr siecles, în voluiDll Trudi V
Mejdunarodnogo Kongressa arheologov-slavistov, t 4, Kiev, 1988, p. 161-165
(Lucrările celui de-al V-lea Congres intema�onal de aiheologie slavă, Kiev, 18-25
septeni>rie 1985).
69. Unitatea culturii materiale şi spirituale din spaţiul carpato-danubiano
pontic in secolele VI- VII - fundament al unităţii etno-culturale vechi
româneşti, în Symposia Thracolo gica, 7, Tulcea, 1989, p. 416-417.
70. Noi contribuţii arheologice la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei dacilor liberi
de la est de Carpaţi in sec. II-III, în Carpica, XX 1989, p. 149-192.
7 1 . Estimări paleodemografice privind spaţiul est-carpatic al României in
sec. VI-X, în Carpica, XX 1989, p. 3 1 5-338.
72. Sceptre din epoca bronzului descoperite la Voineşti, jud. Vaslui, în Acta
Moldaviae Meridionalis, IX-XI, 1987-1989, Vaslui, 1989, p. 27-32.
73. Noi date privind civilizaţia dacilor liberi la est de Carpaţi in lumina
cercetărilor arheologice din judeţul Bacău, în Symposia Thracologica, VIII,
Satu Mare, 1 990, p. 1 94-195.
74. Rădăcinile Marii Unirii din 1918, în Carpica, XXI, 1990, p. 95-102.
75. Realităţi arheologice şi etnoculturale in spaţiul carpato-nistrean in secolele
VI-VII, în Lucrările conferinţei interuniversitare, organizată la Chişinău, de
Universitatea de stat din Republica Moldova în zilele de 27-30 XI 1991 , p. 54-57.
7 6. Elemente de cultură materială şi spirituală din regiunea central-sud-vestică
a Moldovei şi sud-estul Transilvaniei in secolele VI-X, expresie a unităţii
etnice pe ambele versante ale Carpaţilor, în Vrancea - Studii şi Comunicări,
VIII-X, Focşani, 199 1 , p. 8 1 -108.
77. Noi descoperiri arheologice in aşezarea din secolele V-VII e.n. de la
Davideni, jud. Neamţ, în Memoria Antiquitatis, XVTII, 1 992, p. 203-232.
78. Realităţi arheologice şi etno-culturale in spaţiul carpato-nistrean in secolele
VI-VII, în Carpica, XXIII, 1992, p. 209-222.
79. Realităţi arheologice şi etno-culturale in spaţiul carpato-nistrean in secolele
VI-VII, în Anuarul Liceului "George Bacovia " - Bacău, 1 992, p. 101-1 10.
80. Din nou despre tezaurul de la Simbureşti (jud. Olt), în BSNR, 80-85
(1986-1991 ), 134-139, 1992, p. 75-87 ('m colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrhba).
8 1 . Imaginea vieţii rurale din secolele VI-VII d.H. in spaţiul carpato-nistrean,
pe baza cercetărilor arheologice de la Davideni, în voi. Al XII-lea Simpozion
naţional de istorie şi retrologie agrară a României, Deva, 1993, p. 237-238.
,

,
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82. Aşezările de la Cârligi-Filipeşti (sec. IV-V e.n.) şi Izvoare-Bahna (sec.
VIII-IX e.n.), în Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti, Edi tctra
Academiei Române, 1 993 , p. 335-346.
83. Aşezarea din secolele V-VII de la Davideni, jud Neamţ Cercetările
arheologice din anii 1988-1991, în Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, p. 279-332.
84. Locul şi rolul îndeletnicirilor agricole în viaţa comunităţilor autohtone din
spaţiul carpato-nistrean în secolele VI-X, în voi. Al XIV-lea Simpozion
Naţional de istorie şi retrologie agrară a României, Bacău, 1994, p. 23-24.
85. Davideni - un sat din epoca etnogenezei românilor, în Anuarul Liceului
"George Bacovia " - Bacău, Seria nouă, II, Bacău, 1995, p. 95-108.
86. Fibule descoperite în aşezarea de la Davideni-Neamţ (sec. V-VII d.H.), în
Memoria Antiquivitatis, XX, 1 995, p. 123-132.
87. Elemente slave în cultura secolelor VIII-X din spaţiul carpato-danubiano
pontic. Cuţitele cu volute şi semnificaţia lor, în voi. Din istoria Europei
romane, Oradea, 1 995, p. 295-300.
88. Deux fibules "digitees" trouvees le site de Davideni, dep. de Neamţ
(VI"-VII" siecles), în Dacia, N.S., XXXVIII-XXXIX, 1994-1995, p. 445-447.
89. Davideni - aşezarea din secolele V-VII, în Cronica cercetărilor arheologice 
campania 1995, Brăila, 1996, p. 37-38.
90. Comunităţi creştine din secolele V-VII în regiunea subcarpatică a Moldovei,
în Pontica, XXXVIII-XXXIX, 1 995- 1996, p.227-23 1 .
9 1 . Onceşti - necropola din secolele II-III d.Hr., în Cronica cercetărilor
arheologice 1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 63-64.
92. Dămieneşti - necropola din sec. III d.Hr., în Cronica cercetărilor arheologice
1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 28-30.
93. Şantierul arheologic Borşeni, în Cronica cercetărilor arheologice campm1ia
1996, Bucureşti, 1997, p. 5-6 (în colaborare cu Gh. Dumitroaia şi Elena
-

Ciubotaru).

94. Davideni - aşezarea din secolele V-VII, în Cronica cercetărilor arheologice
1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 30-3 1 .
95. Davideni - aşezarea din secolele V-VII, în Cronica cercetărilor arheologice 
campmzia 1996, Bucureşti, 1997, p. 16-17.
96. Cercetările arheologice de la Borşeni-Neamţ, în Memoria Antiquitatis, XXI,
1997, p. 1 3 1 - 193 ('m colaborare cu Gh. Dumitroaia şi Elena Ciubotaru).
97. Autohtoni şi slavi în secolele VI-VII în aşezarea de la Davideni, în Carpica,
XXVV1 , 1997, p. 174-194.
98. De când începe istoria românilor?, în Actn Mnlrf,tviae Meridionalis, XV-XXII ,
1993-1998, p. 7-1 1 .
99. L'habitat medieval ancien de Davideni-Neamţ. Precisions chronologiques et
considerations ethno-culturelles, în Studia Antiqua et Archaelogica, VII, 2000,
p. 439-454.
100. Secolul al VI-lea în istoria creştinismului la est de Carpaţi. Date arheologice
şi concluzii istorice, în Carpica, XXIX, 2000, p. 27-38.
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101 . Consideraţii privind etnicitatea şi spiritualitatea la est de Carpaţi În secolul
al VI-lea pe baza surselor arheologice, în voi. Adevărul omeneşte posibil pentru
rânduirea binelui, dedicat Profesorului Sever Dumitraşcu, Oradea, 2001, p. 299-306.
1 02. Cel mai vechi portret al lui Hristos din spaţiul est-carpatic al vechii Dacii , în
Mousaios, VI, Buzău, 2001, p. 61-64.
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17. I.H. Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor, Editura Albatros, Bucureşti, 1986, în
Ateneu - revistă de cultură, nr. 204, 1986, p. 4.
1 8. Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n.
Aşezarea de la Botoşana-Suceava, Ed. Academiei, Bucureşti, 1984, şi
Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi, Aşezările din secolele
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Un sat din epoca formării poporului român, în Ateneu - revistă de cultură,
1 22, 1 975, p. 6.
Contribuţii la cunoaşterea epocii de formare· a poporului român, în Ateneu 
revistă de cultură, nr. 125, 1 976, p. 13.
Bacăul în acte şi documente (1), în Ateneu - revistă de cultură, nr. 127, 1 976,
p. 4; idem (ll), în Ateneu, nr. 128, 1 976, p. 1 3 ; idem (iii), în Ateneu, nr. 1 29,
1 977, p. 1 3 ; idem (IV), în Ateneu , nr. 1 30, 1 977, p. 1 3 ; idem (V), în Ateneu,
nr. 1 3 1 , 1 977, p. 1 3 ; idem (VI), în Ateneu, nr. 1 32, 1 977, p. 14; idem (VII) , în
Ateneu, nr. 133, 1978, p. 14; idem (VIII), în Ateneu, nr. 1 34, 1 978, p. 14; idem
(IX), în Ateneu, nr. 1 35, 1 978, p. 14; idem (X), în Ateneu, nr. 1 36, 1 978, p. 14;
idem (XI), în Ateneu, nr. 1 37, 1979, p. 1 3 ; idem (XII) , în Ateneu, nr. 1 38, 1 979,
p. 13; idem (Xlll), în Ateneu, nr. 139, 1979, p. 14; idem (XIV), în Ateneu, nr. 140,
1 979, p. 1 3 ; idem (XV), în Ateneu, nr. 141 , 1 980, p.14.
revistă de
Tezaurul de vase romane de la Muncelul de Sus, în Ateneu
cultură, nr. 1 36, 1978, p. 8.
Decebal, regele-erou al geto-dacilor, în Steagul Roşu - Bacău, din 8 aprilie,
1 978, p. 7.
Romanitatea românilor, în Steagul Roşu - Bacău, din 16 septembrie 1978, p. 6.
Burebista în Getica lui Vasile Pânran, în Steagul Roşu - Bacău, din 20 octombrie
1 979, p. 6.
Expoziţia Dacii - un eveniment cultural şi ştiinţific deosebit la Roma
(interviu acordat doamnei Măndica Mardare), în Ateneu - revistă de cultură,
nr. 1 41 , 1 980, p. 3 .
Continuitatea şi cercetarea arheologică microzonală, în Ateneu - revistă de
cultură, nr. 1 5 1 , 1982, p. 1 1 .
Autohtonie şi romanitate, în Ateneu.- revistă de cultură, nr. 156, 1982, p. 2-3.
nr.

-
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1 1 . "Getica" - reeditarea unei lucrări fundamentale a istoriografiei româneşti
(cu prilejul apariţiei, în 1982, la Editura Meridiane, a ediţiei îngrijite de Radu
Florescu), în Scînteia, nr. 12.677, din 27 mai 1983, p. 4.
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14. Cel mai mare te7aur de monede romane din Moldova, în Almanahul Ateneu,
Bacău, 1986, p. 33-34.
15. Decebal - Marele rege al geto-dacilor, în Ateneu - revistă de cultură, nr. 213,
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1 6. 1900 de ani de la urcarea lui Decebal pe tronul statului dac, în Almanahul
Ateneu, Bacău, 1987, p. 16-18.
17. Cel mai vechi atestat de limbă română, în Almanahul Ateneu, Bacău, 1987,
p. 1 6- 1 8.
18. Etnogeneza şi continuitatea românilor, în Ateneu - revistă de cultură, nr. 223,
1988, p. 3 şi 6.
19. La inceput a fost... arheologia, în Almanahul Ateneu, Bacău, 1988, p. 21 3-2 1 5.
20. Colwma lui Traian - după 1875 de ani, în Almanahul Ateneu, Bacău, 1988,
p. 1 69-1 72.
2 1 . Simpozion Naţional de Tracologie (prezentarea celui de al XII-lea Simpozion
Naţional de Tracologie - Tulcea, 28 sept.- 1 oct. 1989), în Ateneu - revistă de
cultură, nr. 241 , deceni>rie 1989, p. 5.
22. Aproape invulnerabilul Ahile in pământ traco-getic, în Almanahul Ateneu,
Bacău, 1989, p. 56-58.
23. Nero - un cântăreţ pe tronul Romei, în Magazin 1, Bacău, nr. 3, 1990, p. 2.
24. Vasile Pârvan - permanenţă a spiritualităţii româneşti, în Cugetul - revistă
de istorie şi ştiinţe umaniste, 4, 1992, Chişinău, p. 28"- 33.
25. A.D. Xenopol după 75 de ani, în Sinteze - literare-critice-sociale, Bacău, nr. 1 89,
din 17 martie 1995, p. 8.
26. Manualele de istorie in liceu (D, în Monitorul de Bacău, nr. 12, din 6 noieni>rie
1995, p. 6; idem (Il), în Monitorul de Bacău, nr. 13, din 7 noieni>rie 1995, p. 6;
idem (lin, în Monitorul de Bacău, nr. 14, din 8 noieni>rie 1995, p. 6; idem (IV),
în Monitorul de Bacău, nr. 15, din 9 noieni>rie 1 995, p. 6; idem (V), în Monitorul
de Bacău, nr. 1 6, din 10 noieni>rie 1995, p. 6.
27. Despre inceputurile creştinismului (pe marginea Sesiunii ştiinţifice Pontica
'95, cu terrul "De la credinţele politeiste la monoteismul creştin în spaţiul Dunării
de Jos"), în Monitorul de Bacău, nr. 26, din 2 1 noieni>rie 1995, p. 6.
28. Primele comunităţi creştine din Moldova, î:O Monitorul de Bacău, nr. 32, din
28 noieni>rie 1995, p. 6.
29. Regi daci de după Decebal, în Monitorul de Bacău, nr. 45, din 12 deceni>rie
1 995, p. 6.
30. Arhivele şi arheologia, înMonitorul de Bacău, nr. 52, din 19 decerrbrie 1995, p. 6.
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(Interviu), în Sever Dumitraşcu, Arheologia română la sfârşit şi Început de
mileniu, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 1 995, p. 372-376.
Problema continuităţii (D. Protase, la Împlinirea a 70 de ani de viaţă), în
Monitorol de Bacău, nr. 4, marţi 30 ianuarie, 1 996, p. 6.
Lingvistica şi continuitatea românilor, în Monitorol de Bacău, nr. 53, marţi
,

33.

,

5 martie, 1 996, p. 6.

34.
35.
36.
37.
38.

nr. 1 29, din
26 martie 1 996, p. 6.
D in nou despre "Decebal� per Scorilo'', în Monitorol de Bacău, nr. 1 4 1 , din
9 aprilie 1 996, p. 6.
De când Începe titoria românilor? (1), înMonitorol de Bacău, m. 148, din 16 aprile
1996, p. 6A; idem (ll), înMonitorol de Bacău, m. 149, din 17 aprilie 1996, p. 6A
Revistele muzeelor ali, înMonitorol de Bacău, nr. 1 54, din 23 aprilie 1 996, p. 6.
Eterna fascinaţie a lumii greceşti (prezentarea lucrării Istoria grecilor, de
Indro Montanelli, Bucureşti, Editura Artemis, 1 996), în Monitorol de Bacău,
nr. 178, din 2 mai 1 996, p. 6A

Basarabia, străvechi pământ românesc, în Monitorol de Bacău,

Bilanţ În arheologia românească (cu prilejul celei de-a XXX-a Sesiuni
naţionale de rapoarte arheologice - campania 1 995), în Monitorol de Bacău,
nr. 1 72, din 14 mai 1 996, p. 6A.
40. La orimnt, noul ''Tratat de Istoria Românilor", în Monitorol de Bacău, nr. 207,
din 12 iunie 1 996, p. 6A.
4 1 . O premieră muzeologică, în Deşteptarea, nr. 198, din 6 decerrnrie 1 996, p. 8.
39.

42. Nevoia de monografii istorice, în Sinteze - literare-critice-sociale, în
Deşteptarea, nr. 207, din 3 1 ianuarie 1 997, p. 7.
43. Etnogeneza românilor nu mai este "o enigmă şi un miracol istoric'' (interviu
acordat dorrmului prof. Gh. Dumi.troaia), în Ateneu - revistă de cultură, Anul 34,
nr. 3 (330), Bacău, martie 1 997, p. 8.
44. Arheologia încotro?, în Sinteze - literare-critice-sociale, în Deşteptarea, m. 226,
din 20 iunie 1 997, p. 7.

lumini asupra ''mileniului Întunecat", în Sinteze - literare-critice-sociale,
în Deşteptarea, nr. 230, din 1 8 iulie 1 997, p. 7.
46. Iulian Antonescu
universitarul, în volum.ll Iulian Antonescu. O viaţă

45. Noi

-

47.

dăruită istoriei şi muzeografiei, Editura Orion, 1 997, p. 47-50.
Istoriografia românească Între 1989-1994 (Bibliografia istorică a
României , voi. VIII), în Sinteze - literare-critice-sociale, în Deşteptarea,

nr. 263,

48.

din 20 martie 1 998, p. 7.

Pericolul "bulgarizării" În arheologia românească, în Sinteze - literare

critice-sociale, în Deşteptarea, nr. 274, din 5 iunie 1 998, p. 7.

este actual recursul la istorie? (interviu acordat ziaristului Mihai Buznea),
în lmpar,tial, săptămânal, Bacău, Anul 1, nr. 12 (20-26 mai 1999), p. 23.

49. Mai
50.

Recursul la istorie. Conţinutul manualelor şcolare? (interviu acordat
ziaristului Mihai Buznea), în Impar,tial, săptămânal, Bacău, Anul 1,
(27 mai-2 iunie 1 999), p . 1 9 .
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V. Referinţe (despre principalele cărţi. ..)
Tezaurul de la Măgura·

2.

1. Winkler, în Cercetări Numismatice, 3, 1980, p. 236-237.
G. Hochstrasser, în Geldgeschichtlicte Nachrichten, Frankfurt

1.
2.
3.

Urbana, Tom V, 1 997, nr. 1 , p. 149- 1 50.
Corneliu Stoica, în Carpica, XXVl/2, 1 997, p. 1 85- 1 87 .
Viorel Cruceanu, în Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX, 1 993- 1 998, II,

1.

1 980, 79, p. 286.

B.

am

Main, 15,

Bacău - reşedinţă voievodală·

Cătălin Hriban, în Historia

p. 393-395.
C.

Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare Bahna. Realităţi
arheologice şi concluzii istorice:

1.

Dan Gh. Teodor, în Sinteze - literare-critice-sociale, Supl..i.rn
rr t în Deşteptarea,
Bacău, Anul IX, nr. 5 1 (303), miercuri, 23 decembrie 1998, p. 9.
2. Liliana Trofin, înAnalele Universită,tii Creştine "D. Cantemir", Seriabtorie,
nr. 2/1998, p. 339-340.
3 . Sorin Sfrengeu, în Analele Universită,tii din Oradea, Istorie-Arheologie, Tom
VIII -IX, 1 998- 1 999, p. 223-227.
4. Nelu Zugravu, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol ",
Iaşi, XXXVI, 1 999, p. 227-228.
5. Lăcrămioara Elena !stina, în Carpica, XXVIII, 1 999, p. 309-3 12.
6. Diana Pipoş, în Op,tiuni istoriografice. Buletinul Asociaţiei tinerilor istorici
ieşeni, Iaşi, nr. 1 , 2000, p. 177-178.
7. Eugen-Marius Constantinescu, în Mousaios, VI, 2001 , p. 607-609.
8. Mugur Andronic, în Suceava. Anuarul Muzeului Na,tional al Bucovinei,
XXIV-XXV, 1 997-1998, p. 491 -492.
D. Comunităţi săteşti la est de Carpaţi În epoca migraţiilor. Aşezarea
de la Davideni din secolele V-VIII:
1 . Dan Gh. Teodor, în Ateneu - revistă de cultură, Bacău, nr. 3 (378), martie, 200 1, p. 9 .
2 . Elena Ciubotaru, înAc,tiunea, săptămânal independent, de atitudine şi informaţie,
Piatra Neamţ, nr. 659 ( 1 5-21 martie), 200 1 , p. 2.
3. Re1u Leoveanu, în Viaţa băcăuană, săptămânal , nr. 259 (3 1 . 111-6. 1V) , 2001 , p. 5.
4. Constantin Prangati, în Telegraful, nr. 562 (26.IV-2.V), 2001 , p. 5.
5. Marcel Drăgotescu, în Asachi - revistă de cultură, Piatra Neamţ, nr. 1 47, mai,
2001 , p. 8.
6. Constantin Călin, în Monitorul de Bacău, nr. 209, 1 0 septermrie, 2001 , p. 2B.
7. Ştefan Olteanu, în prezentul volwn.
Alte 5 recenzii se află sub tipar în diverse reviste de specialitate.

Notă: Lista lucrărilor publicate a fost preluată din Curriculum Vitae. Din artimlele
publicate în reviste de cultură şi presa cotidiană s-au reţinut, cu precădere, cele referitoare doar la
arheologie şi istoria veche.

PROFESORUL I OAN M URARIU LA A 65 -ANIVERSARE

Născut la 20 ianuarie 1 93 7 în satul Dămileni, comuna Cristineşti, judeţul
Botoşani, Ioan Murariu a absolvit liceul în Botoşani în anul 1 9 5 5 . Mai târziu, în
perioada 1 962- 1 967 a urmat cursurile Facultăţii de Istorie-Filozofie a
Universităţii "ALI. Cuza" din Iaşi, pe care le-a absolvit cu cele mai bune
rezultate, drept pentru care a fost repartizat în învăţământul superior,
funcţionând în calitate de asistent, apoi de lector universitar prin concurs, la
Facultatea de Istorie-Geografie a Institutului Pedagogic de 3 ani din Bacău.
După desfiinţarea acestuia a fost numit profesor la Şcoala Specială din Bacău,
iar de acolo transferat la Liceul Pedagogic "Ştefan cel Mare" din Bacău, unde a
funcţionat până în anul 2000, când s-a pensionat. După pensionare îşi continuă
activitatea didactică atât la acest liceu, cât şi la Liceul Pedagogic (particular)
"Grigore Tabacaru" din municipiul Bacău.
În acest răstimp, profesorul Ioan Murariu s-a remarcat ca un cadru
didactic cu o foarte bună pregătire ştiinţifică şi pedagogică, a dovedit înclinaţii
şi aptitudini deosebite pentru munca cu studenţii şi elevii, decemându-i-se titlul
de "Profesor evidenţiat" în anul 1984. Spiritul său de ordine, muncă şi
disciplină, 1-a transmis şi generaţiilor de copii şi de tineri cu care a lucrat de-a
lungul anilor. Astfel, a reuşit să pregătească elevi premiaţi la concursuri, precum
şi candida� la examenele de admitere în diverse instituţii de învăţământ superior.
în luna martie 1 979, în cadrul Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi a susţinut
teza de doctorat cu tema Comerţul intern al Moldovei la sfârşitul secolului al
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XVIII-lea şi Începutul secolului al XIX-lea, care s-a bucurat de aprecieri

deosebite din partea Comisiei.
Profesorul Ioan Murariu s-a evidenţiat şi ca un pasionat şi talentat
cercetător al istoriei medievale româneşti, investigând diverse aspecte ale
trecutului unor localităti moldave, cât şi ale vietii social-economice şi juridice
ale Moldovei medieval;. În acest sens a publicat 5 cărţi, 66 de studii, articole şi
recenzii, în volume şi reviste de istorie, precum şi circa 1 5 0 de articole de
popularizare a Istoriei Românilor, apărute în presa din ţară şi din Republica
Moldova, contribuind la mai buna cunoaştere şi îndrăgire a trecutului românesc.
A susţinut nenumărate conferinţe pe teme de istorie în instituţii şi
întrerprinderi băcăuane, şi a participat, în p erioada 1 967-2000, cu comunicări la
sesiuni ştiinţifice organizate în 1 3 judeţe. In întreg deceniul nouă al secolului al
XX-lea a îndeplinit şi funcţia onorifică de Rector al Universită,tii Populare din
municipiul Bacău, preocupându-se de organizarea programelor de popularizare
a cunoştinţelor cultural-ştiinţifice şi invitând la asemenea activităţi oameni de
ştiintă, cultură, artă, din Bacău şi din alte centre universitare.
În calitate de membru activ al filialelor judeţene ale Societăţii de Ştiinţe
Istorice, Asociaţiei Naţionale "Cultul Eroilor", şi Societăţii de Istorie şi
Retrologie Agrară, desfăşoară o susţinută activitate de cercetare şi finalizare a
unor studii pe diverse teme, descoperind şi valorificând documente inedite.
Urmare a meritelor şi activităţii sale ştiinţifice, precum şi a publicării unei
ample şi documentate monografii, intitulată Istoria satelor Cristineşti,
Dămileni şi Dragalina din judeţul Botoşani, profesorul Ioan Murariu a fost
declarat în ziua de 1 8 august 2001 Cetă,tean de onoare al comunei Cristineşti.
Istoria Ţinutului Herţa până În anul 1940 lucrare de cert interes
naţional - reprezintă o monografie unică a ţinutului, din cele mai vechi timpuri
până în anul 1 940, în care autorul evidenţiază caracterul curat românesc al
acestuia, pe fondul nedreptăţii istorice făcută României de către fosta U. R. S . S .
în anul de tristă amintire, 1 940.
Lucrările sale, publicate în volume, ca şi studiile ştiinţifice, aduc
valoroase contribuţii la mai buna cunoaştere a diverse domenii din trecutul
Moldovei, cu deosebire din secolul al XVIII - lea şi din primele trei decenii ale
secolului al XIX - lea, precum: comerţ; organizare vamală; meşteşuguri; relaţii
agrare; onomastică; genealogie; fiscalitate; legislaţie; organiuzare administrativ
- teritorială. Pentru uzul elevilor, studenţilor, şi profesorilor de istorie, a publicat
două dicţionare de arhaisme şi termeni istorici.
La împlinirea frutroasei vârste de 65 de ani, colegii, şi toţi cei care Îl
cunosc şi apreciază, urează profesorului Ioan Murariu mulţi ani şi putere de
muncă, spre noi împliniri profesionale.
·
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LISTA LUCRARILOR PUBUCATE
l
1.

2.
3.
4.
5.

Cărţi

Bacău, ghid de oraş, Bucureşti, Casa Editorială pentru Turism şi Cultură
"Abeona" S . A., 1 992, 1 1 8 pagini + ilustraţii (în colaborare cu prof.dr. Nicu
1. Aur).
Istoria Ţinutului Herţa până În anul 1940, Bacău, Editura "Grigore
Tabacaru", 1 997, 147 pagini + ilustraţii şi hărţi.
Mic dicţionar de arhaisme şi termeni istorici, Bacău, Editura "Grigore
Tabacaru", 2000 , 52 pagini.
Dicţionar de arhaisme şi termeni istorici, Bacău, Editura Plumb, 2000,
1 7 8 pagini.

Istoria satelor Cristineşti, Dămileni şi Dragalina din judeţul Botoşani,
Bacău, Editura Plumb, 200 1 , 220 pagini + ilustraţii şi hărţi.

1.

Il Articole şi studii în reviste de istorie
Câteva ştiri privind biserica "Sf. Nicolae" din Dămileni-Botoşani, în

Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi, nr. 1 -2/1969, p. 90-92.
2.

Unele aspecte privind industria şi meşteşugurile ţinutului Bacău În
prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Lucrări ştiin,tifice ale cadrelor
didactice, Institutul Pedagogic de 3 ani Suceava, 1 970, p. 263-266.

3.

4.
5.

Politica domnilor Ţării Româneşti de sprijinire a negustorilor munteni
În dezvoltarea relaţiilor comerciale cu oraşele transilvănene În secolul
al XV-lea, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Institutul Pedagogic de 3 ani
Bacău, 1 970, p. 2 1 9-225.
"Carpica"
voi. III, 1 970, recenzie publicată în revista Ateneu, Bacău,
august 1 970.

Istoricul fabricii de spirt din comuna Răcăciuni, judeţul Bacău, în
Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1 972, p. 59-65.

6.

Veniturile şi cheltuielile moşiei Fântânele din ţinutul Bacău Între 30
septembrie 1 803 şi 30 septembrie 1804, în Carpica, Muzeul judeţean de
istorie Bacău, 1 972, p. 1 89 - 1 96.

7.

Câteva ştiri privind zaherele'le trimise oştilor otomane de către Moldova
şi Ţara Românească În a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi
Începutul secolului al XVIII-lea, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău,

8.

Veniturile şi cheltuielile unei familii boiereşti din Moldova Între anii
1 782 şi 1789, în Carpica, Bacău, 1 973/1 974, p. 1 07- 1 1 3 .
Dezvoltarea păturii negustoreşti În Moldova Între anii 1774 şi 1 829, în

1 972,

9.

p. 1 49- 1 53 .

Studii şi cercetări ştiin,tifice, Bacău, 1 974, p. 87- 1 06.
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10.

Informaţii privind producţia şi comerţul cu bere În Moldova la sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi Începutul secolului al XIX-lea, în Carpica.
Bacău, 1 975, VII, p . 1 1 7- 1 22.

11.

Preţurile cu care se vindeau unele mărfuri În Moldova la sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi Începutul secolului al XIX-lea, în Carpica,
Bacău, 1 975, VII, p. 1 23 - 1 48 .

12.
13.

Raporturile economice dintre Moldova şi Imperiul Otoman Între anii
1 774 şi 1 82 9 , în Carpica, Bacău, 1 976, p . 28 1 -297 .
Economia ţinutului Bacău În prima jumătate a secolului al XIX-lea, în
Carpica, Bacău, 1 979, XI, p. 247-252.

1 4.

Rezerva feudală şi mărimea reală a clăcii pe moşia Cristineşti (ţinutul
Dorohoi) În anul 1833, în Hierasus, Muzeul judeţean de istorie Botoşani,
Anuar ' 79, p. 1 47- 1 5 8 .

15.

1 6.

Unii factori care au frânat dezvoltarea comertului intern al Moldovei la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al
XIX-lea, în "Carpica", Bacău, 1 980, XII, p . 229-244.
Aspecte ale ideologiei politice În Principatele Române În feudalismul
târziu (până În anul 1832), în Studii şi comunicări, Muzeul judeţean
'

Vrancea, Focşani, 1 980, III, p . 1 69 - 1 74.
17.

Iarmaroace şi târguri săptămânale În Moldova (1 774-1832), în
Hierasus, Botoşani, Anuar 1 98 1 , p . 1 37- 1 45.

1 8.
1 9.
20.
21.

Date privind onomastica feminină În Moldova la Începutul secolului al
XVIII-lea, în Carpica, Bacău, 1 98 1 , XIII, p . 65-7 1 .
Câteva consideraţii privind activitatea comercială a unor oraşe din
Moldova Între anii 1 774 şi 1832, în Carpica, Bacău, 1 982, XIV, p . 1 97-20 1 .
U n document inedit privind "Ajutorinţa de iarnă" În Moldova În anul
1 794, în Carpica, Bacău, 1 98 3 , XV, p . 1 83 - 1 85.

Informaţii
privind
exploatarea
pădurilor,
transportul
şi
comercializarea lemnului în Moldova Între anii 1 774 şi 1832, în Carpica,
Bacău, 1 98 3 , XV, p. 1 99-208.

22.

Obligaţiile şi privilegiile negustorilor din Moldova între anii 1 774 şi

23.

Pomicultura şi legumicultura din Moldova În secolul al XVIII-lea şi la
Începutul secolului al XIX-lea (rezumat), în val . Resursele agrare şi
dezvoltarea economico-socială a României, publicat de Societatea de Istorie

24.

1832, în Hierasus, Botoşani, Anuar 1 983, p. 341 -346.

şi Retrologie Agrară din România (S.I.i.... rt.R)., Craiova, 1 984, p. 84-85.
Ţinutul Bacău în secolele XV -XIX (1), în Carpica, Bacău, 1 9 84, XVI,
p. 1 3 3 - 1 49 .

25.

Organizarea negustorilor şi a comerţului intern al Moldovei Între anii
1 774 şi 1 832, în Memoria Antiquitatis, Muzeul de istorie Piatra Neamţ,
( 1 977 - 1 979), 1 985,

IX-XI, p. 539-542.
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26. Ţinutul Bacău în secolele XV-XIX (II),
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în Carpica, Bacău, 1 98 5 ,
p. 1 09- 1 22 .
27. Ţinuturile Botoşani ş i Dorohoi între anii 1 774 ş i 1 835, în Hierasus,
Botoşani, 1 986, VI, p . 1 1 3- 1 29 .
28. Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Vaslui, Tutova şi
Fălciu În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul
secolului al XIX-lea, în Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 1 985- 1 986,
VII-VIII, p. 2 1 3-224.
29. Documente
inedite privind activitatea comercială a comisului
botoşănean Ionică Tăutul, în Hierasus, Botoşani, 1 986, VI, p. 2 1 5-22 1 .
30. Organizarea administrativ-teritorială a tinutului Bacău în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi la înc�putul secolului al XIX-lea, în
Carpica, Bacău, 1 986- 1 987, XVIII-XIX, p. 3 6 1 -366.
3 1 . Veniturile şi cheltuielile moşiilor Beţeşti (ţinutul Bacău) şi Vadurile
(ţinutul Neamţ) în perioada 1 82 1 - 824, în Carpica, Bacău, 1 986- 1987,
XVIII-XIX, p. 367-376.
32. Organizarea administrativ-teritorială a ţinutului Putna În a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, în
Vrancea. Studii şi comunicări, Focşani, ( 1 982- 1 984), 1987, V-VII, p. 6 1 -67.
33. Un contract inedit privind arendarea a şase moşii În Moldova (1818-1824)
- rezumat - în vol. Tradiţii şi progres În pomicultură şi creşterea animalelor
publicat de S.I.R.A.R., Baia Mare, 1988 (coordonator, dr. Eugen Constantin
Mewes).
34. O statistică a dughenelor şi atelierelor meşteşugăreşti din aşezările
urbane ale Moldovei în anul 1830, în Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie "A. D. Xenopol ", laşi, 1 988, XXV/ 1 , p. 35 8-370.
35. Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Dorohoi, Hârlău,
Botoşani şi Herţa în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul
secolului al XIX-lea, în Hierasus, Botoşani, 1 989, VII-VIII, p. 393-403.
36. Pomicultura şi legumicultura În Moldova secolului XVIII şi începutul
secolului XIX, în Cercetări agronomice în Moldova, Iaşi, 1 989, XXII, vol.
2 (86), p. 1 45- 1 49.
37. Pro Tricolor, în revi s ta Basarabia, Chişinău (Republica Moldova), nr.
1 1 1 99 1 , p. 1 7 1 - 1 72 .
vatră de dăinuire şi speranţă, în Revista de istorie
3 8 . Ţinutul Herţa
militară, Bucureşti, 1 99 1 , nr. 3 (9), p. 54-55.
39. Harta administrativă a Moldovei în anul 1 81 6, în Carpica, Bacău, 1 99 1 ,
XXI, p. 5 1 -56.
40. Veniturile şi cheltuielile unei moşii din nordul Moldovei Între 23 aprilie
şi 31 octombrie 1819 (rezumat), în vol. Al XII-lea Simpozion naţional de
XVII ,
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istorie şi retrologie agrară a României publicat de S .I.R.A.R., Deva,
1993, p. 45-46.
4 1 . Documente privind preţurile unor mărfuri În Moldova la sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi În primele decenii ale secolului al XIX-lea, în
Carpica, Bacău, 1 993, XXIV, p. 1 03- 1 2 1 .
42. Numărul şi felul unor ateliere meşteşugăreşti din oraşele şi târgurile
Moldovei în anul 1832, în Carpica, Bacău, 1993, XXIV, p. 153-156.
43. Un document inedit privitor la arendarea Menzilului (Poştei) În
Moldova pe trei ani, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în Carpica,
Bacău, 1 994, XXV, p. 178- 1 89.
44. Un document inedit referitor la costul construcţiei unor mori din
nordul Ţării Moldovei în anul 1816 (rezumat), în vol. Al XIV-lea
Simpozion de istorie şi retrologie agrară a României, publicat de
S .I.R.A.R., Bacău, 1 994, p. 357-358.
45. Informaţii inedite privind cheltuielile făcute pentru construirea unor mori În
ţinutul Botoşani în anul 1816, în Carpica, Bacău, 1994, XXV, p. 190-1 98.
46. Un vechi arbore genealogie al familiei Tăutu, în Arhiva Genealogică, Iaşi,
Editura Academiei Române, 1 994, I (VI), 1-2, p. 161- 162 şi planşele I şi II.
47. Vn contract inedit privind arendarea moşiei Bizigheşti din ţinutul
Putna pe perioada 1830-1833 (rezumat), în vol. Al XV-lea Simpozion
naţional de istorie şi retrologie agrară a României publicat de
S . I.R.A.R., Arad, 1 995, p. 395-396.
48. Din istoria Ţinutului Herţa (până în anul 1940), în Codrul Cosminului,
Suceava, 1996, Serie nouă, nr. 2 ( 1 2), p. 298-322.
49. Un document inedit privitor la veniturile Agiei din Moldova pe şase luni
(În prima jumătate a secolului al XVIII-lea), în Carpica, Bacău, 1997,
:XXVI/2, p. 76-80.
50. Un contract inedit privind arendarea a şase moşii din Moldova În
perioada 1818-1824, în Carpica, Bacău, 1997, XXVI/2, p. 8 1 -88.
5 1 . Un hrisov domnesc din anul 1820 privitor la obligaţiile fiscale ale
evreilor din oraşul Dorohoi, în Studia et acta historiae iudaeorum
Romaniae, Bucureşti, Editura Hasefer, 1 998, val. III, p. 3 1 4-3 1 9.
52. Evidenţa contabilă pe moşiile din Moldova în jurul anului 1 800
(rezumat) în val. Al XVII-lea Simpozion de istorie şi retrologie agrară a
României publicat de S.I.R.A.R., Târgu-Mureş, Editura Transilvania, 1998,
p. 175.
53. Un arbore genealogie "anonim", în A rhiva Genealogică, Iaşi, Editura
Academiei Române, V (X), 1 998, nr. 1 -2, p. 23 1 - 32.
54. Eroul de la Herţa: Cpt. Ioan Boroş, în Almanahul "Veteranul de război ",
Bacău, 1 998, p . 137.
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55. Evidenţa contabilă pe moşiile din Moldova În jurul anului 1800, În
Carpica, Bacău, 1 998, XXVII, p. 1 70-1 86.
56. Primele atestării documentare de sate herţene (perioada 1400-1625), În
voi. Cartea albă a unor vechi teritorii româneşti condamnate la
Înstrăinare (de prof.dr.doc. Ion Gherman), Bucureşti, Editura Cerna, 1999,
p. 42-45.
57. O "fabrică" de sare huscă În satul Luncani din ţinutul Bacău În anul
1817, în Carpica, Bacău, 1999, XXVIII, p. 2 19-222.
58. O "Publicaţie" necunoscută din 31 decembrie 1831 privitoare la
reorganizarea justiţiei şi comerţului În Moldova, În Carpica, Bacău,
1 999, XXVIII, p. 223-228.
59. Veniturile şi cheltuielile moşiei Dumbrăveni din ţinutul Suceava Între
23 aprilie şi 31 octombrie 1819, în Codrul Cosminului, Universitatea
"Ştefan cel Mare" din Suceava, Analele Ştiinţifice de Istorie (revistă tipărită
de Fundaţia Culturală a Bucovinei), Suceava, Serie nouă, 1 999, nr. 5 ( 15 ) ,
p. 1 45- 1 53 .
60. Legislaţia austriacă pe teritoriul Bucovinei În anul 1790, în Codrul
Cosminului, Suceava, Serie nouă, 1 999, nr. 5 ( 15 ), p. 239-242.
6 1 . Un document privitor la vânzarea "Slujbei Vămii" În Moldova pe perioada
1 ianuarie-30 iunie 1804, în Carpica, Bacău, 2000, XXIX, p. 215-224.
62. Exportul Moldovei de animale şi produse animale la Începutul secolului
al XIX-lea (rezumat) în voi . Fondul agrosilvopastoral şi creşterea
animalelor publicat de S.I.R.A.R., Editura Universităţii "Transilvania" din
Braşov, 200 1 , p. 265-266.
63. Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Neamţ şi Roman În

a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la Începutul secolului al
XIX-lea, în Carpica, 2001 , XXX p. 1 07-1 1 2.
64. Date noi privind organizarea vamală În Moldova la Începutul secolului
al XIX-lea, În Carpica, 2001 , XXX p. 1 1 3- 1 1 6.
65. Privilegiul comercial din 6 octombrie 1408, în Variante. Revista
,

,

profesorilor şi elevilor iubitori de istorie, anul 1, nr. 1 , Bacău, Editura
Conexiuni, februarie, 2002, p. l O.
66. Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Covurlui şi Tecuci
în a doua jumătate a sec. XVIII-XIX (În acest volum).
III.

Articole de popularizare a istoriei românilor (circa 150)

Publicate în următoarele ziare şi reviste din România şi Republica
Moldova după anul 1967· Ceahlăul (Piatra Neamţ); Gaudeamus (Bacău);
Steagul Roşu (Bacău); Clopotul (Botoşani); Magazin istoric (Bucureşti); Gazeta
de Botoşani (Botoşani); Catedra (Bacău); Edi,tie specială (Bacău); Glasul
Moldovei (Bacău); Agora (Bacău); Curierul de Dorohoi (Dorohoi); Glasul

190

Profesorul Ioan Murariu la a 65-a aniversare

(Chişinău); Făclia (Chişinău); Literatura şi Arta (Chişinău); Înfrăţirea
(Roman); Deşteptarea (Bacău); Gazeta de Botoşani (Botoşani); Basarabia
(Chişinău); Familie, Şcoală, Biserică (Bacău); Ziua (Bacău); Ultima Oră
(Bacău); Românul (Bucureşti); Monitorul de Bacău (Bacău); Viaţa băcăuană
(Bacău); Veteranul de război (Bacău); Adevărul (Bucureşti); Şcoala XXI
(Bacău); Astra băcăuană (Bacău); Logos (Bacău).
IV. Referinţe despre unele cărţi publicate

I. Istoria Ţinutului Herţa (până În anul 1940):
1 . Mihai Iacobescu, în Crai Nou, Suceava, nr. 1 958, 28 august 1 997, p. 3.
2. R. Leoveanu, în Deşteptarea, Bacău, 3 iunie 1 997, p . 12.
3.
4.
5.

Vasile D. Coţofrei, În Caleidoscop dorohoian, nr. 2-3, iunie-iulie 1997, p. 14.
Ionel Bejenaru, în. Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi, nr. 1 94, 23-29 iunie 1997.
Dumitru Rusu, în Ceahlăul, Piatra Neamţ, 1 8 iunie 1 997.

Il. I storia satelor Cristineşti, Dămileni şi Dragalina (judeţul
Botoşani).
1.
2.

Ioan Mitrea, în Carpica, Bacău, XXX, 200 1 , p . 247-248.
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