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PÂRVAN: NELINIŞTI ESCATOLOGICE
(NOTE DE LECTURĂ)
Alexandru Zub

Repere în timp
Există în cultura română o veche tradiţie a discursului parenetic, de
sorginte religioasă ori laică, pe seama căruia s-au produs deja numeroase

analize, interpretări, comentarii 1. Suntem departe însă de a cunoaşte
ansamblul şi chiar de a produce o sistematizare convenabilă pentru
jumătatea de mileniu în care un asemenea discurs e atestat fără dubii.
În afară de aceasta, dacă literatura sapienţială a fost studiată
oarecum sistematic în

ultimul secol, unele aspecte ale discursului
parenetic au rămas cumva în umbră. Între acestea, un loc de seamă îl
deţine literatura de tip escatologic, la care s-au referit constant unii
teologi sau istorici ai vieţii religioase, dar prea puţin încă profesioniştii
istoriografiei

laice,

lucru

deja

sesizat

de

N.

Iorga

în

prefaţa

la

Î nvăţăturile lui Neagoe,

pentru a nu aminti aici decât un demers al său
2
dintr-o multitudine . Literaţii, filozofii, antropologii au fost, se pare, mai
3
sensibili la resursele genului .
Cu un sfert de secol în urmă, unul dintre aceştia observa că
"sistemul intelectual din cultura română, aşa cum ni-l dezvăluie mai
limpede limbajul figurativ, nu s-a desprins net de cel propus de către
civilizaţia bizantină, în secolul XVI, moment de culme a tradiţiei
medievale ce se deschide spre elemente de Renaştere; în acest răstimp,
literatura istorică, opera lui Neagoe, splendoarea frescelor din Moldova
mărturisesc un anume ataşament faţă de Bizanţul care fusese, la începutul
celui

de

al

doilea

mileniu,

mentorul,

în

materie

de

doctrină, al
4
intelectualilor din Sud-Est, şi centru sacru pentru masele largi" • Este o
remarcă demnă de reţinut, căci fixează sensul unei tradiţii şi poate
constitui un punct de plecare pentru demersul nostru.
În adevăr, de la Î nvăţăturile atribuite lui Neagoe Basarab până la
1 Cf. Al. Duţu, Cărţile de înţelepciune în cultura română, Bucureşti, 1972; Dan Horia
Mazilu, Recitind literatura română veche, Il, Bucureşti, 1 998; III, 2000.
2 Învăţăturile lui Neagoe Vodă (Basarab) către fiul său Teodosie, Vălenii de Munte, 1 9 10.
3 Dan Horia Mazilu, op.cit.
4 Al. Duţu, Cultura română în civilizaţia europeană modernă, Bucureşti, 1978, p. 23 1 -232.
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poemul

Viaţa lumii

de Miron Costin şi unele pasaje din scrierile istorice

ale acestuia, asistăm la tensiuni sporite, la primejdii de nespus, care îl fac

pe cronicar să se întrebe dacă "nu va hi pus ( ... ) Dumnedzău ţărâi aceştia
ţenchiu şi soroc de sfărşire"5. Timpul era măsurat, extincţia colectivă se

putea produce oricând.
în

Regăsim asemenea nelinişti ale "pieirii" în

cronica

Luminilor,

lui

Neculce,

în

textele

Divanul

"moraliceşti"

din

lui Cantemir,

Transilvania

în scrierile de caracter parenetic din epoca regenerării

naţionale, definind un parcurs legat de modelele formative, de filozofiile

subiacente, de idealurile respective. Gestiunea timpului şi a "talanţilor"

cu care se iveşte oricine pe lume i-a preocupat pe monahii râmniceni, în

secolul XVIII, iar scrierile lor au iradiat peste tot în spaţiul românesc,

difuzând idei ce trebuiau să contribuie la înnobilarea individului şi la
progresul social6. Sursa lor cea mai fecundă era Biblia însăşi7, după cum
rezultă din

introductiv

Introducţie

la

Arhiva românească

şi din faimosul

Cuvânt

rostit de Kogălniceanu la Academia Mihăileană8, dar şi din

alte scrieri, unde teama de pierdere a identităţii, de "pieire", de extincţie
istorică apare, ca şi la alţi contemporani, ca un apel la fortificare prin

valorile spiritului şi prin istorie9. Constatând declinul, mizeria, "ticăloşia"

din prezent, Kogălniceanu părea atins de unda unui pesimism care i-a

descumpănit pe mulţi contemporani. "Într-o aşa stare, oare n-am fi copţi

pentru pieire, oare solia noastră nu ni s-a sfărşit pe pământ, oare nu ne-a

venit rândul ca să trăim numai în istorie, şi încă şi atunce dacă vom avea
istorie? Ba nu, vremea pieirei nu ne-a venit, sângele nostru este tânăr,

pentru că este înnoit prin nenorociri. Vom avea încă zile frumoase pe

pământ. Dar pentru a le avea, trebuie să ne cunoaştem solia ce Dumnezeu
ne-a

dat",

lucru

posibil

numai

pe

calea

istoriei,

ca

instrument

autocognitiv şi sursă de îmbărbătare continuă 10. Editorul revistei

Arhiva
românească nu era singurul care gândea astfel. Ajunge să ne amintim de
poemul Cântarea României, de Cugetările lui Alecu Russo, de scrierile

Apud Dan Horia Mazilu. op.cit., III, p. 78-80: Sfârşitul istoriei. . ?
Cf. Al. Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIll (1700-1821), Bucureşti,
1 968, passim.
7 Cf. Al. Zub, Istoria după Biblie. Reflecţii privitoare la procesul regenerării româneşti, în
/)acoromania, VIII, 1 988, p. 9 1 - 1 1 3.
x M. Kogălniceanu, Opere, II, ed. Al. Zub, Bucureşti, 1976, p. 386.
') Ibidem, p. 404; Cf. şi Dan Simonescu, Probleme de educaţie şi învăţământ în literatura
�arenetică, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1965, p. 709-7 15.
0 M. Kogălniceanu, op.cil, p. 403404.
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Pârvan: nelinişti escatologice
lui N. Bălcescu, între care şi

Manualul bunului român,

unde inspiratul

istoric ţinea să stimuleze un civism în acord cu exigenţele lumii moderne,

aşa cum acestea erau sesizate de paşoptişti şi cum vor continua să rămână
în deceniile următoare.
În

1 87 1 ,

adunaţi la mormântul lui Ştefan cel Mare, studioşii români

din noua generaţie îşi rosteau, prin glasul lui A.D. Xenopol, nădejdea

într-un viitor mai bun, convinşi că se împlinea astfel "legea naturii, că un

popor are putinţă de a trăi şi a se dezvolta până ce a revărsat în lume tot

cuprinsul

său

sufletesc"11•

Participant

la

reuniune,

Eminescu

se

considera, la rându-i, "un credincios agent al istoriei", în sensul că

împlinea, alături de alţii, un rol anume "în înlănţuirea timpilor" 12• Era

convins că poporul său nu va pieri cât timp nu uită "nobleţea seminţiei"
3
sale1 • "Ce-au fost românii când eu n-am fost, ce vor fi ei când eu n-oi

mai fi? Oare eu, tu, el, nu e totuna? ( . .. ) Eu e Dumnezeu, naţiunea mea e
lumea; cum fără eu nu e Dumnezeu, astfel fără naţiunea mea nu e
lume"14• Istoria românilor se cuvenea deci plasată în economia divină,

într-un timp ale cărui dimensiuni şi resurse nu pot fi stabilite integral.
Implicat şi el în reuniunea de la Putna, ca membru al juriului, Maiorescu

nu gândea altfel atunci când susţinea că "puterile unui popor, fie morale,

fie materiale, au în orice moment o cantitate mărginită" şi de aceea nu e
permis

a

fi

neglijent

cu

"această

sumă

a

puterilor",

cu

materia

disponibilă. "Ai un singur bloc de marmură: dacă îl întrebuinţezi pentru o
figură caricată, de unde să mai poţi sculpta o Minervă?"15

Conştiinţa limitelor în acest domeniu era un câştig relativ recent,

bazat pe studiile etnopsihologice, deja spectaculoase în Germania şi
semnificative chiar la noi 1 6 , graţie lui Xenopol, Eminescu, Slavici,
Rădulescu-Motru etc., studii care la începutul secolului XX intrau într-o

altă fază. Noua etapă se întemeia mai ales pe investigaţii istorice, dar şi

pe un aport de seamă venit dinspre etnologie, folclor, antropogeografie,
sociologie. Era o direcţie ce datora mult istoricului N. Iorga şi elevilor săi

din "şcoala critică", între care V. Pârvan s-a impus de la început ca o
figură proeminentă.

11

A.D. Xenopol, Scrieri sociale şi filozofice, Bucureşti, 1967, p. 209.
M. Eminescu, Opera politică, I, Bucureşti, 1 94 1 , p. 43.
Ibidem, p. 305.
14
Idem, Cugetări, Bucureşti, 1 979, p. 60.
15
T. Maiorescu, Cugetări şi aforisme, Bucureşti, 1986, p. 1 35.
16
Cf. Al. Zub, De Ia istoria critică la criticism. Istoriografia
modernităţii, Bucureşti, 2000, p. 284-297: Sugestiile etnopsihologiei.
12
13

română sub semnul
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Alexandru Zub
Discurs regenerativ şi propensiune escatologică
La Liceul "Codreanu" din Bârlad, unde a beneficiat de o bună iniţiere

umanistică, V. Pârvan a rostit, în

Cântarea

României17,

paşoptismului
Poemul

şi a

amintit,

cu

temă

1 899,

ce

îl

o conferinţă despre
obliga

să

reflecteze

fenomenului regenerării naţionale
o

paternitate încă

nesigură

N. Bălcescu:

asupra

în ansamblu.

atunci,

reprezintă

chintesenta acelui fenomen, tratat ca atare de exeget. Ceva din suflul
escatologic al poemului se recunoaşte în opera eseistică a acestuia, după

cum se recunosc şi destule idei profesate de istoricul paşoptist.

Se poate spune că a fost o întâlnire de destin, cum ar fi şi aceea cu

N. Iorga, la Universitatea din Bucureşti, un an mai târziu, tocmai atunci

când intempestivul istoric se afla în plină luptă cu lumea academică, pe

care o atacase dur în câteva lucrări (Opinions sinceres; Opinions
pernicieuses etc.), fiind la rândul său atacat în fel şi chip. În acelaşi timp,
cu ajutorul lui 1 . Bogdan, a fost primit să lucreze ca "scriitor" la
Biblioteca Academiei, al cărei custode era l. Bianu, înconjurat de alţi

ardeleni, între care Al. Lapedatu şi Nerva Hodoş. Prin ei, Pârvan s-a

putut

familiariza

cu

problematica

documentare existente i-au permis

să

intracarpatină,

iar

fondurile

studieze monografie personalitatea

altui istoric paşoptist, Al. Papiu-Ilarian18. A descins şi în timp, studiind
raporturile moldo-ungare în epoca lui Ştefan cel Mare19 şi chiar o temă
mai veche, de istoriografie, legată de cronica Notarului Anonim20.

Problematica românească din spaţiul transilvan i-a devenit astfel destul

de familiară pentru a colabora cu l. Lupa� şi alţii la o sinteză istorică. A

scris câte ceva despre G. Lazăr şi Avram Iancu, figuri eminente aţe
renaşterii noastre2 1. A avut apoi relaţii amicale cu unii fruntaşi ai culturii
române de peste

munţi,

îndeosebi cu G.

Bogdan-Duică,

Tăslăuanu şi Onisifor Ghibu. Ultimii doi aveau

să-I

Octavian

evoce de altfel, în

chip memorabil, tocmai pe linia unui mesianism afin cu cel practicat de
militanţii ardelene2.
17
18

V. Pfuvan, Scrieri, ed. Al. Zub, Bucureşti, 1 98 1 , p. 638-657.
Cf. Al. Zub, Vasile Pârvan, biobibliografie, Bucureşti, 1975, nr. 1 25- 1 29, 1 4 1 , 142, 360,
361 , 368.
1 9 V. Pârvan, Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Ungaria, Bucureşti, 1 905.
20
ldem, Românii în cronica Notarului Anonym al regelui Bela, Oradea, 1977.
21
Idem, O răsplată împărătească, în Sămănătorul, II, 1 903, 13, p. 200-204; O importantă
scrisoare despre G. Lazăr, în Convorbiri literare, XXXVI, 1903, 1 2, p. 1 145- 1 147.
22 Octavian Tăs1ăuanu, Amintiri de la "Luceafărul", Bucureşti, (1 936), p. 1 65- 1 76; Onisifor
Ghibu, Oameni între oameni, Bucureşti, 1990, p. 482-502: Vasile Pârvan.
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Important pentru ceea ce urma să facă Pârvan a fost însă impulsul
dat de N. Iorga, al cărui proiect de îndrumare socioculturală tocmai se
contura la

Sămănătorul,

apoi în publicaţiile proprii, cu o energie care l-a

contaminat şi pe tânărul său discipol, ajuns la Berlin şi dispus, acum, la

acţiune politică. "Pătimaş" întru patriotism, era convins că numai prin
"muncă,

dragoste pentru binele neamului, jertfă a intereselor şi a

comodităţilor proprii" se putea ieşi la liman. Cu această credinţă, îl

30 noiembrie
3
celei drepte" îi stătea la dispoziţie2 •

asigura pe "magistru", la

1 905,

că "încă un soldat al cauzei

Cum s-a achitat de această promisiune? Răspunsul ar trebui să
cuprindă mai toată biografia lui Pârvan, structurată pe marile probleme
ale naţiunii române, cu accente de impetuozitate în primii ani, până în
preajma războiului de întregire, cu manifestări mai discrete, adesea pline
de melancolie şi pesimism24 , în perioada ce a urmat, până la stingerea sa
din viaţă, în

1 927.

Ne-am referit adesea la unele

acţiuni ale sale, pe

tărâm ştiinţific ori socio-cultural şi am căutat chiar să-i conturăm
personalitatea în ansamblu25 . Am pus în discuţie, la urmă, câteva
momente mai dramatice, în legătură cu acuza de "trădare naţională", cu
pierderea soţiei şi a copilului în vremea războiului, cu tentativa de a fi
implicat într-o reformă a bisericii, în crearea unui partid politic etc.26
Vom face, momentan, numai câteva observaţii legate de discursul
parenetic dezvoltat de Pârvan, cu unele inflexiuni escatologice despre
care, după câte ştim, nu s-a scris încă. Un exeget atrăgea totuşi atenţia
asupra faptului că "Pârvan e primul care să fi vorbit tinerilor despre
spiritualitate, despre nelinişte (ecou poate al kierkegaardienei Angst)", că

a cultivat eroicul şi monumentalul, că simbolizează el însuşi "condiţia
7
tragică, neliniştea în faţa neantului"2 •
În mod curios, i storicul preocupat să afle soluţii de redresare

colectivă şi de o inserţie cât mai onorabilă a poporului său în lume,
manifesta o jubilaţie regenerativă, mesianică, de sursă paşoptistă, în timp

V. Pârvan, Corespondenţă şi acte, ed. Al. Zub, Bucureşti, 1 973, p. 22.
Cf. Al. Busuioceanu, Istoria literaturii române. Compendiu, Bucureşti, 1998, p. 22.
25 Al. Zub. Vasile Pârvan, efigia cărturarului, Iaşi, 1 974; Pe urmele lui Vasile Pârvan,
Bucureşti, 1 983; Les dilemmes d'un historien: Vasile Pârvan, Bucureşti, 1985 (Vasile
Pârvan. Dilemele unui istoric, Iaşi, 2002).
26
Al. Zub, Un episod dramatic din istoria Ligii Culturale, în Cmpica, XXIII, 1 , 1992,
p. 7- 1 3 ; Vasile Pârvan, un posibil candidat la primatul României, în Carpica, XXIV,
1993, p. 9- 16.
27 G. Călinescu, Istoria literaturii române d e la origini până în prezent, Bucureşti, ed. 1982,
p. 949-95 1 .

23
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ce emitea un discurs melancolic, de sorginte marc-aureliană, pigmentat
cu scepticism de factură modernă.
La

24

ianuarie 1 906, el a rostit o conferinţă despre

Unire,

la

Societatea Academică Română din Berlin, în care propunea un amplu şi
complex program regenerativ, întemeiat pe analiza paralelogramului
"
forţelor" disponibile28. Peste câteva luni, a conceput, împreună cu Traian
Bratu, o

Scrisoare de la câţiva dascăli plecaţi în străini către colegii
lor din ţară29, cu ocazia unui mare congres didactic ce urma să se
organizeze la 8- 1 2 septembrie din acelaşi an. Misiva începea cu un moto
din Fichte: "A sta şi a se plânge de stricăciunea şi pieirea oameni lor, fără

a pune mâna, ca să le micşorezi, e femeiesc. A pedepsi şi a batjocori
amar, fără de a spune oamenilor cum să se facă mai buni, e lipsă de
bunăvoinţă. Acţiune! Acţiune! lată pentru ce trăim. Statul prezent nu
poate fi zidit prin măsuri artificiale, din orice material existent, ci
30
naţiunea trebuie mai întâi formată şi educată în vederea lui" .
E un pasaj semnificativ şi pentru atitudinea lui Pârvan faţă de

problematica naţiunii în raport cu statalitatea la începutul secolului XX.
Grij a cu care a urmărit distribuţia acelei

scrisori

deschise denotă un

patetism al implicării, lesne sesizabil şi în corespondenţa acelui
3
moment 1 . Tânărul istoric, acompaniat de Traian Bratu, încă la Berlin
atunci, insista pentru cea mai amplă difuziune şi pentru comentarii în

presă, astfel ca broşura să aibă ecouri cât mai puternice. 1. Lupaş, preot şi
istoric din Transilvania,

�

comenta astfel: "Citirea ei mi-a prilejuit

momente de adevărată înălţare spre culmile chemării grele de dascăl
român într-o ţară

supusă străinului!

Şi în multe locuri am simţit cum se

desprind din şirele tipărite mărunt aceleaşi accente viforoase, cari înainte
de asta tocmai cu o sută de ani au putut să smulgă, prin vestitele

an die deutsche Nation,

Reden

întregul neam colţuros al prusacilor din mocirla

ruşinei şi a decăderei. Doresc din inimă cărticelii Dv., insista Lupaş, să
aibă în cercul acelora pentru care ea a fost scrisă harem o parte din
succesul fără pereche de care s-au învrednicit trâmbiţele de arhanghel ale
32
unui Fichte!"
Am reprodus această secvenţă epistolară numai spre a semnala un
2R

V. Pârvan, Scrieri, 1 98 1 , p. 95- 109.
Ibidem, p. 1 15.
3 0 Ibidem. Asupra acestui episod, cf. Onisifor Ghibu, op.ciL, p. 482-485.
3 1 Cf. Ştefan Lemny, Vasile Pârvan către Traian Bratu: scrisori inedite, în Al/Al, XXIV,
198711 , p. 4 1 1-414.
32 Ibidem, p. 4 1 3.
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tip de atitudine, fiindcă altminteri Pârvan era cu totul nemulţumit de tăcerea
presei şi chiar a celor de pe lista cu destinatari. Neamul românesc o ignorase,
sub cuvânt că broşura nu amintea de mişcarea pornită de N. Iorga în luna
martie, acelaşi an, iar Sămănătorul o critica, sub semnătura lui 1. Scurtu,
33
după cum rezultă dintr-o misivă trimisă lui Bratu la 1 6/29 august 1 906 .
Reiese din acelaşi text că autorii broşurii voiau să publice un mesaj
analog şi pentru preoţime. "Dacă ar fi să vorbim drept, încheia Pârvan,
apoi ar trebui ca faţă de clerul din România să fim de-o asprime cum nu
s-a mai văzut". Se îndoia însă că un asemenea demers ar avea ecoul
scontat, din moment ce "revistele bisericeşti mai de seamă" n-ar consimţi
să-1 reproducă34 .
La finele aceluiaşi an, 1 906, atât de plin în existenţa tânărului
cărturar, Pârvan făcea o pledoarie insistentă pentru o revistă de
specialitate, una care să stimuleze progresul istoriografiei române35 . A
socotit oportun să amintească atunci, ca un memento mori, cuvintele unui
scriitor elveţian, Gottfried Keller, demne de reprodus şi ele: "Precum i se
cade omului în floarea vârstei să se gândească din când în când la moarte,
tot aşa poate el să privească în ceasuri de contemplare la sfărşitul sigur al
patriei sale, pentru ca astfel cu atât mai adânc să iubească prezentul ei;
căci totul e trecător şi supus schimbării pe pământ. Sau, poate, n-au pierit
naţiuni cu mult mai mari decât suntem noi? Nu! Un popor care ştie că o
dată nu va mai fi îşi foloseşte zilele cu atât mai activ, trăieşte cu atât mai
mult şi lasă o glorioasă amintire; căci el nu-şi va acorda nici o odihnă,
până nu va fi scos la lumină şi pus în aplicare toate facultăţile care zac în
el, întocmai ca un om harnic, care-şi aşează casa înainte de a pleca pentru
veşnicie"36• Un asemenea gând rostise şi A. D. Xenopol, în 1 87 1 , la
Putna, asigurându-şi contemporanii că "un popor are putinţă de a trăi şi a
37
se dezvolta până ce a revărsat în lume tot cuprinsul său sufletesc" .
Marile spirite se aseamănă. Dezvoltând finalmente o concepţie
tragică38 , Pârvan a ştiut să rămână până la capăt un militant pentru
înnobilarea semenilor săi. Şi-a pus toată energia, toată viaţa, tot geniul în
D

Ibidem.
341bidem,

p. 4 14.
V. Pârvan, op.cit., p. 130-135.
36 Ibidem, p. 134.
37 A.D. Xenopol, op.cit., p. 209.
.ls T. Vianu, Vasile Pârva.t şi concepţia tragică a existenţei, în voi. Idealul clasic al omului,
Bucureşti, 1975, p. 88- 104.
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slujba acestora şi a făcut din istorie un discurs consolato r39. Elevii săi, cei
40
care 1-au ascultat sau numai 1-au citit , aveau să-i nuanţeze mesaj ul cu
41
propriile lor experienţe, adesea la fel de dramatice . Mircea Eliade
nutrea pentru el un sentiment de compasiune fraternă. Anul morţii
magistrului este chiar acela în care a reuşit să dea contur unui Itinerariu
spiritual, lansând astfel o provocare ce a născut o lungă dispută
42
generaţionistă . La 2 ianuarie 1 928, Eliade publica în Cuvântul un text
şi mai provocator, mai febril ca tonalitate, Anno Domini, în care invita
pe cei sensibili la un asemenea mesaj să considere că dispun numai de
4
crugul abia început pentru a-şi da măsura creativităţii lor 3 •
Lecţia lui Pârvan, nutrită mai ales din fi lozofia stoică, dar şi din
44
F ichte, la care s-a referit undeva şi Eminescu , începuse a rodi şi va
45
continua să contamineze posteritatea în diverse modalităţi •
46
Dimensiunea escatologică e numai una din efectele ei roditoare • Nu am
făcut aici decât să semnalăm câteva repere pentru o posibilă analiză.
Textul pârvanian, ca şi contextul său, merită încă toată atenţia.

Cf. Al. Zub, Vasile Pârvan: istoria ca discurs consolator, în SCIVA. 44, 1993, 1 , p. 9-17.
Cf G. Călinescu, op.ciL
41 Cf Mircea Vulcănescu, Vasile Pârvan, în Via(a românească, LXXVII, 1982, 5, p. 15-18.
42 Textul Itinerariului spiritual şi principalele reacţii în Iordan Chimet (ed.), Dreptul la
memorie, IV, Cluj-Napoca, 1993, p. 458-549.
43 M. Eliade, Anno Domini, în Cuvântul, IV, 973 (2 ian., 1928), p. 3.
44 O. Ghibu, op. ciL, p. 484.
45 Cf. Al. Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan, Bucureşti, 1983, p. 325-355.
46 ldem, Temps et propension eschatologique dans les premieres decennies du xx• siecle,
în voi. Temps et changement dans l'espace roumain, ed. Al. Zub, Iaşi, 199 1 , p. 151-166.
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PERENITATEA IDEILOR LUI V. PÂRVAN PRIVIND ISTORIA
GETO-DACILOR ŞI ETNOGENEZA ROMÂNILOR
Ioan Mitrea

Recenta aniversare a 1 20 de ani de la naşterea şi comemorarea a 75 de
ani de la trecerea în lumea umbrelor a lui Vasile Pârvan ( 1 882- 1 927), este un
prilej de a poposi din nou asupra operei marelui savant pentru a-i înţelege mai
bine resorturile sale adânci, dimensiunile cuprinzătoare,A şi nu în ultimul rând
pentru a releva perenitatea unora din ideile operei sale. In fapt orice revenire,
orice nouă zăbavă, asupra operei pârvaniene este benefică, fortifiantă şi
mobilizatoare, este în fapt o provocare. Aşa cum observa Al. Zub, distinsul
exeget al vieţii şi operei marelui savant, "o personalitate de anvergura lui
1
Pârvan e sortită să menţină mereu treaz interesul public" • Apoi să ne
reamintim cuvintele lui Carlyle care spunea că "oamenii mari, oricum i-am
lua, sunt o tovărăşie folositoare. Nu putem privi, oricât de imperfect, un om
mare fără să nu câştigăm ceva de la el"2 •
Demersul nostru, având drept scop evidenţierea perenităţii unora din
ideile lui V. Pârvan privind istoria traco-geto-dacilor şi etnogeneza românilor
se j ustifică prin aceea că în fapt întreaga operă ştiinţifică pârvaniană este
dominată de dorinţa luminării "misterului" originii poporului român.
Trebuie spus din capul locului că ceea ce impresionează şi reţine atenţia
şi azi este nu numai perenitatea unora din ideile pârvaniene privind istoria
traco-geto-dacilor şi etnogeneza românilor, ci metoda sa de cercetare care 1-a
dus la formarea unor asemenea încheieri ştiinţifice, rămânând din acest punct
de vedere un mare model, un model greu de imitat şi mai ales de egalat.
Pentru a lămuri "misterele" naşterii poporului român V. Pârvan,
metodic şi profund cum era, şi-a propus realizarea unei trilogii, din care a
apucat să realizeze integral şi să publice doar prima parte, Getica. O
protoistorie a Daciei, apărută în 1 926.
Prin Getica, în primul rând, "un întreg mileniu de istorie . . . este lămurit
şi câştigat pentru ştiinţă"3 , altfel spus prin această "formidabilă lucrare de
"'
sinteză, dar şi de genială îndrăzneală' , V. Pârvan "a fixat conturul unui întreg
mileniu de cultură locală restituindu-1 istoriei şi sporindu-ne astfel fiinţa
colectivă"5.

Al. Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan, Bucureşti, !983, p. 13.
Thomas Carlyle, Eroii, cultul eroilor şi eroicul in istorie, Bucureşti, 1925, p. 2, apud Al. Zub,
Vasile Pârvan: efigia cărturarului, Iaşi, 1974, p. 13, 403, nota !8.
3 S. L1mbrino. Vasile Pârvan: eruditul, organizatorul, în Arhiva pent111 ştiinţă şi reformă
socială, Bucureşti, VII, 1 928, nr. 3-4, p. 35 1 .
4 1. Andric�cscu, Vasile Pârvan, 1882-1927, Bucureşti, !927, p. 1 6.
5 Al. Zub. In orizontul istoriei. laşi. 1994, p. 1 3.
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Încă V. Pârvan avertiza asupra volumului restrâns de informaţii ce au
stat la baza elaborării Geticelor, asupra faptului că "lucrăm deci tot cu
fragmente şi informaţii de a doua mână şi, de aceea, o sumă
de concluzii sunt
,
şi, probabil, vor rămâne încă multă vreme controversate' 6.
Pe de altă parte trebuie reţinut că deşi la data apariţiei Getica era văzută,
pe bună dreptate, ca "o comoară de fapte, foarte multe cu totul noi sau privite
altfel decât mai înainte; comoară de consideraţiuni întemeiate pe ele, ca şi de
largi priviri sintetice, desprinse din stăpânirea suverană a unui material pe cât
de întins şi bogat, pe atât de inegal şi variat"7, în cei 75 de ani care au trecut de
la apariţia Geticelor s-a acumulat un bogat volum de materiale arheologice.
Din acest punct de vedere este lesne de îqţeles că sub aspect informaţional
Getica azi este în mare parte depăşită. In aceste condiţii se pune firesc
întrebarea ce mai rămâne azi din Getica, care sunt ideile perene ce se desprind
din opera principală a lui V. Pârvan?
Lăsând la o parte unele nuanţe sau detalii puse în evidenţă de rezultatele
cercetărilor arheologice din cei 75 de ani care au trecut de la apariţia
Geticelor, considerăm că reconstituirea istoriei geto-dacilor şi tabloul vieţii lor
8
"reale", aşa cum au fost "remodelate" de V. Pârvan rămân credibile •
Departe de' a fi un corpus de izvoare scrise şi materiale arheologice, un
depozit de documente prezentate ştiinţific şi tehnicist, cum întâlnim la mulţi
arheologi din zilele noastre, Getica este o carte vie în care se relevă viaţa geto
dacilor în ultimul mileniu înainte de Christos.
Această calitate a Geticelor de a reînvia o lume pornind mai ales de la
izvoarele "mute" păstrate în "arhivele pământului" a fost remarcată nu numai
de istorici şi arheologi. Pentru G. Călinescu "în Getica se va observa pentru
întâia oară într-o specialitate tratată de obicei pedestru, sforţarea de a
desprinde spiritualul din documente atât de mute"9 • Pentru un alt istoric literar
Getica "departe de a rămâne un depozit de preţioase materiale, e o carte în
care învie o lume" 10•
Plănuind să scrie o lucrare în care să înfăţişeze cât mai veridic istoria
traco-geto-dacilor, la nivelul exigenţelor istoriografiei europene, V. Pârvan era
conştient de marea răspundere asumată. Rezultă această răspundere precum şi
6

Vasile Pârvan. �etica. O protoistorie a Daciei, ediţie îngrijită de Radu Florescu, Bucureşti,
1982, p. 3 7 1 -3 72. In continuare trimiteri le se vor face numai la ediţia din 1 982.
7 1. Andrieşescu, op.cit., p. 17.
8 Ion Nestor, Getica, geţii ş i istoria românilor, în Cuvântul, III, 1927, nr. 805, p . 1 -2; Radu
Vulpe. Getica, o protoistorie a Daciei, în Gândirea, VII, 1927, 9, p. 2 15-217; Lucian Blaga.
Getica, în Saeculum. I, 1 943, 4, p. 3-24; Em. Condurachi, Vasile Pârvan, opera şi gândirea
sa istorică, în Vasile Pârvan, Bucureşti, 1957, p. 8-52; Radu Vulpe, Activitatea ştiinţifică a
istoricului Vasile Pârvan, în Studii. Revistă de istorie, X, 1 957, 3, p. 7-39; Mircea Babcş,
Vasile Pârvan şi arheologia geto-dacă, în SCNA, XXXIII, 1 982, 4, p. 359-364; Hadrian
Daicoviciu, D:.Jco-geţii în opera lui Vasile Pârvan, în Cwpica, XV, 1 983, p. 31-38.
9 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ediţia a II-a,
Bucureşti,
1982, p. 950.
10
O. Micu, Perenitatea operei lui V. Pârvan, în Gazeta literară, XIV, nr. 28, 13 iulie 1 967, p. 3.
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hotărârea de a părăsi canoanele istoriografiei româneşti de până atunci, de a
adopta o nouă metodă de cercetare, din primele rânduri ale capitolului de
"Concluzii" al Geticelor: "Cartea de fată fiind întâia încercare de a scrie
proto-istoria Daciei, în cele douăspreze e secole care s-au strecurat între
vremea «myceniană)) şi cea «romană)) a Daciei, nu putea fi o simplă povestire
după chipul aşa ziselor «sinteze>> istorice, şi nici o simplă descriere de
materiale după obiceiul tratatelor de «antichităţi»; ci, având a prezenta
documente în mare parte nestudiate complet şi adesea rău interpretate şi
datate, trebuia să le valorifice întâi, din punct de vedere istoric, iar apoi să le
11
lege împreună într-o expunere istorică unitară" •
Pentru scrierea Geticelor, V. Pârvan a folosit metoda studiului
interdisciplinar, "convocând", analizând şi confiuntând toate categoriile de
izvoare disponibile la acea vreme, respectiv izvoarele literare, arheologice,
1
epigra ce, lingvistice şi numismatice 2•
In cuprinsul Geticelor, urmărind , în primul rând, să pună în lumină
evoluţia lumii şi civilizaţiei geto-dacice, din mileniul premergător cuceririi
romane, V. Pârvan a ţinut seama şi de influenţele externe, precum cele scitice,
elenistice şi celtice.
Deşi nu dispunea de o bază documentară prea bogată, V. Pârvan a
13
evidentiat corect rolul scitilor în istoria vechii Dacii . Astfel rămâne valabilă
consta ea că sciţii pătru d efectiv în aria carpatică doar în secolul al VI-lea
î.Chr. ; că această enclavă scitică identificată, după Herodot, cu agatârşii, a fost
supusă treptat influenţelor locale, încheindu-şi destinul istoric prin a fi
asimilată de masa localnicilor. Noile cercetări arheologice au confirmat ideile
lui V. Pârvan privind slaba influenţă a enclavei sciticc pătrunse în Transilvania
asupra culturii autohtonilor, precum şi tracizarea acestui grup de sciţi în cursul
secolului al V -lea î.Chr., aşa încât putem aprecia că principalele concluzii ale
1
lui V. Pârvan în problema scitică îşi păstrează integral valabilitatea şi azi 4•
15
Cu toate că a minimalizat rolul factorului elen şi a supraestimat rolul
17
1
factorului celtic 6, teze pârvaniene pe care istoriografia recentă le-a amendat ,
trebuie spus că în esenţă structura consideraţiilor lui V. Pârvan privind
raporturile geto-dacilor cu aceşti factori externi rămâne valabilă.
Deşi V. Pârvan a exagerat atunci când afirma că "civilizaţia celtică aşa

�

ţi

tar

�

11
12

V. Pârvan, op.ciL, p. 366.
Pentru felul în care a folosit, de exemplu, izvoarele numismaticc, puţin valorificatc până la
el. a se vedea Bucur Mitrea, Izvoarele numismatice în opera lui Vasile Pârvan, în Ca!pica,
XV, 1 983, p. 39-45.
13 V. Pârvan, op.ciL, p. 10- 1 1 , 207-208, 223. Cf. Şi Valentin Vasilicv, Problema scitică în
o�ra lui Vasile Pârvan, în Carpica, XV, 1 983, p. 47-50.
1 Valentin Vasiliev, op.ciL, p. 49.
15 V. Pârvan, op.ciL, p. 39 1 .
16
Idem, op.cit., p. 406.
17
M. Babeş, Celţii în spaţiul carpato-dunărean, în Istoria românilor, voi. 1, Bucureşti,
200 1 , p. 5 14.
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de înrudită cu cea romană prin îndoitul ei izvor de inspiraţie, elenic şi italie, e
astfel o introducere la romanism, trăită de geţi efectiv, până în stratele cele mai
adânci ale populaţiei, încă cu două secole înainte de venirea primilor negustori
8
romani în ţinuturile illyro-thrace ale Dunării" 1 , a sesizat foarte bine că rolul
celţilor n-a depăşit sfera culturii materiale şi că "civilizatia Daciei continuă a
1
avea şi în vârsta a II-a a fierului un habitatus autohton" 9 • V. Pârvan a datat
exact momentul apariţiei elementelor celtice în Dacia şi a precizat corect
epoca când daco-geţii au creat o civilizaţie de sine stătătoare, bine
individualizată în contextul etnografic al Europei antice, civilizaţie care "se
altoieşte pe o tradiţie foarte puternică, abori�enă a Carpaţilor, nu numai din
bronz, ci adesea începând chiar din neolitic"2 •
Deşi cercetările arheologice din Munţii Orăştiei (Munţii Şureanu) erau în
plină desfăşurare nefiind descoperite decât cele patru sanctuare patrulatere de la
Costeşti şi doar parţial marele sanctuar circular de la Sarmizegetusa, V. Pârvan
a intuit corect în legătură cu atribuirea etnică a acestor celebre construcţii de
cult, conchizând că "atât ca material şi stil, cât şi ca vârstă, aceste construcţii
sunt specific dacice"2 1 , şi nu celtice. Cercetările arheologice din ultimele
decenii au confirmat aprecierea lui V. Pârvan privind apartenenţa etnică
dacică a acestor vestite monumente22 , care imprimă o mare originalitate
civilizaţiei geto-dacice.
V. Pârvan a apreciat corect întinderea etno-culturală a geto-dacilor,
având drept coordonate axele tiso-nistreană şi Carpaţii Păduroşi-Haemus23 .
Cu toate că aprecierea lui V. Pârvan conform căreia "geţii au rămas un
popor indoeuropean de mentalitate nordică, în vreme ce tl1racii s-au
amestecat, ca şi grecii şi italicii cu rasa mediteraneană şi au dat naştere unei
culturi amestecate în care multe elemente, în special religioase şi sociale, sunt
sudice, iar nu nordice"24 , nu mai este astăzi credibilă, rămâne valabilă
observaţja sa privind locul aparte ocupat de geto-daci în ansamblul lumii
tracice. Intre altele, V. Pârvan a subliniat sedentarismul geţilor: "Geţii sunt
pretutindeni şi prin excelenţă sedentari. Ocupaţia lor principală e agricultura.
Ei cresc şi cai, mai ales în câmpia moldo-valachă şi în Dobrogea; dar
animalele clasice ale gospodăriei getice sunt - pentru arat, pentru carne, lapte,
25
piele, lână etc. - boul şi oaia" • Un argument al sedentarismului V. Pârvan îl
vedea şi în rânduielile de ordin militar ale geto-dacilor: "Organizarea lor
militară e aceea a unei naţiuni sedentare. Războaiele nu se fac la daci, ca la
germanii ori iranienii nomazi, în chip de năvăliri, cu care, femei, copii şi
18
19

20
11

V. Pârvan, op ciL p. 406.
ldem, op ciL, p. 391.
.

Ibidem.

,

.

V. Pârvan. op cit , p. 405.
Ioan Glodmiu, Arhitectura religioasă. în L'itoria românilor, voi. 1, Bucureşti, 2001, p. 737-745.
n V. Pârvan, op c it p. 380.
14 ldem, op cit , p. 371.
15 Idem, o p c it. , p. 372.
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turme, c i numai cu bărbaţii în stare a purta armele. Agricultura nu încetează în
26
timpul luptelor" •
V. Pâ.-van a intuit destul de exact stadiul dezvoltării societăţii geto
27
dacice, vorbind de "despărţirea societăţii getice în nobili şi popor" , deci
nobili şi oameni liberi, şi nu stăpâni de sclavi şi sclavi. Remarca lui Pârvan
prefigurează concepţia ce s-a impus tot mai mult privind caracterul non
sclavagist al societăţii geto-dacice, dar admiţând că "formaţiunea politică a lui
Burebista avea trăsăturile definitorii ale unui stat, chiar dacă acesta era la
începuturile
existenţei şi evoluţiei sale"28 •
A
In lipsa unei documentaţii mai bogate şi datorită caracterului lacunar şi
deseori echivoc al informaţiilor scrise V. Pârvan nu şi-a putut forma o părere
fermă asupra reli ei Ageto-dacice, aprecierile sale oscilând între teza politeistă
şi teza monoteistă 9. In schimb a intuit corect caracterul predominant uranic al
religiei geto-dacilor. Deşi multe din opiniile sale privind religia geto-dacilor
nu mai pot fi acceptate, nu e mai puţin adevărat că şi azi unele din problemele
abordate de marele istoric cu temeritate constituie încă obiectul unor dispute
şti inţifice30 .
Trebuie remarcat că în monumentala sa lucrare Getica, ca şi în celelalte
lucrări consacrate lumii geto-dacice V. Pârvan a rămas străin de concepţia
materialist-istorică şi n-a folosit noţiunile marxiste de "orânduire", "mod de
producţie", "comună primitivă", "stat sclavagist" etc.
Trebuie spus că multe alte idei şi consideraţii ale lui V. Pârvan îşi
păstrează valabilitatea, între care şi cele care se referă la alte numeroase
aspecte ale civilizaţiei şi culturii traco-geto-dacilor neabordate de noi şi care se
constituie în contribuţii importante la dezvoltarea etnologiei, sau mai bine
spus paleoetnologiei 3 1 .
Dacă multe din ideile esenţiale ale lui V. Pârvan privind istoria şi
civilizaţia geto-dacilor îşi dovedesc perenitatea, nu e mai puţin adevărat că pe
baza noilor cercetări istorica-arheologice multe din aceste idei au fost
corectate sau chiar infirmate. Faptul este firesc, fiind expresia progresului
istoriografiei româneşti. Autorul Geticelor şi celorlalte lucrări consacrate
geto-dacilor, ca un adevărat savant, era conştient de lacunele şi neîmplinirile
operei sale şi era convins că această operă este perfectibilă. Dar de la efortul
urmaşilor de a completa şi chiar corecta unele din concluziile marelui savant

�

26
27
28

Ibidem.
Ibidem.

Ioan Glodariu, Caracterul fonnaţiunii politice a lui Burebista, în Istoria românilor, voi. 1,
Bucureşti, 200 1 , p. 65 1 .
29 V . Pârvan, op.cil, p. 95-96, 373; Idem. Dacia. Civilizaţiile antice din ţările carpato
danubiene, ed. a IV-a, traducere, note, prefaţă de Radu Vulpe, Bucureşti, 1 967, p. 79, 1 26 (în
continuare se va cita: V. Pârvan, Dacia...)
30 H. Daicoviciu, op.cil. p. 37.
31 Cornelia Belciu Pleşca, Unele probleme de etnologie în opera lui Vasile Pârvan, în
Carpica, XV, 1 983, p. 59-67.
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din lucrările sale fundamentale, până la a-i aduce unele grave acuze cu privire
la modul în care a tratat istoria geto-dacilor distanţa este prea mare.
Menţionăm, ca exemplu de cum nu trebuie abordată opera lui V. Pârvan, că în
anii din urmă un cunoscut istoric, într-o lucrare de largă răspândire, tipărită în
două ediţii, îl "acuză" pe marele savant că i-ar fi situat pe daci "într-o poziţie
practic inexpugnabilă" şi că ar fi vorbit despre aceştia ca despre "o naţiune
conştientă de ea însăpi" şi nu ca despre nişte triburi "lipsite de solidaritate
3
politică şi naţională"
Aşa cum pe bună dreptate a remarcat recent un distins istoric "o analiză
atentă a afirmaţiilor lui V. Pârvan a limbajului folosit demonstrează
3j
netemeinicia unor asemenea afirmaţii"
De acuzaţii V. Pârvan n-a fost lipsit nici în timpul vieţii şi nici în
posteritate. Dincolo de toate rămâne marea sa contribuţie la reconstituirea
istoriei geto-dacilor, la punerea în evid�nţă a rolului factorului autohton geto
dacic în naşterea poporului român. "In istoria culturii noastre - remarca
distinsul discipol al lui V. Pârvan, istoricul Radu Vulpe- Getica rămâne una
din cărţile cele mai influente, nu numai fiindcă a îmbogăţit istoria naţională cu
mai bine de un mileniu, dar şi pentru că revelaţiile sale au atins însăşi
concepţia despre originile neamului nostru, făcând ca interesul despre
strămoşii latini, aproape exclusiv pe atunci, să facă loc cel putin tot atât de
'34
mare atenţiei faţă de ascendenţa autohtonă, getică sau dacă " . Dovadă a
perenităţii operei lui V. Pârvan este şi faptul că la treizeci de ani de la
formularea aprecierilor citate mai sus, distinsul exeget al operei pârvaniene,
cunoscutul istoric Al. Zub nota: "Getica îmbogăţeşte istoria naţională cu mai
mult de un mileniu, recuperat din epocile preromane, modificând însăşi
concepţia privitoare la etnogeneza noastră, căci făcea loc pentru prima oară
35
într-o măsură dre<iptă ascendenţei autohtone" .
După alţi ani de zăbavă asupra operei pârvaniene, AL Zub scria: "Unele
concluzii au putut fi modificate sau corectate în detalii, însă construcţia ca
atare a rămas intactă: un monument de erudiţie, de rnigăloasă analiză şi de
efort integrator... Getica rămâne exemplară prin caracterul sistematic al
concepţiei structurante, prin rigoarea metodei şi prin atitudinea deschisă a
autorului în raport cu faptele. Este marea lecţie a savantului Pârvan şi ea invită
36
la meditaţie asupra metodei ca act de gândire" .
Prin Getica cunoaştem nu numai un mileniu din istoria geto-dacilor, ci
învăţăm şi cum trebuie cercetat trecutul mai îndepărtat al neamului nostru. Din
punct de vedere al metodei de cercetare, al valorificării riguroase a
materialelor arheologice, al desprinderii concluziilor de ordin istoric în
•

•
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Lucian Boia, Istorie şi mit În conştiinţa românească, Bucureşti, 2000, p. 145.
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Radu Vulpe, Vasile Pârvan şi originea neamului românesc, în Ethos, 1, laşi, 1 944, 2-3,

33 Ioan Aurei Pop, Istoria, adevărul şi miturile, Bucureşti, 2002, p.
r.· 265.
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Al. Zub, Vasile Pârvan: efigia cărturarului, p. 270.
Idem, Vasile Pârvan: dilemele unui istoric, Iaşi, 2002, p. 88.
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limitele permise de documentele scoase din "arhivele pământului", Getica
rămâne un model, un model care ar trebui studiat cu atenţie şi urmărit ca
îndreptar de toţi cei care vor să devină arheologi şi istorici ai antichităţii.
Dorind să lumineze "misterul" originii poporului român, V. Pârvan şi-a
propus realizarea unei trilogii, din care nu a apărut decât prima parte - Getica,
de care ne-am ocupat până acum. Prin Getica V. Pârvan a creat fundamentul
ştiinţific al cunoaşterii procesului de formare a poporului român. Aşa cum
remarca unul dintre marii specialişti ai problematicii privind geneza neamului
românesc, V. Pârvan prin Getica "cu o clarviziune profetică de etnolog
luminat a stabilit coordonatele geto-dace ale fondului autohton al romanităţii
37
românilor" •
Dispariţia neaşteptată a lui V. Pârvan, în plină activitate creatoare, l-a
împiedicat să finalizeze proiectul trilogiei, din care, alături de Getica, mai
făceau parte Dacia romană 38 şi Protoistoria slavilor39• Ştim însă că acest
proiect i-a reţinut mereu atenţia. Structura tematică a Daciei romane era deja
schiţată încă din 1 90640 , iar pentru ultima parte a trilogiei, Protoistoria
slavilor, primise invitaţia de a o tipări în Germania, autorul angajându-se să
4
depună manuscrisul până la 1 ianuarie 1 928 1 .
Dacă pentru Getica a dispus totuşi de un număr semnificativ de izvoare
scrise şi arheologice, V. Pârvan era convins de necesitatea unor ample
cercetări de teren în vederea procurării documentaţiei necesare cunoaşterii
epocii romane şi postromane în Dacia, având în vedertt, în primul rând, lipsa
aproape totală a izvoarelor scrise, îndeosebi pentru perioada postaureliană.
"Problema continuităţii poporului românesc în patria sa de la Traian până azi
nu se poate rezolva decât pe cale arheologică, documentele istorice între anii
270 şi 1 200 lipsind aproape cu totul'42 . Această convingere a lui V. Pârvan
avea să se adeverească în timp. Abia după decenii de ample cercetări
arheologice întreprinse cu metodă şi într-un larg orizont multidisciplinar, în
primul rând de foştii discipoli ai savantului, astăzi putem cunoaşte în mare
măsură procesul de formare a poporului român.
Pentru Vasile Pârvan, încheierea războaielor daco-romane şi începutul

37 1.1. Russu, Permanenţa lui Vasile Pârvan, în Trai!Silvania, VI, nr. 6, 1977,p. 18.
38 Radu Vulpe, Vasile Pârvan şi Transilvania, în Steaoo,XVIII, 1967,6,p. 7- 10; Al. Zub, Pe

urmele lui Vasile Pârvan, p. 167.
Pârvan şi originea neamului românesc, Alba Iulia, 1944, p. 9, apud
Al. Zub, Vasile Pârvan: efigia cărturarului, p. 269 şi p. 432,nota 780; idem, Vasile Pârvan
1882-1927. Biobibliografie, Bucureşti, 1975, p. 135; idem, Vasile Pârvan: dilemele unui
istoric, p. 89.
40 V. Pârvan, Câteva cuvinte cu privire la organizarea Provinciei Dacia Traiană, cu
prilejul unei cărţi noi asupra acestei cestiuni, în Convorbiri literare, 40, 1906, nr. 8,

39 Radu Vulpe, Vasile

nr. 9, p. 873-904.
P1· 747-776;
Al. Zub, Vasile Pârvan 1882-1927.

Biobibliografie, p. 135- 136; idem, Vasile Pârvan:
dilemele unui istoric, p. 92.
42 V. Pârvan, Probleme de arheologie în România, în V. Pârvan, Scrieri, text stabilit, studiu

introductiv şi note de Alexandru Zub, Bucureşti, 1981,p. 244.
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convieţuirii dacilor cu romanii, însemna în fapt începutul etnogenezei
românilor. Din această perspectivă Columna lui Traian devenea un autentic
certificat de naştere a unui nou popor. "Priviţi pe alba columnă din Roma
povestea cea tristă a căderii Daciei. Sunt chipuri cioplite, în marmoră rece, a
43
marelqi foc, care a topit două popoare într-unul' .
In perspectiva realizării celor două părţi ale proiectatei trilogii, Dacia
romană şi Protoistoria slavilor, V. Pârvan a zăbovit în mai multe rânduri
asupra unor aspecte referitoare la etnogeneza românilor. Î ncă în anii în care
era la Berlin a conceput o lucrare cu titlul Viaţa romană la Dunărea de
Jos, în două părţi: 1. Autohtonii şi II. Cultura romană. Lucrarea a fost
realizată doar în parte44 . Cu ocazia prezentării lucrării de doctorat în 1 908,
V. Pârvan � susţinut şi o conferinţă despre romanizarea patriei sale
străvechi45 . In 1 9 1 1 V. Pârvan a prezentat un ciclu de trei lecţii la
Universitatea de vară de la Vălenii de Munte, creată de N. Iorga, având ca
teme romanizarea tracilor din nordul Dunării, oraşele Daciei romane şi satele
6
daco-romane4 .
Dar cele mai multe referiri la problema formării poporului român, care
trebuiau dezvoltate în cele două părţi ale trilogiei amintite şi care n-au mai
putut fi scrise ca urmare a trecerii savantului în lumea umbrelor în 1 927, le
găsim în)ucrările sale Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco
roman, Inceputurile vieţii romane la gurile Dunării şi Dacia. Civilizaţiile
antice din tările carpato-danubiene.
Î ntr-�n număr impresionant de lucrări4 7, apărute în cei 75 de ani care au
trecut de la trecerea lui V. Pârvan în lumea umbrelor, au fost evidenţiate ideile
sale despre romanizarea vechii Dacii şi încheierea procesului de formare a
poporului român. Nu vom relua aici întreaga problematică, vom urmări să

V. Pârvan, Parentalia. Î nchinare împăratului Traian la XVIII veacuri de la moarte, în
idem, Memoriale, Bucureşti, 1 923, p. 1 76.
� 1. Andrieşescu, op.cit., p. 8.
4' V. Pârvan, Corespondenţă şi acte, ediţie îngrijită de Alexandru Zub, Bucureşti, 1973,p. 323;
Al. Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan, p. 93.
4 6 Al. Zub, Vasile Pârvan: efigia cărturarului. . . . p. 248; idem, Pe urmele lui Vasile
Pârvan , p. 142.
47 Dintr-o listă relativ bogată re�nem doar câteva referitoare exclusiv la problematica care este în
atenţia noastră: Radu Vulpe, Vasile Pârvan şi originea neamului românesc, p. 260-269;
Em. Condurachi, Vasile Pârvan. Opera şi gândirea sa istorică, în volumul Vasile Pârvan,
Bucureşti, 1957, p. 5-48; idem, L'archeologie Roumaine au xx• siecle, Bucureşti, 1963,
p. 12-39; 1. Bamea, Vasile Pârvan şi problema crcştinismului în Dacia Traiană, în Studii
teologice, X, 1958, l -2, p. 93- 105; Ligia Bârzu. Romanizarea şi continuitatea daco-romană în
opera lui Vasile Pârvan, în Studii şi articole de istorie, 1983,p. 147-152; Ion Ioniţă, Idei despre
rornaninlrea lumii dace în opera lui Vasile Pârvan, în Hierasus, 1, 1983, p. 329-333; Dumitru
Protase, Concepţia lui Vasile Pârvan despre romanitatea şi continuitatea în ţinuturile
carpato-danubiene, în Studia Universitatis 'Babeş-Bolyai
Historia, Cluj-Napoca, 1983, 28,
p. 3-7; Ioan Mitrea, Etnogeneza românilor în opera lui Vasile Pârvan, în Suceava. Anuaml
Muzeului, X, 1983, p. 847-85 1; idem, Vasile Pârvan - permanenţă a spiritualităţii româneşti,
în Cugetul. Revistă de i�torie şi ştiinţe umaniste, nr. 4, Chişinău, 1 992,p. 28-33.
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reţinem doar principalele idei ale operei pârvaniene care îşi dovedesc
rezistenţa în timp, demonstrând în fapt perenitatea acl!stor idei.
Reţine atenţia în primul rând faptul că pentru V. Pârvan romanizarea
Daciei a fost un proces complex, de durată şi profund. Acest proces nu a
început de la cucerirea Daciei în timpul lui Traian, ci cu mult mai înainte,
momentul cuceririi marcând integrarea efectivă în romanitate, deci o etapă
superioară şi hotărâtoare în evoluţia procesului de simbioză daco-romană.
Chiar dacă V. Pârvan a coborât prea mult data începutului orientării Daciei
spre Occident afirmând că "Dacia a ales încă de la 1 000 a.Chr. lumea
Apusului", avea dreptate când afirma că "în momentul când romanii luau
definitiv la Dunăre rolul civilizator al celţilor, supunându-i şi pe aceştia, din
Gallia şi până la gurile Dunării formelor de viaţă romane, Dacia era perfect
..4
pregătită să devie şi ea română' 8 .
Legăturile dintre lumea romană şi lumea geto-dacică dinainte de Traian
au pregătit terenul romanizării. "Cele dintâi semănături cu sămânţă romană la
..49
Dunărea noastră au fost cu două sute de ani mai vechi' , decât momentul
transformării unei părţi din Dacia în provincie romană. După cucerirea Daciei,
în regiunile încorporate în graniţele Imperiului roman în primul rând, treptat, se
produce romanizarea. Dar romanitatea a pătruns treptat şi în lumea dacilor
liberi. Cu o viziune profund ştiinţifică V. Pârvan a jalonat şi coordonatele
esen�ale ale procesului de romanizare a regiunilor locuite de geto-daci rămase
în afara graniţelor Imperiului roman, în primul rând a regiunilor est-carpatice.
"Şi mai clară era situaţia în Moldova" - spunea V. Pârvan. "Romanii n-au
ocupat-o în chip oficial. Totuşi 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 Aavia Moesica, flota care, ca şi în
Moesia Superioară � Margus, aşa şi pe Hierasus făcea poliţia acestui mare
afluent al Dunării. Imprejurul Barboşilor numeroşi colonişti formară un
50
territorium" .
Un rol important în romanizarea Moldovei I-au avut drumurile
comerciale ce legau Scitia Minor de Transilvania sau cele care străbăteau
spaţiul est-dacic dinspre Olbia şi Tyras spre sud-estul Transilvaniei. "De la
Barboşi . . . ducea pe Hierasus în sus . . . şi apoi pe valea Trotuşului către pasul
Oituzului, la castrul roman de la Breţcu în sud-estul Transilvaniei, drumul
roman care lega în modul cel mai direct oraşele romane ale Sciţiei Minore de
Dacia Orientală. Dar chiar marele drum care de la Olbia ducea prin Tyras,
peste Basarabia şi peste Moldova, dre t spre Transilvania . . . pare să fi fost nu
1
numai umblat, dar oficial recunoscut"· •
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Între Dobrogea aflată într-o etapă avansată a romanizării şi Dacia lui
Traian, după 1 06, s-au deschis mai multe drumuri "bine păzite şi mereu
umblate . . . Pe văile Siretului, Buzăului, Ialomiţei, Argeşului, trec acum la deal
şi la vale, trupe romane, ţărani daco-romani, şi viaţa dacică, până în adâncurile
ei, fări! zgomot şi fără pompă, se face viaţă romană"5 2 .
In concluzie V. Pârvan spunea că "nu numai Transilvania, Banatul şi
Oltenia, dar şi Muntenia şi Moldova au primit încetul cu încetul, prin
legăturile de rasă şi de interes cu Dacia romană pe de o parte, cu Moesia
getică pe de alta, forma romană a vieţii, cu atât mai mult, cu cât aceasta era
înainte de toate o viaţă rurală şi cu cât prin mijloacele şi prin metodele ei era
cu mult superioară vieţii agricole a dacilor liberi53 .
V. Pârvan a respins teoria despre un "romanism balcanic", susţinând, cu
argumente veridice că romanismul nostru "descinde de-a dreptul din plugarii
danubieni, de la frontierele occidentale ale Pannoniei Superioare până la gurile
Dunării. Romanismul actual, păstrat mai bine tocmai în Dacia lui Decebal şi
tocmai în frontierele ei, n-ar putea să fie de origine balcanică pentru bunul
4
motiv că Balcanii n-au fost romanizaţi"5 .
Pentru V. Pârvan, procesul romanizării Daciei, îndelungat şi profund, a
avut un pronunţat caracter agricol. "Romanii n-au putut prinde rădăcini decât
acolo unde au putut deveni tărani. Bazinul Dunării este o regiune clasică a
'S
agriculturii încă din neolitic"5 . V. Pârvan a văzut în ţărănime, ca şi profesorul
său N. Iorga, un element de permanenţă şi vitalitate. Puterea de persistenţă în
timp a civilizaţiei ţărăneşti dacice şi apoi daco-romane a fost deseori subliniată
de cătr� V. Pârvan. Astfel "când s-a dat. . . ordinul de evacuare a Daciei, toţi
soldaţii, funcţionarii, oamenii de afaceri au plecat. Şi o dată cu aceasta oraşele
6
muriră. Dar ţăranii, pe peticul lor de pământ, au rămas"5 , iar după venirea
slavilor, în vreme ce "romanismul pastoral al Dalmaţiei şi Moesiei Superioare
a fost încetul cu încetul subminat şi distrus . . . romanismul agricol al Daciei şi
al Moesiei Inferioare a rezistat de-a lungul întregului ev mediu până în zilele
7
noastre"5 •
Susţinând originea daco-romană a poporului român şi continuitatea sa
neîntreruptă în spaţiul vechii Dacii, V. Pârvan a supus unei analize
multilaterale, cea mai pătrunzătoare de la A.D. Xenopol încoace, teoria
8
roesleriană, demonstrând netemeinicia argumentelor acestei teorii5 . V. Pârvan
a fost cel dintâi istoric care a înteles că romanitatea romanilor s-a dezvoltat în
cadrul romanităţii orientale. Pe�tru V. Pârvan, "începuturile românilor" sunt
atât în nordul cât şi în sudul Dunării, în toată "Romania orientală", în "aceeaşi
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singură ţară romană . . . de la munţii de răsărit ai Ardealului şi până la graniţele
9
Greciei"5 , conchizând că suntem urmaşii "întregii împărăţii romane de
răsărit, care alcătuia o singură ţară mare, de limbă latină'.6°. V. Pârvan a
sesizat corect rolul pozitiv jucat de revenirea stăpânirii Imperiului romana
bizantin la nordul Dunării, în vremea lui Constantin cel Mare şi în vremea lui
1
Justinian6 , în consolidarea şi desăvârşirea romanităţii nord-Dunărene. În fapt
în această epocă, începând cu Edictul de la Milano din 3 1 3 şi îndeosebi în
timpul domniei lui Justinian, s-a intensificat şi generalizat răspândirea
creştinismului în nordul Dunării, factor esenţial în desăvârşirea romanităţii în
tot spaţiul vechii Dacii62 •
După cum se ştie şi problemele creştinismului daco-roman au fost
analizate de V. Pârvan tot din perspectiva cunoaşterii procesului de
romanizare şi a finalizării procesului de formare a poporului român. "Din
cercetarea unei probleme, se poate să iasă puncte de vedere noi pentru
3
adâncirea, mai cu folos a celeilalte"6 .
Ultimul volum al trilogiei proiectate de V. Pârvan, intitulat
"Protoistoria slavilor" ar fi evidenţiat neîndoielnic adevărata dimensiune a
impactului şi a raporturilor dintre daco-romanicii aflaţi într-o etapă finală a
drumului ce va marca transformarea lor în români şi triburile slave, aflate în
migraţie spre Dunărea de Jos în cursul secolului al VI-lea. Pentru V. Pârvan
"slavii s-au asimilat treptat atât în daco-romanitate. . . cât şi în românitatea
.64
nord-danubiană' . Această viziune a lui V. Pârvan a fost confirmată de
cercetarea istorico-arheologică din ultimele decenii.
Deşi a analizat pe larg doar elementul de bază al etnogenezei românilor,
respectiv elementul geto-dacic, fără a mai fi avut răgazul să realizeze celelalte
două părţi ale trilogiei proiectate, după cum am încercat să evidenţiem, chiar şi
pe scurt, prin alte câteva lucrări V. Pârvan a schiţat liniile generale ale
desfăşurării procesului de etnogeneză a românilor, prefigurând, cu claritate,
concluzia istoriografiei româneşti de azi, că românii sunt rezultatul simbiozei
daco-romane, petrecute în spaţiul vechii Dacii, în primele opt secole ale
mileniului I d.Chr.65.
Apreciind corect rolul geto-dacilor şi al romanizării în formarea
poporului român, descifrând în esenţă liniile principale ale evoluţiei procesului
59

Idem, op.cit., p. 37.
Idem, op.cit., p. 39.
61 Idem, op.cit., p. 37.
62 Nelu Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1 997, p. 359-346;
Alexandru Madgearu. Rolul creştinismului În formarea poporului român, Bucureşti, 200 1 ,
p. 1 1 3; Ioan Mitrea, Romanitate şi creştinism În secolele V-VI În lumea satelor din spaţiul
carpato-nistrean, în Zargidava. Revistă de istorie, I, Bacău, 2002, p. 1 7-44 .
63 Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 1 9 1 1 ,
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V.

�·>4 Idem,
7.
Î nceputurile vieţii romane la gurile Dunării. . ., p. 37-42.

Ioan Mitrea, De când Începe istoria românilor?, în Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX/1 ,
1 993- 1 998. p. 7 - l l .

65

24

Ioan Mitrea

istoric de la daci la daco-romanici şi de la daco-romanici la români, V. Pârvan
a conturat în fapt elementele de rezistenţă ale cariatidelor acestei
"miraculoase" construcţii care este etnogeneza românilor.
Modestul nostru demers şi-a propus, şi sperăm ca cel puţin parţial să fi
reuşit, să evidenţieze perenitatea unora din ideile lui V. Pârvan privind istoria
geto-dacilor şi etnogeneza românilor. Multitudinea ideilor care îşi păstrează
încă, în esenţă, valabilitatea dovedeşte perenitatea operei pârvaniene,
prospeţimea unor gânduri şi de aici datoria cercetătorilor de azi de a se apleca
mereu asupra acestei opere care rămâne un model şi un îndemn. Orice
revenire asupra operei lui V. Pârvan este benefică, şi plină de învăţăminte.
"Recitită astăzi, în oricare dintre registrele ei, opera pârvaniană se recomandă
prin vastul ei orizont şi nu mai puţin prin acel suflu de temeinicie care asigură
66
îndeobşte durata" . Considerăm această apreciere a celui mai bun exeget al
operei lui V. Pârvan, distinsul istoric Al. Zub, drept cea mai potrivită încheiere
a demersului nostru.
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Al.

Zub, Vasile Pârvan: dilemele unui istoric, p. 45.

ORGANIZAREA ADMINISTRA TIV-TERITORIALĂ A ŢINUTURILOR
IAŞI, CÂRLIGĂTURA, SUC EAV A ŞI CÂMPULUNG-SUCEAVA
(SEC. XVIII - XIX)
Ioan Murariu

Între ţinuturi moldoveneşti atestate documentar în perioada medievală
se numără şi ţinuturile Iaşi, Cârligătura, Suceava şi Câmpulung-Suceava. Data
exactă a organizării acestor unităţi administrativ-teritoriale româneşti nu ne
este cunoscută.
Un document din 1 2 august 1 426, care aminteşte de "patru sate la
Cârligătura" 1 , l-a determinat pe V. Lungu să afirme într-un studiu publicat în
anul 1 943 că în documentul respectiv ar fi vorba de "prima menţiune
documentară a ţinutului Cârligăturei" , deoarece "n-a existat apă, cetate sau
târg cu acest nume"2. Dar primul document de cancelarie care pomeneşte de
3
nişte s�te din "ţinutul Cârligăturii" poartă data de 11 noiembrie 1458 .
In ce priveşte ţinutul Iaşi, acesta este atestat documentar pentru prima
4
oară la 8 ianuarie 1473 , dar exista, probabil, încă din prima jumătate a
secolului al XV-lea.
Ţinutul Cârligătura, cu reşedinţa la Târgu-Frumos, era situat în partea
de sud-vest a actualului judeţ Iaşi (vezi hărţile de la sfârşit). El se învecina la
nord cu ţinutul Hârlău, la est cu ţinutul Iaşi, la sud cu ţinutul Vaslui, iar la vest
cu tinutul Roman.
' Ţinutul Iaşi se întindea - înainte de anul 1 8 1 2
pe ambele părţi ale
râului Prut. După această dată a rămas numai cu ocoalele din dreapta Prutului,
cărora li s-a adăugat Ocolul Prutului, care până atunci făcuse parte din ţinutul
Hârlău.
În a doua j umătate a secolului al XVIII-lea, pe teritoriul actualului judeţ
Suceava au existat următoarele două ţinuturi:
1 . Ţinutul Suceava, menţionat pentru prima oară într-un document
5
moldovenesc emis de cancelaria lui Ştefan cel Mare la 18 aprilie 1463 .
2. Ţinutul Câmpulung-Suceava, organizat destul de târziu ca unitate
administrativ - teritorială. El nu a fost amintit între tinutmile Moldovei nici de
Miron Costin în a doua jumătate a secolului al XVII-leal', nici de Dimitrie
-

1

Moldova, voi. 1 ( 1 384- 1 448), Bucureşti, 1 975, p. 94.
V. Lungu. Ţinuturile Moldovei până la 1 7 1 1 şi administrarea lor. extras din CI, voi. XVII,
1 943 , scos de Institutul de Istorie Naţională ,.A.D . Xenopol" din Iaşi, p. 1 3.
1 DRH, v0l. ll ( 1 449- 1 486), Bucureşti, 1 976, p. 1 1 4. Vezi şi V. Lungu, op.ciL, p l 3
� DRH, voi. Il, p. 283; V. Lungu. op.cit., p. 2 1 .
5 DRH, voi. II, p. 1 67.
6 Miron Costin, Cronica polonă, în Opere, voi. I, ediţie critică de P. P. Panaitcscu, Bucureşti,
1 965, p. 233.
�

DRH, A.
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7
Cantemir la începutul secolului al XVIII-lea , şi nici de V. Lungu într-un
8
studiu special publicat în anul 1 943 . Aces� ţinut este menţionat pentru prima
9
oară în catagrafia Moldovei din anul 1 774 • Presupunem că a fost organizat
cândva între anii 1716 şi 1 774.
La sfărşitul secolului al XVIII-lea ţinutul Suceava cuprindea jumătatea
de est a actualului judeţ Suceava, plus un mic teritoriu spre nord, pe ambele
părţi ale Siretului, până la nord de localitatea Storojineţ, şi un alt mic teritoriu
spre sud-est, tot pe ambele părţi ale Siretului, până la localitatea Paşcani.
Ţinutul Câmpulung-Suceava, desprins din vechiul ţinut Suceava, era
situat în jumătatea vestică a actualului judeţ. Cuprindea şi un mic teritoriu din
nordul actualului judeţ Neamţ (vezi anexa nr. 4 şi harta pentru anul 1 774).
După cum se ştie, în timpul celei de-a doua domnii în Ţara Moldovei,
Constantin Mavrocordat ( 1 74 1 - 1 743) a făcut o reformă administrativă,
împărţind ţinuturile în subunităţi administrativ-teritoriale numite ocoale şi
conduse de ocolaşi 10 . Pornind de la unele catagrafii şi statistici, am reconstituit
hărţile ţinutului Cârligătura din anii 1 774, 1 803 şi 1 8 1 6. Pentru ţinutul Iaşi am
reconstituit numai harta din anul 1 8 1 6, căci pentru anii 1 774 şi 1 803 nu am
reuşit să stabilim exact limita ţinutului în partea stângă a râului Prut.
Prima hartă am alcătuit-o pe baza ştirilor cuprinse în catagrafia
Moldovei din anul 1 774 (vezi anexa nr. 4). Atunci, ţinutul Cârligătura era
format din două ocoale:
a. Ocolul de Sus, în partea de nord-vest a ţinutului, cuprindea
teritoriul dintre localităţile Târgu-Frumos şi Dumeşti.
b. Ocolul de Gios, de la Cogeasca şi până la Mogoşeşti.
Ceva mai înainte, în anii 1 772- 1 773 (vezi anexa nr. 1 ) ţinutul Iaşi
cuprindea următoarele şase ocoale:
a. Ocolul Turiei, în partea de nord, între Glăvăneşti şi Petreşti.
b. Ocolul Copoului, în nordul şi estul oraşului Iaşi, de la Iepureni
până la Holboca.
c. Ocolul Codrului, în vestul şi sudul oraşului Iaşi, de la Miroslava
până la Ciurea şi Tomeşti.
d. Ocolul Branişte cuprindea sud-estul actualului judeţ Iaşi, între
localităţile Ungheni şi Bohotin.
e. Ocolul Prutului era în stânga râului cu acelaşi nume.
f. Ocolul Ciuhurului, tot în stânga Prutului.
Pentru întocmirea celei de-a doua hnrţi ne-am servit d� ştirile cuprinse
în Condica liuzilor din anul 1 803 (vezi anexa nr. 5). In 1803 ţinutul
Cârligătura era fonnat din aceleaşi ocoale ca şi în 1 774. Dar limita dintre

Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1 973 , p. 73-9 1 .
V . Lungu, op.cil
'� Moldova în epoca feudalisrnului, voi. VII, partea 1,Editura Ştiinţa, Chişinău, 1 975 , p. 242.
111
Adrian Macovei, Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei între anii 1 832 şi
1 862 (1). în AliAJ, XIX. 1 982, p. 363.
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aceste ocoale s-a modificat, căci între 1 774 şi 1 803 câteva sate din nordul
ţinutului (Dumeşti ş.a.) au trecut de la Ocolul de Sus la cel de Gios, iar câteva
sate din sudul tinutului au trecut de la Ocolul de Gios la Ocolul de Sus.
În anul i 803 ţinutul laşi cuprindea un ocol în plus faţa de anii 1 772-: 1 773,
căci după această dată ocolul Ciuhurului s-a împărţit în două ocoale:
Ciuhurul de Sus şi Ciuhurul de Gios.
A treia hartă este alcătuită pe baza informaţiilor din Condica Vistieriei
Moldqvei pe anu1 1816 (vezi anexele nr. 2 şi 6).
In ceea ce priveşte împărţirea ţinutului Cârligătura, nu se constată nici o
modificare faţă de anul 1 803. Dar ţinutul Iaşi s-a micşorat mult în anul 1 8 1 2,
când Rusia ţaristă a anexat teritoriul Ţării Moldovei dintre râurile Prut şi
Nistru. în 1 8 1 2, sau în perioada imediat următoare, Ţinutul Iaşi, rămas prea
mic, s-a mărit pe seama ţinutului Hârlău, de la care a primit Ocolul Prutului,
cu târgui Ştefăneşti.
Ţinutul Cârligătura a fost desfiinţat în anul 1 835, împreună cu ţi,nuturile
11.
Hârlău şi Herţa. Atunci, teritoriul său a devenit un ocol al ţinutului Iaşi
Folosindu-ne de informaţiile cuprinse în catagrafia din anul 1 774 am
reuşit să reconstituim şi harta de atunci a ţinuturilor Câmpulung-Suceava şi
Suceaya (vezi a patra hartă de la sfărşit, precum şi anexele nr. 7 şi 1 0).
In anul 1 774 ţinutul Câmpulung-Suceava cuprindea numai 14 sate din
zona muntoasă şi nu era împărţit în ocoale. Dar ţinutul Suceava era compus
din următoarele cinci ocoale:
a. Ocolul Berhometelor cuprindea un teritoriu de pe ambele părţi
ale cursului superior al Siretului, între localităţile Storojineţ şi
Grămeşti.
b. Ocolul Vicovilor era în nord-vestul ţinutului, pe ambele părţi ale
râului Suceava, de la Straja la Dărmăneşti şi Părhăuţi.
c. Ocolul Mijlocului, cu oraşul Suceava în centru, era situat pe
ambele maluri ale râului Suceava, între satele Pătrăuţi şi Chilişeni.
d. Ocolul Siretului de Sus era format dintr-un teritoriu îngust de pe
partea dreaptă a Siretului - de la Zamostea la Dolheşti - şi dintr-un
alt teritoriu, situat pe ambele părţi ale râului Moldova, între
Stroieşti, Râşca şi Dolheşti.
e. Un teritoriu situat pe ambele maluri ale râului Siret, de la
localitatea Negoteşti până la sud de Paşcani, era organizat în

Ocolul de Jos.

Î n afara satelor din aceste cinci ocoale, mai existau alte 1 7 sate "cu
salvogvardia preînălţatului graf', care aparţineau unor mănăstiri sau boieri.
Satele respective nu formau un teritoriu compact, ci erau răspândite în tot
ţinutul Suceava.
După cum se ştie, austriecii au răpit Bucovina din trupul Moldovei în
anul 1 775. Sub stăpânire străină a căzut cea mai mare parte a ţinu:urilor
1 1

Ibidem (V), XXIII. 1 986, pm1ea l, p. 1 99.
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Cernăuţi
Suceava.
organizat
ce a mai

şi Câmpulung-Suceava, precum şi circa jumătate din ţinutul
Putin mai târziu, din ceea ce a mai rămas din tinutul Cernăuti
' s-a
12
mi� ul ţinut Herţa , care nici nu era împărţit în �coaie, iar din ceea
rămas din ţinuturile Suceava şi Câmpulung-Suceava, s-a organizat
noul ţinut Suceava, cu reşedinţa la Fălticeni.
Datele cuprinse în cunoscuta Condică a liuzilor din anul 1 803 ne-au
ajutat să reconstituim harta administrativă a ţinutului Suceava din acel an (vezi
harta a cincea şi anexa nr. 8). Atunci, ţinutul Suceava avea următoarele şase
ocoale:
a. Ocolul Berhometile. Acesta se reducea acum la un mic teritoriu
din dreapta Siretului, între satele Zamostea şi Bereşti.
b. Ocolul Siretiul de Sus - între Mitocu-Dragomirnei şi satul Tudora
(azi în judeţul Botoşani) din stânga Siretului.
c. Ocolul Siretiului de Jos se întindea de la Tudora până la sud de
Paşcani, pe ambele maluri ale Siretului.
d. Satele dintre Mălini şi Drăguşeni formau Ocolul Moldovei.
e. Ocolul Şomuzului, având în mijloc târgui Fălticeni, noua
reşedinţă a ţinutului Suceava, cuprindea satele de la Horodniceni
până la Dolheşti.
f. Ocolul Muntelui era situat în partea de vest a ţinutului, până la
Păltiniş şi Şaru-Domei.
Pe baza informaţiilor cuprinse în Condica Vistieriei Moldovei pe anul
1816 (vezi anexa nr. 9) se poate observa că în acest an ocolul Siretului de Sus
înglob!t şi fostul ocol Berhometile.
In anul 1 835, printr-o nouă împărţire administrativă, partea de nord a
ocolului Siretul de Sus a trecut la ţinutul Dorohoi, iar partea de sud la ţinutul
Botoşani 1 3 , căci satele respe�ctive erau mai aproape de oraşele Dorohoi şi
Botoşani, decât de Fălticeni. In felul acesta, ţinutul Suceava a mai rămas doar
cu patru ocoale. Tot în anul 1 835 ocolul Siretiului de Jos şi-a schimbat
denumirea în ocolul Siretului.

ŢINUTUL IAŞI ÎN ANII 1772-1 773 •

A n exa n r. l

1. Ocolul Ciuhurului: Fundurile, Fergeni, Foleşti, Sărata, Oeşeni, Scumpiia, Valea
Rusului, Drujneni, Slobozia Navâmeţul, Navâmeţul, Câşla, Căldăruşa, Glodeni,
Cajba, Ciuciulea, Câşla, Chilia, Dumeşti, Bisericani, Vasileuţii Mici, Vasiliuţii
Mari, Buteşti, Vasiliuţii Noi, Buteşti, Camânca, Lucăceni, Pătruşani, Bălăşeni,
Mălăeşti, Stâncăuţi, Cucueţi, Hiliuţi, Zăhăicani, Nicoreni, Scăeni, Dondoşeni,
Rediul Mare, Hrănăuţi, Dângeni.

1 2 1bidem, p. 370-37 1 . Vezi şi Ioan Murariu, Istoria Ţinutului Herţa (până în anul l 940).

Bacău, 1 997, p. 28-29.
1 J Adrian Macovei. op. cit., partea a V-a. XXIII, 1986 (*), p. 1 79- 1 8 1 .
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2. Ocolul Prutului: Vărzăreşti, Silişte, Cioteşti, Pănăşeşti, Bălăneşti, Boldureşti,
Onţeşti, Hulpeşti, Rezina, Corneşti, Mileşti, Pojarna, Săneşti, lzăreni, Rădeni,
M ăgurele, Dornbroviţa, Măgura, Chetrosa, Chirsteşti.
3. Ocolul Branişte: Măcăreşti, Moreni, Oprişeni, Bohotin, Cozia, Covasna, Valea
Hiliţii, Ratari, Cornarla, Osoiul, Mânzăteşti, Ungheni, Ţuţoara Veche.
4. Ocolul Codrului: Tomeşti, Buciumi, Valea Cozmoaei, Vlădiceni, Socola, Valea
Cetăţuei, Nebuna, Hlincea, Târguşor, Horpazul, Galata, Miroslava, Voroveşti,
Balciul, lzăreana, Lunea Bârnovii, Valea Adâncă, Ciorbeşti, Ciurea, Poenari,
Todirel.
5. Ocolul Copoului: Dănăuţi, Mălăeşti, Potongeni, lzvoarile, Epureni, Rediul
Mitropolitului, Tăuteşti, Valea Lupului, Leţcanii Vechi, Leţcanii Noi, Aran-Vodă,
Iucşani, Moimeşti, Şorogari, Luceni, Coada Stâncei, Rediul Aldii, Chişărei,
Holboca, Lăzoreni, Ruseni, Proselnici.
6. Ocolul Turiei: Iugani, Mirceni, Lucăceni, Stolniceni, Şătrăreni, Răsipen� Slobozia
Izvoarile, Blândeşti, Cotul lui Epure, Sculeni, Olteni, Vrăneşti, Tocsobeni, Tabara,
Trifeşti, Cândeşti, Perieni, Păuleni, Spineni, Borşa, Petreşti, Câmiceni, Roşcani,
Găureni, Căueşti, Caraimanul, Glodeni, Vlădeni, Rădeni, Glăvăneşti.
* Moldova in epoca feudalismului, p. 193-203.

ŢINUTUL IAŞI ÎN ANUL 1 803 •

A n exa n r. 2

1. Ocolul Ciuhurei de Sus: Dăngenii, Hrinăuţii, Dondăşenii, Rădiu Mare, Scăenii,

2.

3.

4.

5.

Oneştii, Fântâna Albă, Zăhăicanii, Stăngăcenii, Duruitoarea, Pătruşenii, Gălăşenii,
Mălăeştii, Hiliuţii, Comunca, Boteştii lui Velişco, Cobanii, Boteştii, Vasiliuţii
Mari, Balotina, Vasiliuţii Mici, Tomeştii, Bisericanii, Chilia, Căşla lui Răcilă,
Ciuhneştii, Căşla stolnicului Matei Răşcanu, Cucueţii, Borosenii.
Ocolul Ciuhuru de Gios: Chetrişu, Slobozia-Honceştii, Drujnenii, Slobozia
Năvămeţu, Concenii, Sarata, , Slobozie, Foleştii, Frijenii, Pănzerenii, Oişenii,
Năvâmeţu, Obreja, Glodenii, Liuzii ot Câşla stolnicului Gosan, Morile
Cojocărenilor, Limbrenii, Râcea, Corlătenii, Bălţile, Bilicenii, Părliţii gospod,
Ciuciule, Morile lui Osmache, Liuzii ot Câşla lui Aslan, Duşmanii, Dumbrăviţa,
Măgurelile, Măgura răzeşască.
Ocolul peste Prut: Brătulenii, Vărzereştii, Boldureştii, Pălăneştii, Rădenii,
Bobleticii, Mirceştii, Sineştii, Ezerenii, Găurenii, Teţcurenii, Ciuciuenii, Bumbata,
Mănzeteştii, Zămbrăonii, Tăurelile, Comeştii, Siliştea, Condrăteştii, Petrosa,
Bursucenii, Mănăileştii, Onţeştii, Hârceştii, Coşcodanii, Câşla lui Lazer grecu.
Ocolul Turiei: Floreştii, Stolnicenii, Izvoarele, Iuganii, Trifeşti, Ghermanu,
Frăsulenii, Sculenii, Zabolotina sulgerului Alexandru Fote, Zabolotina serdarului
Dimache, Spinenii, Tabăra, Găurenii, Roşcanii, Căueştii, Păulenii, Slobozia Comu
Negru, Caminăreştii, Băltenii, Răsipeni, Cândeştii, Perienii, Şetrărenii, Trifeştii
Vechi, Trifeştii lui Păun, Cămicenii, Medelenii, Tocsobenii, BândeŞtii, Lucăcenii,
Mircenii, Dumeşti, Slobozia sulgcrului Ştefan Vircolici, Rădcni, Slobozia
căpitanului Andrei Buşilă, Vlădenii.
Ocolul Braniştei: Măcăreştii, Colţul Carnii, Bazga, Şcoposenii, Mănzeteştii,
Bohotinu, Valea Trăistenilor, Unghenii, Oprişănii, Ponceştii, Morenii, Costulcnii
Galaţeni, Prisecanii, Sălăgenii, Grozeştii, Titienii, Costulenii Ratari, Mânzăteştii
Vechi, Frăsineştii, Ţuţora Veche, Zberoaia, Ţuţora Nouă, Cozia, Hemeiosu,
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Bobul, Coluneşti, Slobozia Bogdăneştii, Dănuţenii, Comama, Căşla spătarului
Cananău, Osoiu.
6. Ocolul Copoului: Tomeştii, Epurenii, Cotu lui lvan, Tăuteştii, Coarba, Liţcanii
Vechi, Ţipileştii, Liţcanii, Căcărăzenii, Copou, Gropniţa a Gândulesei, Zahorna,
Popricanii, Rădiu, Holboca, Rusenii, Bulbucanii, Chişarăei, Iucşenii, Cârsteştii,
Proselnicii, Şorogarii, Petreştii, Rădiu Aldei, Simenii, Moara Dancului, Moara
Sfăntului Ioan, Moimeşti.
7. Ocolul Codrului: Toderelu, Bârnova, Ezerenii, Voroveştii, Ciorbeştii, Torneşti,
Buciumii, Vlădicenii, Hlincea, Socola, Ciorcheştii, Valea Adâncă, Balciul,
Cărbunarii, Miroslava, Tărguşoru.

Oraşul laşi.

* Th. Codrescu, Uricariul, Iaşi,

1 886, voi. VIII, p. 337-359.

ŢINUTUL IAŞI ÎN ANUL 1816 •

A n e x a n r. 3

1. Ocolul Turiei: Frăsulenii, Zabolotenii lui Fotea, Zabolotenii lui Dimachi, Tabăra,

2.

3.

4.
5.

Găurenii, Roşcani, Păulenii, Cărnănăreştii, Cândeştii, Perienii, Şătrărenii, Trifeştii
Vechi, Câşla Stolnicenii, Durneştii, Vlădenii, Slobozia Cornul Negru, Câşla
Andrieşănii, Spinenii, Trifeştii lui Păun, Borşa, Băltenii, Cârnicenii, Epurenii,
Broştenii, Pogorăşti, Rădenii.
Ocolul Braniştii: Măcăreştii, Colţul Carnii, Bazga, Mânzăteştii, Fâlfăieştii,
Oprişănii, Unghenii, Bohotinul, Isaia, Costulenii Gălăţăni, Prisăcanii, Costulenii
Ratari, Cotul Ţuţorii, Cozia, Hămeiosul, Comama, Scoposănii, Morenii, Sălăgenii,
Zabolotenii ot Ţuţora, , M�teştii Vechi, Zlătărenii, Hiliţa, Mitocul Neamţului.
Ocolul Copoului: Tomeştii, Iepurenii, Movilenii, Rădiul Mitropoliei, Cotul lui
Ivan, Tăuteştii, Leţcanii Vechi, Ţipileştii, Leţcanii Noi, Căcărăzănii, Copou,
Gropniţa, Zahorna, Lucenii, Lăzărenii, Popricanii, Hulboca, Rusănii, Bulbucanii,
Mălăieştii, Chişarăii, Prosălnicii, Icuşănii, Şorogarii, Rădiul Aldii, Moimeştii,
Larga, Vlădenii, Şipotile, Potângenii, Izvoarele, Stânca, Moara Dancului,
Medelenii, Zagarancea, Hălcenii, Coada Stâncii.
Ocolul Codrului: Ciurbeştii, Tomeştii, Bârnova, Ciurcheştii i liudi ot Goruni,
Voroveştii, Miroslava, Târguşorul (Nicolina), Vlădenii, Iezărenii, Borde,
Buciumii, Socola, Potropeştii, Schitul Dochiei, Chipereştii, Poienile, Găurenii.
Ocolul Prutului: Cişmăneştii, Sâlişcanii, Dobârcenii, Bobicenii, Cucutenii lui
Holban, Ştefăneştii, Bădăuţii, Bobuleştii, Ostopcenii, Băscăcenii, Rănghileştii,
Durneştii, Stânca, Bârsăneştii, Ciuru, Cucutenii.
*Corneliu Istrati, Condica Visteriei Moldovei din anul 1816,
în AliAJ, supliment (I), 1979, p. 1 10- 1 16.

ŢINUTUL CÂRLIGĂTURA ÎN ANUL 1 774

A n exa nr. 4
•

l. Ocolul de Sus: Muntenii Jorei, Târgui Frumos, Buznea, Găneştii, Draga,
Crâsteştii, Prigorenii, Brăeştii, Scorţeştii, Albeştii, Goeştii, Sineştii, Lunganii,
Codreştii, Storneştii, Popeştii, Obrijănii, Rădenii, Doroşcanii, Cosăţeştii,
Şăptişănii, Todereştii, Chilişoaia, Mitocu, Scobâlţenii, Holmul, Hoisăşti i ,
Româneştii, Păuşăştii, Dumeştii.
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2. Ocolul de Gios: Cucutenii, Cojasca, Frumuşălile, Răduleţile, Dâtjănii, Scoposănii,
Drăgoeştii, Bogdăneştii, Bărboşii, Boteştii, Lunganii, Voineştii, Văcoteştii, Chilie,
Mânjăştii, Stavnicu, Budeştii, Mogoşăştii, Prosălnicii, Comeştii, Uricanii.
* Moldova în epoca feudalismului, p. 459-485.

ŢINUTUL CÂRLIGĂTURA ÎN ANUL 1803

A n ex a n r. 5
•

1. Ocolul de Sus: Muntenii, Târgu-Frumos, Găneştii, Butna, Popişcanii, Prigorenii,

Scorţeştii, Cărsteştii, Brăeştii, Goeştii, Lunganii de Sus, Balţaţii, Codreşti,
Mădătjecii, Gura Sircăi, Stomeştii, Sineştii, Popeştii, Rădenii, Mădătjacu,
Doroşcanii, Frumuşelile, Scobinţenii, Holmu, Cosiţenii, Obrejenii, Mazăreni.
2. Ocolul de Gios: Romăneştii, Hoiseştii, Todireştii, Chilişoaia, Mladina, Chirileştii,
Mitocu, Păuşeştii, Păuşasca, Dumeştii, Hăsnăşenii, Cucutenii, Lunganii de Jos,
Uricanii, Comeştii, Proselnicii, Nedienii, Văcoteştii, Voineştii, Mănjeştii, Budeştii,
Mogoşeştii, Hadămbul.
* Th. Codrescu, op.cit, p. 33 1-335.

ŢINUTUL CÂRLIGĂTURA ÎN ANUL 1816

A n exa n r. 6
•

1. Ocolul de Sus: Muntenii, Târgu-Frumos, Găneştii, Buzne, Popiţcanii, Prigorenii,

Scorţănii, Lunganii de Sus, Mădâtjacii, Gura Sârcăi, Stomeştii, Sâneştii, Popeştii,
Doroşcanii, Scobinţănii, Holmu, Cosâţănii, Goieştii, Brăieştii, Cristeştii, Obrijănii.
2. Ocolul de Jos: Romăneştii, Hoisăştii, Todirenii, Chilişoaia, Mladina, Bojna,
Păuşăştii, Dumeştii, Cucutenii, Scoposănii, Cogeasca Vechi, Drăgoieştii,
Cogeasca Noauî, Bogdăneştii, Lunganii de Jos, Comeştii, Prosălnicii, Nedienii,
Voineştii, Uricanii, Mânjăştii, Budeştii, Hadâmbul, Poiana Mironesăi, Chirileştii,
Hăşnăşănii, Mogoşăştii, Văcoteştii.

Târgu-Frumos.

* Corneliu Istrati, op.cit., p.
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105- 109.

A n e x a n r. 7
•

1. Ocolul Berhometelor: Berhometele, Lucavăţu, Jadova, Comăreştii, Storojineţul,

Panca, Robcea, lordăneştii, Carapciu, Cupca, Pătrăuţii, Ijeştii, Ciudeiu, Crasna,
Budinţii, Cireşul, Opaiţ, Burla, Bănila, Ruşii ot Cocivia, Hliboca, Oprişănii,
Stăneştii, Prorochia, Tereblecea-Ungureni, Tereblecea-moldoveni, Bârlinţii,
Verpole, Târgui Siretului, Onofreiu, Muşiniţa, Văscăuţii, Bainţii, Bahrineştii,
Volcineţul, Camânca, Grimeştii, Bălineştii, Botoşinţii, Lozna, Derţca, Cândeşti,
Călineştii, Vlădenii, Sănăuţii, Tureatca.
2. Ocolul Vicovilor: Straja, Vicovul de Sus, Liudi ot Mănăstirea Putnii, Vicovul de
Jos, ţiganii Mănăstirii Putnii, Horodnicul, Satul Mare, Badiuţii, Meleşeuţii,
Pârlişănii, Crăiniceştii, Iazlovăţul, Botoşana, ţiganii Mănăstirii Solcăi, Comăneştii,
liudi Homorului, Homarul, Bălăceana, Soloneţul, Todereştii, Pârhăuţii, lacobeştii,
Româneştii, Calafindeştii, Şărbăuţii, Călineştii, Călineştii lui Ianachi-căpitan,
Găurenii, Mărăţăi, Dărmăneştii, Costâna.
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3.

Ocolul Mijlocului: Plopenii, Feteştii, Salcea, Poiana pustie, Pătrăuţii, Mivovenii,

Bâmova, Scheia, lpoteştii, Teşăuţii, Săcuricenii, Răusănii, Hilişănii, Ruşii,
Uideştii, Cutul Mitropoliei, Lisaura, laţcanii, Zamca, târgui Suceava.
4. Ocolul Siretului de Sus: Zvoriştea din Deal, Zvoriştea din Vale, Zamostie,
Bereştii, Ionăşanii, Siminicea, Sălăjănii, Dumbrăvenii, Vlădenii, Corocăeştii,
Băluşănii, Băneştii, Fântânelele, Găineştii, Mănăstirea Slatina, Suha i Mălinii,
Sasca, Bercheşeştii, Corlăteştii Slatinii, Corlăteştii Gorii, Băişaştii, Baia,
Mănăstirea Râşca, Breaţca, Mănăstirea llişăştii, Stupca, Stroeştii, Vomicenii,
Zăhăreştii, Litenii, Drăgoeştii, Corlata, Măzănăeştii, Horodnicenii cu liudi ot
Boteşti, Rotopăneştii, Mihăeştii, Lămăşenii, Rădăşenii, Fălticenii, Buciumenii,
Tâmpeştii, Şoldăneştii, Spătăreştii, Leucuşăştii, Cămârzanii, Huşii, Preuteştii,
Dolheştii, Manole" Săliştea, Giurgeştii, Mereştii, Pleşeştii, Hreasca, Hârtopul,
Onceştii, Buneştii, Petia.
5. Ocolul de Jos: Cârsteştii, Socii, Bourenii, Năvrăpeştii, Verişenii, Miteştii,
Conţăştii, Tătăruşu, Heciu, Păşcanii, Boldeştii, Todereştii, Băluşăştii, Criveştii,
Hârtoapele, Tudura, Comii, Nigoteştii, loneasa, Ţoleştii, Forăştii, Drăguşenii,
Săcuenii, Leţcanii, Căbugii, Broştenii, Onicenii, Boroaia, Bărăştii, Dumbrăviţa,
Cimăleştii, Hărmăneştii, liudi de la Mănăstirea Pobrata, Stolnicenii.
Satele cu salvogvardia preînălţatului graf: Frătăuţii, a M-rii Putnii;
Rădăuţii, a Episcopiei; Volovăţul, a M-rii Suceviţii; Mănăstirea Solca; Pârteştii, a
M-rii Homoru; Dobrănăuţii, a M-rii Dragomimii; Buninţii, tij a M-rii Dragomimii;
Mitocu, a Mănăstirii Dragomima; Mănăstirea Burdujenii; Mănăstirea Sfântului llii;
Bosancii, a Mitropoliei; Capu Cadrului, a Mănăstirii Voroneţ; Valea Sacă, a M-rii
Slatina; Bogdăneştii, a M-rii Râşcăi; Litenii, a medelnicerului Toader Vâmav;
Sireţelu, a medelnicerului Sandu Bogdan; Joldeştii.
* Moldova în epoca feudalismului, p. 336-353.

ŢINUTUL SUCEAVA ÎN ANUL 1803

A n e x a n r. 8
*

1. Ocolul Berhometile: Nihorenii, Stăneştii, Turiatca, Sănăuţii, Vlădenii, Slobozia
lui Holban, Părăul Negru, Căndeştii, Slobozia lui Talpă, Călineştii, Dobrănăuţii,
lonăşănii, Zvorişte din Deal, Ruşii lui Ciomărtan, Zămostie, Bălileştii, Grămeştii,
Rudeştii, Botoşăniţa, Vlădeni, Verpole, Bereştii.
2. Ocolul Siretiul de Sus: Poiana Pustie, Burdujenii, Joldeştii, Sarafineştii, Siminice,
Salce, Dumbrăvenii, Vlădenii, Băloşenii, Tudora, Plopenii, Comii, Mitocul,
Făntănelile, Litenii, Băneştii.
3. Ocolul Siretiului de Jos: Dolhasca-Buda, Gulie, Heciu, Sireţelul, Criveştii,
Hărtoapele, Stolnicenii, Boldeştii, Hănnăneştii, Tătăruşii, Păşcanii, Conţăştii,
Vlădeştii, Cozmeştii, Năvrăpeştii, Vereşenii, Socii, Miroslăveştii, Bourenii,
Cristeştii, Homiţa, Brătenii.
4. Ocolul Moldovei: Găineştii, Suha-Mălinii, Baia-Bogată, Sasca, Făntăna Mare,
Spătăreştii, Blăgeştii, Dumbrăviţa de Gios, Leucuşăştii lui Pisoţchi, Leucuşăştii lui
Lână, Cămărzanii, Breslaşii Morţunesii, Dumbrăviţa de Sus, Bărăştii, lumuleştii,
Moişa, Ţoleştii, loniasa, Forăştii, Roşiorii, Onicenii, Şoimăreştii, Căbujii,
Filipeştii, Drăguşenii, Bărgăenii Vechi, Slobozia Bărgăenii, Manole, Săcuenii
Leţcanii, Movilenii, Negoteştii.
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5. Ocoh•l Şomuzului: Horodnicenii, Boteştii, Rădăşănii, Lămi4ănii, Fălticeni i ,
Oprişănii, Tâmpeştii, Şoldăneşti i, Preoteştii, Hărtopul, Petie, Breslaşii S;imeşii,
Buneştii, Onccştii, H riaţca-Poiana, Mereştii, Sileştea, Pleşăştii Ganii, Pleşăştti
l krmeziului, Pleşăştii Siniascăi, Giurgeştii, Huşii, Dolheştii, Buciumenii, Valea
Glodului.
6. Ocolul Muntelui: Dorna Şarul, Păltinişul, Crucea, Chirilu, Broştenii-Holda,
Părăul Câtjei-Mădeiu, Cotărgaşul, Părăul Păntii, Stejarul, Săbasa, Borca-Socii,
Fărcaşul, Crăpăturile.
* Th. Codrescu, op.cit., p. 242-255.

A n e x a n r. 9
ŢINUTUL SUCEAVA ÎN ANUL 1816

•

1. Ocolul Siretului de Sus: Corocăieştii, Tudora, Plopenii, Fiteştii, Mitocul,
Burdujăni, Fântânelile, Roşcanii, Litenii, Hancea, Băbeştii, Carnii.

2. Ocolul Siretiului de Jos: Dolhasca, Buda, Sireţălu, Criveştii Borşoaii, Hârtoapile,
Vereşări i, Conţăştii, Hănnăneştii, Brăteşti, Cozmeştii, Bourenii, Sacii,
Miroslăveştii, Boldeştii, Brătenii, Stolnicenii, Crâsteştii, Homiţa, Tătăruşâi,
Paşcanii, Criveştii.
3. Ocolul Moldovii: Găineştii, Suha, Mălinii, Buda, Bogata, Cotul Băii, Sasca,
Spătăreştii, Dumbrăviţa, Bărăştii, Giuleştii, Ciumuleştii, Moişa, Ţoleştii, Ioneasa,
Forăştii, Onicenii, Şoimăreştii, Căbujâi, Bârgăienii, Manoli, Cămărzanii,
Nigoteştii, Leucuşăştii, Dumbrăviţa de Sus, Blăgeştii" Fântâna Mare, Stroieştii,
Săcuienii, Movilenii, Filipeştii, Drăguşănii, Roşiorii, Liţcanii.
4. Ocolul Şomuzului: Horodnicenii, Rotopăneştii, Rădăşănii, Lămăşănii, Fălticenii,
Tâmpeştii, Şoldăneştii, Preuteştii, Hârtopu, Petiia, Onceştii, Hreaţca, Poiana,
Buneştii, Mereştii, Pleşăştii Hermeziului, Pleşăştii a Saftii Sâneascăi, Pleşăştii a
sărdarului Mihai Gane, Dolheştii, Valea Glodului, Săliştea, Giurgeştii, Hultureştii,
Huşii.
5. Ocolul Muntelui: Doma, Şaru, Păltinişu, Broştenii, Holda, Pârău Câtjăi, Mădeiu,
Cotârgaşii, Părău Pântii, Stejar, Barca, Sacii, Sabasa, Fărcaşii, Crăpăturile, Crucea,
Chirilu.
* Corneliu Istrati, op.cit., p. 1-6.

A n e x a n r . 10
ŢINUTUL CÂMPULUNG-SUCEAVA ÎN ANUL 1774

•

Voroneţul, Bucşoaia, Vama, Ştulbicanii, Frasânul, Vatra, Sadova, Pojorâta, Fundu
Moldovii, Doma, Crucea, Moldoviţa, Bistriţa, Frumos.
* Moldova în epoca feudalismului, p. 242-260
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L IBERALISMUL POLITIC ÎN ROMÂN IA
PÂ NĂ LA MAREA U NIRE (1)
1\filzai Vasiliu

Liberalismul românesc era l!.n liberalism european întârziat adaptat
'
treptat la condiţiile ţării noastre . In 1 imp ce statele din Occident făceau
progrese vizibile în acest proces ireversibil, de modernizare (economic, social
politic, cultural, instituţional - n.n.), el devine oglindă şi măsură a dezvoltării
umanităţii, ajungând centrul permanent al expansiunii continuie2 . După
părerea lui Maurice Godclier "prima periferie a Occidentului s-a format chiar
în Europa Centrală şi Orientală", începând ·cu 1 492, derulându-se de-a lungul
a cinci secole, schimbându-şi formele şi efectele în funcţie de epocă, de ţările
care erau vremelnic în fruntea Occidentului (Spania, Olanda, Franţa, Anglia)
3
şi de societăţile în care se desfăşurau acest proces . Pentru înţelegerea acestui
fenomen trebuie să ţinem seama de epoca în care s-a stabilit primul contact
dintr-o ţară occidentală şi societatea non-occidentală, după cum este la fel de
important să luăm în considerare ce reprezinta această societate non
occidentală înainte de contact. Românii. ca popor neolatin, au fost educaţi în
4
spiritul ortodoxiei , moştenind cultura bizantină şi tradiţia politică a
5
despotismului oriental • Stăpânirile despotice, asociate cu respectul faţă de
religia tradiţională, de care depindea în ultimă instanţă, a eliminat orice
posibilitate de cenzură a hotărârilor domnului (autorită�i - n.nl . Dintre
trăsăturile permanente ale domniei în Ţara Românească şi Moldova se
notează că: "la baza domniei stă credinţa că puterea domnească vine de la
Dumnezeu şi că domnul ca reprezentant al divinităţii, trebuie să practice
virtuţile imperiale: filantropia, generozitatea, cumpătarea, justiţia; puterea
7
domnului este absolută, adică necontrolată de vrun organ, dar nu nelimitată" •
1 Dan Amedeo Lă7-ărescu, LiberaHsmul şi diferitele lui ipostaze, în Oeconomica, I.R.L.I.
Nr.211996, p. l 22; Gheorghe Platon, Istoria României Moderne, Bucureşti, Editura Didactică
�i Pedagogică, 1 985, p. 295.
Maurice Godelier, Occidentul - oglindă sau miraj al evoluţiei umanităţii, în Societate şi
Cultură. Noua alternativă, Nr.( 1 9) 6/ 1 993, p; 1 2.
3 Ibidem (Acest Occident, privit ca orice "formă" de societate, ca W1 amestec de real şi
imaginar, de fapte şi norme, de produse materiale şi moduri de gândire, care alc ătuiesc, W1
câmp de energie formidabil ce atrage spre sine şi respinge, totodat ă, celelalte societă�).
4 N. Dobrescu, Rolul bisericii în trecutul românesc, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice
Carol Gobl, 1 909, p. 4.
5 N. Iorga 8y7Jli1Ce apres Byzance. Continuation de l'histoire de la vie byzantine,
Bucharest, 1 97 1 , p. 1 2 - 13.
6 Dan A. Lăzărescu, Introducere În istoria Hberalismului european şi În istoria Partidului
Naţional Liberal din România, Editura Viitorul românesc, 1996, p. 29.
7 Instituţiile feudale din Ţările Române. Dicţionar, Bucureşti, Editurn Academiei, 1 988, p. 1 68.

38

M ihai Vasiliu

De fapt ortodoxia va propăvădui, până în secolul nostru, supunerea absolută,
povăţuită de Sfântul Apostul Petru tuturor creştinilor, faţă de puterea politică,
bună sau rea. "De aceea păstrarea, propovăduirea, aplicarea sau fructificarea,
explicarea şi definirea de către Biserică a dogmelor este un alt temei de
acceptare a lor de către membrii ei şi de către cei ce se deschid cu credinţă
,s
mărturiei lor' . Astfel, tradiţia dinastică a devenit tot mai puternică, încât ideea
de stat nu se suprapunea încă ideii de neam, în schimb, ideea de stat
9
corespundea ideii dinastice . Această pluralitate statală românească, care
întărea ideea dinastică, i-a făcut pe domni să fie circwnspecţi faţă de orice
înnoire sau plan de reformare, care venea din interior Şi mai ales din exterior.
Şi cu toată obidienţa manifestată de boierime, păstrarea elitelor sociale,
politice şi intelectuale ale Ţărilor Române, de către Poartă, a permis celor
două ţări să-şi
păstreze, necomprornise de ameninţar�a exterioară,
autonomiile administrative, sociale, judiciare şi confesionale. In acest climat
când statele româneşti au traversat trecerea de la statutul de independenţă la
cel al suzeranităţii otomane, cu tot cortegiul de obligaţii şi de renunţări,
opoziţia din interior capătă forme precise faţă de domnie, reuşind să-şi
impună, în numeroase rânduri punctul de vedere, aşa cum s-a întâmplat în
1 653, când beneficiind de ajutorul muntean şi ardelean, Gheorghe Ştefan a
10
recuperat tronul în detrimentul lui Vasile Lupu • "Odată Ţările Române
îngenunchiate de turci, boierii nu mai au un rol însemnat în alegerea
Domnului şi de aceea încep a se ocupa cu mazilirea acestora, uneltind
împotriva lor, sau sprijinind candidaţi care să-i răsplătească în momentul
11
urcării în scaun" . Dacă aspectele sociale şi politice se "mişcă" greu, latura
spirituală este mai dinamică, într-o societate în care imobilismul este
atotcuprinzător şi în care "Satul e un organism arhaic, multisecular, care poate
12
trăi în sine, de la sine şi pentru sine" . Pe bună dreptate, cei care analizează
latura spirituală se lovesc de filosofia religiei creştine care, în ultimă instanţă
13
sunt filosofii ale libertăţii .
Umanismul românesc a cunoscut şi preţuit ideile înnoitoare ale
Occidentului medieval, dar în contextul pericolului otoman, caracterul
14
15
religios, ortodox, devine şi mai pregnant , chiar în lucrări cu caracter laic .
La fel, bilanţul realizărilor în domeniul arhitecturii, artelor, care "îndeplinind
8

Dwnitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. I, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1 978, p. 76.
9 Istoria Românilor. Compendiu, Editura Cultura Fără Frontiere, 1 996, p. 80.
1° Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor voi. III - Partea 1, Bucureşti, Fundaţia Regală
rrntru literatură şi artă, 1 942, p. 89 - 90.
1 Alexandru Al. Buzescu, Domnia în Ţările Române până la 1 866, Bucureşti, Tiparul
"Cartea Românească", p. 82.
12
N.lorga, Istoria Românilor. voi. m. Ctitorii, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 993, p. 290.
1 3 Etienne Gilson, Fllosofm în Evul Mediu, Humanitas, 1995, p. 9.
1 4 Manole Neagoe, Neagoe Basarab, Bucur�şti, Editura Ştiinţifică, 1 97 1 , p. 97.
1 5 Istoria medie a României. Partea Intâi (X-XVI), Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1 966, p. 386.
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aici o sinteză de Orient, Occident şi străveche tradiţie locală populară, de
origine tracă, va ţine la dispoziţia oricăruia din ortodocşii răsăriteni, care
cetesc tipăritura slavonă de la noi, meşteri de zidărie, de zugrăveală, de
săpătură, cari duc cu ei şi elemente din ce s-a adus la noi tradiţiilor pe care
le-am adoptat. E un nou Bizanţ, cu influenţe gotice, dar şi cu pecetea măsurii
1
şi armoniei noastre" 6. Practic, în această perioadă a Evului Mediu nu putem
vorbi de un liberalism politic, în sensul strict al noţiunii, ci de un liberalism ca
"stare de spirit", intrupat într-o sumă de idei, percepte, construcţii teoretice, în
care se acceptă schimbarea care înseamnă, aici, şi noutate. Prin această fază,
de geneză, elitele reuşesc să facă primii paşi spre o gândire, care tinde să se
elibereze de prejudecăţi, de canoane, care limitează orizontul uman.
Secolul al XVIII-lea a fost deosebit de bogat în evenimente politice şi
militare, prin toate străbătând rivalitatea dintre cele trei imperii - habsburgic,
otoman şi ţarist - denunţând interesele lor în Europa de sud-est. "Moştenirea"
otomană, cunoscută sub numele de "problema orientală", se transformă în
7
acest secol, în problema echilibrului european1 , ce a constituit sorgintea
conflictelor dintre Marile Puteri, globalizând diplomaţia europeană.
Rivalitatea dintre puterile vremii a concretizat un nou concept politico
diplomatic şi strategic, acela al politicii integrităţii Imperiului Otoman, şi care
încerca să motiveze, tocmai echilibrul european. Vecinătatea celor trei mari
imperii, a afectat în mod direct soarta provinciilor româneşti devenite
"bulevard de trecere", "teatru de luptă", "obiect de schimb şi de compensaţie"
pentru învingători, locuitorii fiind obligaţi să suporte regimuri de ocupaţie
militară, jafuri şi distrugeri şi nu în ultimă instanţă pierderi teritoriale. "Ce-i
drept, dobândind în 1 774 protecţia asupra Principatelor, Rusia s-a socotit
îndreptăţită să refuze celorlalte puteri europene amestecul în problemele
româneşti, ceea ce i-ar fi înlesnit confiscarea lor pe calea mărginirii la un
diferend cu Poarta. Succesul a fost vremelnic şi parţial de vreme ce soarta
Moldovei şi Ţării Româneşti rămânea strâns legată de cea a Imperiului
1
Otoman" 8. Rezultatul a fost instaurarea domniilor fanariote în Moldova şi în
Ţara Românească, a dominaţiei habsburgice în Transilvania, pentru care
Diploma Leopoldină va servi drept Constituţie; în 1 699, prin pacea de la
Kar1owitz, Imperiul otoman renunţând în favoarea austâecilor, la
19
Transi1vania . Administraţia habsburgică asupra acestei străvechi provincii
româneşti a fost amplificată şi consolidată printr-o serie de măsuri
organizatorice, politice, economice şi religioase. A fost păstrată instituţia
principatului, însă i-au fost imprimate trăsături noi, devenind, în 1 765, mare
16

N . Iorga,

7
18

Istoria Românilor, Compendiu, Editura Cultura Fără Frontiere, 1 996, p. 1 55
Leonid Boicu, Geneza "chestiunii române" ca problemă internaţională, laşi, Editura

r· 324.

Istoria Românilor. Voi. IV. Cavalerii, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 996,

Junimea, 1 975, p. 29.
19 M ircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 983, p. 1 8 1 .
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principat, atribuţiile dietei au fost restrânse şi convocarea ei având loc tot mai
rar. La Viena a fost organizată o cancelarie aulică - organism de dirijare a
politicii Transilvaniei. După anexare, guvernarea habsburgică a făgăduit
românilor anumite avantaje în schimbul unirii cu biserica Romei, chiar dacă
cea mai mare parte din comunitatea românească din Ardeal şi-a păstrat religia
20
ortodoxă . Se năştea astfel prima mare acţiune protestară a lui lon-Inochentie
Micu '·a cărui orientare a devenit din ce în ce mai etnică", speculând în mod
.
. 21
t-1resc, mot1vul rel"1gms .
"Epoca fanarioţilor reprezintă pentru Principatele Române faza maximă
de dezvoltare a influenţei greceşti, care începe însă să se afirme încă din
secolul al XVI-lea şi care, în secolul al XVIII-lea a provocat reactiunea
22
boierilor contra grecilor şi contra Domnilor care se înconjurau de greci" . Nu
a fost o simplă schimbare de domnie, ci instituirea wmi sistem politic de
guvernare, făcut cu scopul de a întări controlul economic şi politic asupra
celor două Principate, al cărui teritoriu devenise atât de important în noile
23
condiţii . "Ceea ce este important este nu atât originea etnică a domnului cât
faptul că epoca a fost percepută încă din veacul al XVIII-lea ca o perioadă
aparte a istoriei românilor, ca o vreme în care cursul firesc al evoluţiei a fost
schimbat şi fortat să unneze o curbă descrescătoare în comparatie cu
24
trecutul" • La fi �care investitură, dar şi la confirmări, mari sume şi darui-i erau
înmânate diferiţilor demnitari ai puterii suzerane. A crescut numărul
prestaţiilor, rechiziţiilor, cuantumul fumiturilor impuse de trupele de ocupaţie,
s-au înmulţit abuzurile slujbaşilor venali, dornici de îmbogăţire rapidă.
Demnitarii erau schimbaţi des dintr-o ţară în alta; în afară de scopwile
spoliatoare ale acestor schimbări dese, măsura exprima şi ea împrejurarea că
în cele două state era un singur popor, cu o singură limbă, cu aceeaşi
mentalitate, cu legi şi instituţii asemănătoare.
Expansiunea puterilor "creştine" nu a adus apărarea, dimpotrivă a adus
ţărilor române noi pierderi teritoriale: între 1 7 1 8- 1 739 Oltenia şi Banatul au
fost anexate la Austria, care în 1 775 a încorporat şi Bucovina..l cu 75%
25
popula�e românească, ruptă din cuprinsul Moldovei întregi • In secolul
unnător, după războiul ruso-turc din 1 806- 1 8 1 2 Rusia "ortodoxă" răpea
�
teritoriul dintre Prut şi Nistru, numit Basarabia 6. Sub raport economic,
secolul al XVIII-lea a constituit o mai intensă dezvoltare a agriculturii,
2°

Keith Hitchins, Conştiinţa naţională şi acţiunea politici la românii din Transilvania.
1700 - 1868, voi. 1, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1 987, p. 35
21
Ibidem, p, 38.
22 Alexandru Al. Buzescu, Domnia in Ţările Române până la 1866, Bucureşti, Tiparul
"Cartea Românească", p. 1 6 1 .
2 3 Istoria Românilor, Compendiu, laşi, Editura Cultura Fără Frontiere, 1 996, p. 1 57.
24 Vlad Georgescu, Istoria Românilor. De la origini până in zilele noastre, Bucureşti,
Humanitas, 1 992, p. 85.
25 Ibidem, p. 86.
26 Ibidem, p. 87.
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mcşteşugurilor, a exploatării bogăţiilor subsolului ş i a pieţei interne, apariţia
companiilor negustoreşti, modificarea mai sensibilă a peisaj ului urban. A avut
loc o grecizare a culturii şi a instituţiilor culturale, în secolul al XVII-lea şi mai
27
ales al XVlll -lea şi în primele două decenii ale secolului al XIX-lea .
Dominaţia turca-fanariotă a avut o influenţă negativă nu numai asupra vieţii
economice şi sociale a ţării, dar a reprezentat o barieră şi în calea evoluţiei
fireşti a fom1elor de cultură şi civilizaţie. Modul de viată � căpătat trăsături
28
levantine, obiceiurile, moravurile, portul s-au orientalizat . In acest peisaj de
înnoire ce se petrecea în societatea româneao;;că şi unde treptat se formau relaţiile
capitaliste, modelele apusului sunt tot mai bine cunoscute, prin produsele ce
ajungeau în principate, prin călătorii străine, prin schimbul de idei, prin
circulaţia cărţilor. Anormalitatea, apare şi mai evidentă în contactul care se
realizează între Apus şi Răsărit şi pe care Poarta tinde s-o adapteze prin tratatele
închei'!te cu Marile Puteri vecine (Kuciuk-Kainardj i « 1 774)) - n.n.).
In acest cadru, pătrunderea iluminismului în Principate, a găsit o structură
social-politică şi economică, capabilă să-i recepteze mesajul, să-I adapteze la
situaţiile �oncrete existente în provinciile istorice. Venit în Principate, de
29
inspiraţie gennano-austriacă în Transilvania şi prin cultura neogreacă, dar mai
ales prin intensificarea circulaţiei de cărţi în limbile franceză, italiană, germană,
prin contactul direct în şcolile din statele apusene, şi nu în ultimul rând, prin
dascălii străini prezenţi în spaţiul românesc, iluminismul s-a integrat într-un
mediu cultural răsăritean. Iluminismul românesc (din Principate - n.n.)
reprezintă o sinteză a patru medii spirituale: cultura românească veche, cultura
greacă, cultura europeană şi influenţele venite din Transilvania (Şcoala
30
Ardeleană - n.n.) . Ideile iluministe, cu particularităţile îmbrăcate în
Transilvania şi Principate dau un nou con�nut liberalismului "ca�stare de spirit",
transformându-1, în noul context, într-un liberalism boieresc. In primul rând,
acest liberalism presupune câteva elemente caracteristice care-I individualizează
în raport cu prima etapă, a liberalismi;!lui "ca stare de spirit", şi de etapa ce-l
succeda, a liberalismului doctrinar. In al doilea rând, acesta tinde, pe lângă
aspectele doctrinare să capete şi un aspect pragmatic, cu importante consecinţe
pentru istoria românească. Să nu uităm pe, Costache Conache ce atrăgea aten�a
că gândirea românească a fost racordată la circuitul ideilor europene, fiind
pătnmsă de «duhul veacului», materializată prin impresionanta literatură a
11 .
secolului x:vm românesc
27

Comelia Papacostea Danielapolu, Intelectualii români din Principate şi cultura greacă.
1821 1859, Bucureşti, Editura Eminescu, 1 979, p. 7.
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Academiei, 1972, p. 25.
29 Dwnitru Ghişe, Pornpiliu Teodor, Fragmentarium iluminist, Cluj, Editura Dacia, 1 972, p. 6.
30 Vlad Georgescu, Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 972, p. 53.
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Ca liberalism boieresc acesta se formează odată cu instituirea regimului
turco-fanariot şi ţine până în preajma revoluţiei de la 1 848. El are ca element
central boierimea, acea forţă socială care ocupă primul plan al vieţii politice
româneşti. Ca pretutindeni în Europa, şi în societatea românească se constată
aceeaşi continuitate a vechii elite în cu:Rrinsul vechiului regim, la constituirea
căruia a contribuit şi pe care l-a sluj it . Deşi i-au redus privilegiile, domnii
fanarioţi nu au distrus boierimea autohtonă, au colaborat cu ea,
subordonându-şi-o la opera de modernizare, în care, mereu, iniţiativa
măsurilor interne a aparţinut mai cu seamă domniei33. Observăm măsuri de
reformă de ordin administrativ, juridic, fiscal şi social, cu caracter mai degrabă
de corectare, decât de deschidere spre transformări viitoare. Şi totuşi,
societatea a integrat reformele ca schimbări efective şi ca noi direcţii de
dezvoltare. Acestea au venit să contureze identitatea unui regim, fără ca
regimul în sine să poarte caracteristici moderne. Fanarioţii care au venit în
Principate au ocupat, în cele mai multe cazuri, funcţiile de decizie, dar ei
nicio�tă nu au reuşit să-i depăşească numeric şi să se substituie lo�4.
Intr-o primă fază, până la sfârşitul epocii fanariote, există un clivaj
evident între elita politică naţională, autohtonă şi "grecii", străinii veni� să
uzurpe monopolul politic al boierirnii locale. In această etapă, criteriul de
separare este unul etnic. Procesul de infiltrare a grecilor în conducerea
Principatelor este mai evident după 1 774, şi, în ciuda încercărilor de
autohtonizare a boierilor de origine greacă, conflictul devine acut la începutul
secolului al XIX-lea, când elita locală recurge la mijloace violente de înlăturare
a concurenţei străine ( 1 82 1 - n.n.)35. Şi totuşi, ca toate divergenţele existente ''în
lipsa unei burghezii constituită social şi organizată politic, boierimea este aceea
care şi-a asumat rolul de conducere în procesul de transformare, de
modernizare, cu toate consecinţele care decurgeau de aici"36• E drept că dacă în
problemele naţionale se creea o solidaritate sui generis, în problemele sociale, în
problemele de organizare, conflictul cu privire la natura şi �rofunzimea
reformelor separau categoriile inferioare de protipendata boierimii. 3
Revolutia franceză de la 1 789, a adus o răsturnare de valori, care a
transformat h� Europei şi ideologia lumii întrege8. Contestată şi în acelaşi
timp adulată "Revoluţia franceză nu este o tranziţie, este o origine şi o
A

32

Gheorghe Platon, Alexandru-Aorin Platon, Boierimea din Moldova În secolul al XIX-lea.
Context european, evoluţie socială şi politică (Date statistice şi observaţii istorice),
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 995, p. 1 32.
33 Ibidem, p. l 33 .
1 4 Vlad Georgescu, Ideile politice şi iluminismul in Principatele Române, 1750-1831,
Bucureşti, Editura Academiei, 1 972, p. 92.
35 Ibidem, p. 93.
36 Gheorghe Platon, Alexandru-Aorin Platon, Boierimea din Moldova În secolul al XIX-lea.
Context european, evoluţie socială şi politică (Date statistice şi oJbservaţii istorice),
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37 1bidem, p. 1 36.
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43

Liberalismul politic în România până la Marea Unire

fantasmă a originii. Interesul ei istoric e dat de ceea ce are unic, şi, de altfel,
tocmai acest «unic» a devenit universal: cea dintâi experientă a
democraţiei"3 9. Revoluţia franceză, prin a sa Declaraţie univers�lă a
drepturilor omului, a legiferat, de jure şi în fapt deopotrivă, drepturile
individului şi cele ale colectivitătii.
Sub imperiul acestor idei40, a structurilor social-politice anchi lozate41 şi
a unei conjucturi politice favorabile42, revoluţia de la 1 82 1 reprezintă un
moment decisiv pe planul luptei pentru implantarea în societatea românească
a l iberalismului4 . Revoluţia din 1 82 1 a determinat noi implicaţii în problema
orientală: intervenţia Rusiei şi prezenţa năzuinţelor românilor şi ale grecilor,
pe plan internaţional Poarta otomană a consimţit la încetarea domniilor
fanariote şi la restabilirea domniilor pământene şi a ocupat militar Ţara
Românească şi Moldova. La 1 iulie 1 822, Ioniţă Sandu Sturdza a fost numit
domn la laşi, iar Grigore Dimitrie Ghica la Bucureşti44•
Victorioasă, prin abolirea sistemului fanariot, Partida Naţională, ce a
apărut la începutul secolului al XIX-lea, deşi alcătuită din boieri din toate
categoriile, uniţii în 1 82 1 pe o platformă naţională, va pune din nou în discuţie
problema organizării _:;tatului, a reformelor necesare pentru modernizarea
societăţii româneşti45. In acest cadru cele două tendinţe manifestate în cadrul
boierimii româneşti se concretizează practic în două grupări ce tind să devină
distincte, gruparea conservatoare, reprezentând în general o parte a
protipendadei, şi gruparea (radicală - n.n.) liberală reprezentând boierimea
mică şi mij locie, fără să lipsească din cele două grupări elemente şi din
protipendadă la radicali şi a reprezentanţilor din mica boierime sau boierimea
mijlocie la gruparea conservatoare46•
Războiul ruso-turc ( 1 828- 1 829) a pus capăt domniilor pământene, ca şi
luptei de idei desfăşurate pe teren politic, în mod oficial, materializate în
47
cererile, memoriile şi proiectele de reformă, iniţiate odată cu anul 1 822 ;
39
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inaugurând ocupaţia militară rusească, care a durat între anii 1 828- 1 834 . La
baza tratatului de la Adrianopol ( 1 829 - n.n.) raialele de pe DWlăre (Tumu,
Giurgiu, Brăila) au fost restituite, de drept Ţării Româneşti. Articolul 3 din
tratat fixa graniţa dintre cele două imperii pe Prut, de la intrarea în Moldova a
râului până la confluenţa lui cu Dunărea; frontiera spre Mare urma pe braţul
Sfăntul Gheorghe. După 1 82 1 , s-a înregistrat o nouă răsluire a teritoriului
4
român_ţ!sc de către Rusia: luarea Deltei Dunării şi a Insulei Şerpilor 9 .
In 1 829 (când tratatul de la Adrianopole a abrogat monopolul turcesc
asupra comerţului nostru - n.n.) ţările române încep să intre rapid în circuitul
comercial cu Apusul. După opinia lui Ştefan Zeletin, de altfel bine
fundamentală, "Tratatul de la Adrianopol înseamnă momentul când începe
procesul de dizolvare a «vechiului regim» românesc, pe ale cărui ruine se
50
deschide «era nouă>> burgheză, de europenizare a vieţii noastre sociale" .
Deşi ironiza , cu verva sa, situaţia existentă în P1incipate - Constantin Golescu,
nota: "Deci dar, luând toţi seama osândii înt u care ne aflăm, trebuie să ne
împutemicim şi să judecăm care SWlt datoriile unui bun patriot, vrednic de
laudă orăşan, iubitor de a fi părinte, şi cari sunt, acele urmări ce
instatornicează temeiurile caselor noastre, cum şi cari SWlt cele ce
desrădăcinează toate fericirile noastre: şi aşa toţi de obşte depărtând de la noi
cele rele fapte şi îmbrăţişând pe cele bune (a căror cel dintâiu pas este unirea
spre obştescul folos), să ridicăm mâini rugătoare către milostivul Părinte
ceresc, să ne îndrepteze spre drumul fericirilor şi să cerem tot chipul de ajutor de
la prea înălţatul nostru domn, ca la un părinte şi ca dela un mădular neamului
rurnânesc, ca să putem urma cele mai nainte zise foloase către naţie; căci, cum
5
am mai zis, în fericirea obştii, ne vom găsi fieşcare în parte şi pre a sa" 1 •
Şi totuşi, în ambele ţări au fost întreprinse reforme administrative,
judecătoreşti, au fost adaptate legiuiri bisericeşti, pentru sănătate şi caritate,
privitoare la mili�a naţională, problema ţărănească şi organizarea
învăţământului. Pomindu-se de la aceste legi, au fost alcătuite Regulamentele
5
Organice, formal câte unul pentru fiecare ţară, dar ele erau aproape identice. 2
Ceea ce se oferea Principatelor Române prin Regulamentele Organice era
extinderea efectivă a spiritului liberal (liberal - moderate - n.n în societatea
5
românească, care au pus bazele unei guvernări cvasimodemc · . Deşi limitat,

)
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Istoria Românilor pentru poporul românesc, Chişinău, Uniunea Scriitorik•r,

49 Ton lonaşcu, Petre Bărbulcscu, Gheorghe Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale Rominiei
in documente (1368-1900), Bucureşti, Editum Politică, 1 97 1 , p. 284-289.
50 Ştefan Zeletin, Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric, Bucureşti, Humanitac;, 199 1 ,
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lnsemnări a călătoriei mele făcută În anul 1824, 1825, 1826,
Bucureşti, "Minerva"1 9 1 5, p. 147.
52 Cum s-a Înfăptuit România modernA, laşi, Editura Universităţii "AI.I.Cuza", 1 993, p. 59.
5 3 Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic În România. De la origini până la 1918,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 996, p. 39.
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îndeosebi la clasa boierească, acest regim politic, introducea şi accepta
sistemul parlamentar, administrativ şi judiciar, după modele apusene, în ţările
române şi începând cu al patrulea deceniu al secolului trecut, .wcietatea

românească a cunoscut, în absolut toate domeniile, o lază revolutionară,
doctrinară şi instituţională54 . În perioada următoare 1 832 1 848, pla�urile de
·_

reforme economice şi administrative55, alternează cu cele social-politice56,
căpătând treptat o conotaţie naţională5 7 , pregătind prin ideologia profesată58,
revolutia română de la 1 848.
Această rapidă angrenare în relaţiile de schimb comercial modifică mult
fizionomia principatelor româneşti, intensificând producţia cerealieră internă,
accentuând impilarea socială a ţăranilor, boierii fiind interesaţi în sporirea
desfacerii producţiei moşiilor pe care le stăpâneau. "Revoluţia economică:
dezvoltarea vechii producţii agrare prin influenţa schimbului aduce deci după
sine şi o revoluţie politică: înlăturarea vechilor aşezăminte sociale altoite pe
producţia agrară şi înlocuirea lor cu instituţii liberale, aşa cum cere caracterul
schimbului de contact liber"59 . Treptat se conturează în această perioadă de
tranziţie, elemente ce vor forma, mai târziu, o clasă nouă socială - burghezia.
Trebuie să avem în vedere, că şi în cazul boierilor, burghezia era eterogenă ca
origine socială şi ca origine etnică şi nu a putut creea �ână la primul război
mondial o clasă de mijloc între boierime şi ţărănime 0• Faptul că această
"burghezie" a fost modest reprezentată, în momentele fundamentale ale
istoriei până la 1 9 1 8, iar locul ei a fost însuşit de boierime, nu ca o nobilime
medievală, ci ca o boierime adaptată, înnoită, transformată, situându-se în
grupul de comandă la construirea societăţii moderne, a impus limite şi
particularităţi, în raport cu societăţile Europei Occidentale61 . Pe bună dreptate,
istoricii ieşeni (Academicianul Gheorghe Platon şi profesorul Alexandru-Florin
54

Dan A Lăzărescu, Introducere în istoria liberalismului european şi în istoria Partidului
Naţional Liberal din România, Editura Viitorul Românesc, 1 996, p. 53
55 Memoriile Princepelui Nicolae Şutu mare logofăt al Moldovei 1798-1871 , introducere,
.

note şi comentarii de Georgeta Penelea Filittii, Bucureşti, Editura Funda ţiei Culturale Române,
1997, p. 1 3 2 1 33 .
.
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din Ţările Române în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea,
Valeriu Sotropa,
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Platon - n.n.), lansează ca ipoteză de lucru teza că în societatea românească în
secolul al XIX-lea s-a produs această mutaţie socială a burgheziei în clasa
boierirnii, o însuşire treptată a culturii şi sistemului axiologic al elit_ţi, dar
62
influenţând din interior "o treptată reconversiune mentală generală'. • In acel
moment a devenit clară preferinţa lor şi a boierilor de "viţă" pentru valorile noi,
liberale. Tinerii (în general - n.n.) plecaţi, de îndată, la studii în străinătate (mai
ales în Franţa - n.n. ), reveniţi, au devenit factorii motori ai înnoirilor necesare.
Boierii ruginiţi (deci nu toţi - n.n.) îi priveau cu ostilitate, ca pe unii ce strică
rânduielile. Aşa a început disputa între factorii ce promovau înnoirea şi cei care
63
creditau menţinerea în stările îndătinate .
Liberalismul boieresc este fundamentat, are la bază iluminismul aşa
cum a fost receptat în Principate, mai întâi în Transilvania, sub forma Şcolii
Ardelene şi apoi în Ţara Românească şi Moldova. Ilurninismul ardelean
prezintă o serie de particularităţi în funcţie de filiera prin care a pătruns în
Transilvania, situaţia populaţiei române din Principat şi de cei care 1-au
profesat, reprezentanţii clerului greco-catolic şi sub egida josefinismului.
Pornind de la aceste date putem afirma, cu toată certitudinea, caracterul
naţional al ideologiei iluministe profesat de reprezentanţii Şcolii ardelene,
64
motivat de situaţia românilor din Transilvania şi Banat • De fapt, toate
acţiunile care au avut loc (acţiunea lui Inochentie Micu; Răscoala lui Horea,
Cloşca şi Crişan; Supplex Libellus Valachorum - n.n.) acţiuni energice în
numele naţiunii române, au fundamentat românismul, ca doctrină social
politică şi culturală, cu consecinţe adânci în dezvoltarea conştiinţei naţionale
65
româneşti. Reprezentanţii acestui curent, adevăraţi apostoli ai românispmlui
(Reprezentanţii Şcolii ardelene - n.n.), au contribuit, prin scrisul şi fapta lor, la
ieşirea din starea de marginalizare şi obţinerea de dre�turi politice pentru
66
6
români , folosind atât argumentele filosofice şi politice , cât şi dorinţa ·de a
ridica "din aceeaşi întunecime, de servitutea în care a fost osândit neamul''. la
lumină şi cultură, la emanciparea naţiunii, prin .fiCeleaşi argumente: vechimea,
·
68
continuitatea, numărul şi sarcinile naţiunii . In numele noilor concepte se
ajunge la formularea soluţiei revoltei, pentru ca, mai târziu, criticismul
69
iluminist să fundamenteze teza dreptului la rezistenţă • Liberalismul ardelean
62

63
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Voi. 1, Cluj-Napoca, Editum Dacia, 1 987, p. 62.
'5 Ibidem, p. 8 1 .
66 Istoria Românilor, Editum Cultum Fără Frontiere, 1 996, p. 1 72.
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are ca filoane josefinismul de care a fost influenţat, dar şi seva kantianismului,
70
pentru care mediul cultural românesc manifesta o anumită sensibilitate , totul
e
subsumat de aspectul naţiona 1 Toate aceste componente capătă şi o
dimensiune religioasă, măcar ca pretext, dacă nu în conţinut, reflectat în
prudenţa şi moderaţia tuturor acţiunilor organizate, în legalismul justiţiar
72
impus pentru orice iniţiativă . De aceea, "răscoala (din 1 784 - n.n.) aparţine
în întregime ţărănimii, şi în mobile şi în actele ei. Nu se vădeşte, nu se simte în
ea nimic ocult, nimic provocat, nimic regizat, nimic impropriu, nimic
m
ţărăneşte inexplicabil' . Momentul pe care-I analizăm va genera începutul
sintezei naţionalism-liberalism în mişcarea politică românească din Ardeal,
specifică acestei regiuni, manifestându-se ca o directie fundamentală într-un
eclectism specific epocii până la Revoluţia de la 1 84874.
Iluminismul din Principate (Ţara Românească şi Moldova - n.n.) se
îndrepta, prin eforturi evidente, spre "respectarea acestei autonomii, înscrisă în
capitulaţiile ţării (vechile tratate încheiate de domnitorii români cu Turcia) şi
recunoaşterea unui statut juridic internaţional care să asigure existenţa politică
75
a Principatelor" • Dincolo de această preocupare boierimea românească, elita
acesteia, era interesată în problemele privind structura politică, teoria şi
practica conducerii statului, unde se înfruntau opinii, de la cele conservatoare
76
până la cele moderne, liberale • Dispute politice s-au înre strat şi în privinţa
7
politicii de reformă, a scopului, caracterului şi întinderii lor • Pe ultimul plan
al discuţiilor şi bineînţeles al preocupărilor manifestate de elite este problema
agrară, cu aspectele sociale ale acesteia. Lucru apare firesc dacă ne gândim că
toţi cei care s-au afirmat atunci: Mihai Cantacuzino, Enăchiţă Văcărescu, Ion
Cantacuzino, Iordache şi Nicolae Rosetti-Roznovanu, Mihai Sturdza, Ion
Tăutu, erau şi mari proprietari şi nu doreau să renunţe la averea pe care o
78
posedau . Problematica pe care au abordat-o şi pe care au ierarhizat-o în
demersurile urrnărite de boierime şi-a pus amprenta asupra întregii gândiri
social-politice până în preajma Unirii, fiind o trăsătură caracteristică pentru
gândirea românească din Principate. Ea a căpătat treptat, în contextul anilor
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premergători revoluţiei de la 1 848, un caracter mil itant şi angajat79 • Toată
gândirea social politică din primele decenii ale secolului al XIX - lea, deşi este
inegală ca valoare şi ca mij loace de comunicare, este dominată de ideile
liberale, chiar dacă, unele din ele, nu capătă dimensiunea reală, în totalitate sau
stăruie în confuzii . Astfel, în Act de unire şi independenţă, a lui Ion
Câmpineanu, în preambul se proiectează statutul Ţării Româneşti dominat de
o teză liberală - preconizându-se egalitatea în drepturi a oamenilor şi a
naţiunilor, proclamându-se libertăţile cetăţeneşti şi urmărindu-se garantarea
8
drepturilor individuale faţă de arbitrarul guvemamental 0, "căci izbăvirea
81
norodului este cea dintâia lege" • Liberalismul profesat în Principate, pleacă
de la criticismul iluminist, reformator şi în acelaşi timp nobiliar, motivat şi de
ortodoxism, dar spre deosebire de iluminismul altor popoare din Europa
Răsăriteană, el are o latură practică, pragmatică, autorii încercând să-şi pună în
aplicare tezele, în ideia de transformare, de adaptare la noile condiţii. De aceea
"putem discerne de asemenea, poate, un caracter mai dinamic şi mai înclinat
spre realizări politice imediate în Principate, faţă de o mai mare pr:_ofunzime
82
teoretică, o mai adâncă meditaţie filozofică în Transilvania" . In - sîarşit,
putem vorbi prin acest liberalism boieresc, de rolul unor idei-forţă care
modelează societatea românească, în devenirea ei, şi de misiunea de a creea o
stare de
irit, a unei psihologii colective întemeiate pe noul ideal patriotic şi
8
naţional .

�
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POLITICA MILITARĂ A GUVERNELOR LIBERALE

(1867-1868, 1876-1888)
Liviu Brătescu
Începând cu a doua j umătate a secolului al XIX-lea, Statul Român va
depune, pe lângă demersuri diplomatice îndreptate în direcţia consolidării
autonpmiei, şi un efort constant în vederea întării capacităţii de apărare a
ţării. In studiul de faţă ne-am oprit doar la contribuţia liberalilor conduşi de
I.C. Brătianu, deoarece considerăm că în perioada guvernărilor 1 867- 1 868,
1 876- 1 888, printr-un efort susţinut şi coerent, ei au reuşit să pună bazele
unei armate moderne de tip european, capabilă să facă faţă ipotezelor impuse
de dinamica relaţiilor internaţionale. Contextul internaţional în care prinţul
Carol de Hohenzollern a preluat tronul, dar şi presiunile care se exercitau
asupra Statului Român în lunile aprilie-mai 1 866, mergând până la
ameninţarea cu invazia militară, au fost argumente suficiente pentru ca în
perioada următoare să se întreprindă toate acţiunile posibile pentru
organizarea şi dotarea armatei române. De fapt, chiar în primăvara anului
1 866 guvernul liberal-conservator a fost obligat să mobilizeze armata într-un
timp foarte scurt în sudul ţării 1 • Această operaţiune a contribuit, alături de
presiunile europene, la descurajarea turcilor de a interveni la nord de Dunăre.
Cu toate acestea, proaspătul suveran al României, de formaţie militară
prusacă, s-a arătat încă de la venirea în ţară nemulţumit de atmosfera din
armată şi de înfăţişarea ei. Mai întâi, domnul era iritat de faptul că tocmai în
momentul în care Consiliul de război analiza măsurile necesare pentru
apărarea capitalei, câţiva ofiţeri refuzând să îndeplinească ordinele primite.
Aceştia cereau îndepărtarea din armată a acelora cure contribuiseră la
răsturnarea lui Cuza. Protestatarii îşi motivau gestul şi prin faptul că "guvernul
"
nu poate să-i întrebuinţeze decât la paza judeţelor şi aA hotarelor , ori tocmai
acest lucru li se ceruse de către monarh şi guvern. In contrast cu această
atitudine, Românul din 1 4- 1 5 februarie îşi exprima bucuria pentru actul din I l
februarie lăudîndu-i pe ofiţerii conspiratori.
Dovedind mult tact, principele i-a chemat la palat, unde, fără a lua vreo
măsură împotriva lor, îşi manifesta înţelegerea faţă de sentimentul ce a dat
naştere scrisorii lor. El nu pierdea însă prilejul să-şi declare ferm intenţiile:
"am venit aici să creeze un viitor şi nu să să-mi întemeiez activitatea pe un
"
trecut pe care nu-l cunosc şi nici nu mă interesează 2. Dacă la această
atitudine adăugăm şi primirea pe 1 2 mai a jurământului armatei de către Carol
Ion Mamina, Ion Bulei, Guverne şi guvernanţi, Bucureşti, Editura Silex, 1 994, p. 1 1 .
Mihail Pol ihroniade, A l . Christian Tell, Domnia lui Carol 1, voi. 1 (1866- 1877), Bucureşti,
Editura Vremea., 1 937, p. 205.
1

2
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3
in uniformâ de general român , ne dăm seama că suveranul era preocupat să-şi
apropie forţele armate.
Printre celelalte aspecte ce I-au nemulţumit pe prinţ încă de la Piteşti,
unde îl întâmpinase regimentul li infanterie, se aflau şi ţinuta neglijentă a
4
soldaţilor, numărul lor redus, armamentul uzat, moralul scăzut . La fel de mult
era deranjat şi de contrastul dintre uniformele soldaţilor şi cele ale ofiţerilor:
·'ceea ce sărea în ochi şi izbise neplăcut pe noul domnitor era luxul lipsit de
5
gust şi aurăria uniformelor ofiţereşti" • Despre gărzile naţionale ce 1-au
întâmpinat în Bucureşti, Carol nota în jurnalul său: "se distingeau numai prin
arme şi cartuşiere, singurele semne care indicau caracterul militar al
,(;
oamenilor' . Această situaţie l-a determinat pe Carol să se implice în procesul
de modernizare şi înzestrare al armatei.
Concepţia guvernului liberal, ce preluase puterea în martie 1 867, asupra
organizării armatei, s-a reflectat în legea pe care Ipinistrul de război George
Adrian a prezentat-o în Parlament în martie 1 868. In expunerea de motive pe
care o făcea asupra legii, executivul insista mai ales asupra faptului că "apărea
posibilitatea mobilizării în caz de război a tuturor bărbaţilor valizi". Avantajul
consta în faptul că în timp de pace soldaţii nu erau întreţinuţi din bugetul
7
statului şi nici nu erau sustraşi de la locurile lor de muncă .
0roiectul ce avea ca obiectiv întărirea potenţialului militar mărea numărul
structurilor teritoriale. Existau cinci componente: armata permanentă, corpul de
dorobanţi, grănicerii, miliţiilc, garda orăşenească (organizată din 1 866, avea să
fk inclusă abia în 1 868 în sistemul de apărare) şi gloatele. Potrivit legii, toţi
bărbaţii valizi între 20 şi 50 de ani şi la cerere de la 1 7 ani erau datori a purta
armele într-una din categoriile de forJ.e militare cuprinse în noua lege. Durata
8
serviciului militar era fixată la trei ani în activitate-şi 4 ani în rezervă •
Prezentarea legii în Parlament a prilejuit o definire a poziţiei diferitelor
grupări politice faţă de organizarea forţelor armate. Dacă liberalii,
indiferent de nuanţe, sprijineau iniţiativa Guvernului, conservatorii, prin
vocea l ui AL Lahovari, îşi exprimau dezaprobarea în legătură cu posibilitatea
inarm;;.1ii unui segment important de popula�e. Ei îşi declarau sprijinul pentru o
armată pennancntă cu un număr redus de soldaţi. După lungi dezbateri, legea
era adoptată atât în Camera Deputaţilor cât şi în Senat. In cadrul discuţiilor ce au
avut loc în Camera Superioară, senatorul conservator Mw1temm îşi exprima
lemerca că iniţiativa liberală avea drept consecinţă lii)sirea propricunilor dr>

3 Anastasie Iordache, Instituirea monarhiei constituţionale şi a regimului parlamentar în
România, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1 997, p. 5 1 .
d Mihail Polihroniade, op.cit., p. 220.
) Ibidem, p. 22 1 .
6 An astas ie Iordache, op.cit., p. 45
7 Constantin Olteanu, Contribuţii la cercetarea conceptului de puter·e armată la români,
Bucureşti, Editura Militară, 1 979, p. 1 9 1 .
8 Nichita Adăniloaic, Vasile Alexandrescu, Leonid Boicu, Istoria militară a poporului
român, voi. IV, Bucureşti, Editura Militară, p. 495.
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mâna de lucru necesară9. Conservatorul Brăiloiu declara că preocuparea
guvernan�lor ar trebui să fie agricultura şi nu înarmarea10.
Contrazicându-i pe conservatori, care considerau Tratatul de la Paris
suficient pentru asigurarea autonomiei şi integrităţii României 1 1, Al. Cernat,
un apropiat al Guvernului, considera demersul acestuia "un proiect naţional de
interesul cel mai vital al tării"12 •
Una din dorinţele iiberalilor, încă de la preluarea puterii, era şi aceea de
a mări cât mai repede efectivele militare. Ministrul de interne I.C. Brătiarm
cerca însă, la 1 9 mai 1 867, prefecţilor să nu admită abuzuri la recrutările prin
tragere la sorţi deoarece o asemenea practică ar revolta opinia publică 13.
Reflectând şi preocuparea pentru viitor, legea din 1 868 stabilea o
anumită structură a învăţământului militar. In baza ei, unnau să se înfiinţeze
şcoli pentru formarea ofiţetilor de infanterie şi cavalerie, şcoli suP,erioare de
aplicaţii pentru formarea ofiţerilor de stat major de geniu şi artilerie14• Aceeaşi
lege prevedea pentru facilitarea şi întinderea mai rapidă a instrucţiei militare în
miliţiile şi în gărzile orăşeneşti, ca la fiecare şcoală să se predea elementele
necesare unui mi1itar1 5•
Deşi nu se îndoia de loialitatea lui George Adrian, Carol decidea
înlocuirea acestuia din cauza incapacităţii sale de a învinge rezistenţa
unor ofiţeri în aplicarea noii legii de organizare militară: "foarte devotat,
dar încetineala lui mă face adeseori nerăbdător" 16• Noul ministru era
chiar I.C. Brătianu, considerat de toţi agenţii europeni ca adevăratul şef al
guvernului. Se inaugura astfel o nouă etapă în care un civil deţinea portofoliu!
războiului. Despre schimbarea ce avusese loc la mijlocul lunii august 1 868,
monarhul român credea că "prin trecerea la noul său post Brătianu dobândeşte
un câmp de activitate de care se va ocupa cu toată energia şi marele său talent
organizator''17•
Anunţând această modificare comandanţilor de divizie, I.C. Brătianu îşi
exprima convingerea că exista din acel moment posibilitatea lichidării
adversităţilor existente până atunci între ministrul de război şi comandanţii de
corp de armată 18. Pentru a vedea care este stadiul cristalizării noilor structuri
militare, noul ministru se deplasa prin ţară, promovând cu acest prilej 1 60 de
otiţeri . El înregistrează un prim eşec prin respingerea în acelaşi an de către
9

Monitom! Oficial, nr.

10
11
2
1

M. O.,

nr.

1 1 8 2 6 mai 1 868, p. 752.
1 1 9, 28 mai 1 868. p. 7tiJ.
,

Ibidem, p. 759.

M. O., nr. 1 1 8, 26 mai 1 868. p. 752.

IJ Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic în România, Bucureşti, Editura
Enciclopedică. 1 996, p. 1 20.
M. O. , nr. 2 1 , 22 mai 1 868, p. 264.
14
15 Nichita Adăniloaie, op.cit., p. 49.
1 � Apostol Stan, op.cit., p. 1 08 .
1 ' Mihail Polihroniade, op.cit., p. 222.
18
Apostol Stan. op.cit.. p. 108.
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Senatul dominat de conservatori, a propunerii de a mări efectivele militare de
19
la 6.000 la 1 0.000 de oarneni •
Politica tpilitară a guvernului liberal producea îngrijorări în rândul
Marilor Puteri. In aceeaşi perioadă apar tot mai multe zvonuri referitoare la o
alianţă referitoare la o alianţă formată din România, Grecia, Serbia,
20
Muntenegru îndreptată împotriva Imperiului Otoman • Din dorinţa de a linişti
guvernul francez, 1. C. Brătianu susţinea în faţa consulului general la
Bucureşti, în septembrie 1 868, necesitatea întăririi forţelor armate româneşti
"înconjuraţi de trei puteri, noi vom suferi dacă una sau alta s-ar înţelege între
ele şi ar ocupa ţara noastră, dar noi vrem să arătăm Europei că naţiunea
21
română este demnă de independenţa sa" • Ţinând cont de faptul că România
nu era în acel moment un stat independent putem considera această declaraţie
politică şi ca o afirmare a viitoarelor intenţii ale guvernului român.
22
Chemarea în ţară a doi ofiţeri prusaci, von Krenschi şi von Sanden
manevrele regulate ale armatei din toamna anului 1 867 şi 1 868 la care
participau infanteria, cavaleria, vânătorii de munte şi artileria, sunt dovezi ale
hotărârii liberalilor pentru a acţiona la momentul potrivit în direcţia obţinerii
independenţei. Intenţiile guvernului sunt evidente şi din faptul că importante
resurse au fost alocate înzestrării armatei într-o perioadă în care România avea
probleme financiare. La sfărşitul anului 1 868, existau în ţară 45.000 puşti noi
aduse din Prusia şi S.U.A., afete de tun comandate în Belgia. Erau aduse tot
23
acum proiectile de la o turnătorie franceză , 1 2.000.000 tuburi cartuşe,
5.000.000 capse pentru puştile Peabody, 1 .700.000 kg pulbere, 360.000 kg
gloanţe, 20.000 proiectile de la uzinele "Lemaitre" pentru tunuri ghintuite
franceze, maşini pentru producerea în ţară a 30.000 cartuşe Peabody pe zi, mii
4
de kg de aramă pentru fabricarea tuburilor cartuşelor Peabod
.
Implicarea liberalilor în sprijinirea mişcării naţionale a românilor ardeleni
şi a revoluţionarilor bulgari au determinat cancelariile occidentale să-şi
sporească presiunile asuprp lui Carol I pentru a schimba guvernul condus din
umbră de I.C. Brătianu. In faţa acestei situaţii, monarhul român decidea să
încredinţeze formarea unei noi echipe ministeriale lui D. Ghica şi M.
Kogălniceanu. Evenimentul care avea loc în noiembrie 1 868 a fost salutat şi de
reprezentantul Franţei, Mellinet, care îi comunica lui Carol temerea pe care a
avut-o până atunci: "mărturisesc A.V. că, atâta timp cât a fost d. Brătianu şeful
cabinetului, ne era teamă să nu angajeze guvernul vostru în aventuri care ar fi

l

19 Ibidem, p. l 2 1 .

20

Nichita Adăniloaie, op.cit., p. 56 1 .

2 1 Ibidem, p. 559.
22

Mihail Polihroniade, op.cit., p. 222.
23 Radu I. Vasile. Întărirea capacităţii de apărare a ţării în anii 1 866-1 877 în vederea
cuceririi independenţei, în Revista de Istorie,tom 30, nr. 2, febiUarie llJ77, p. 27 1 .
2 J Nichita Adăniloaic, op.cit., p . 520.
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25
turburat pacea" .
Nemulţumit pentru faptul că fusese îndepărtat fără a i se reproşa ceva
26
concret, într-un discurs ţinut la 8 ianuarie 1 869 , liderul liberal explica
politica din domeniul militar: "doresc domnilor ca tot românul să aibă o puşcă
în mâna-i şi să o porute cu vitejie şi când a trânti-o să se sguduie pământul, să
se audă răsunetul ei peste văi şi peste munţi, peste Carpaţi şi peste Dunăre şi
să se simtă că este aici un popor care nu se va lăsa ucis". După ce amintea de
realizările din ultimii ani, I .C. Brătianu întreba: "Pentru ce oare se miră lumea,
27
pentru ce ni se face o crimă că ne înarmăm" •
După ce în perioada 1 868- 1 876 liberalii au supravegheat activitatea
guvernelor ce s-au succedat la putere, în programul politic al coaliţiei de la
Mazar-Paşa, prezentat public la 2-4 iunie 1 875, ei întocmeau un rechizitoriu
sever la adresa guvernului conservator şi pentru politica acestuia în domeniul
apărării: "îndatoririle militare au devenit mai ales pentru populaţiile rurale o
sarcină din cele mai apăsătoare". Liberalii doreau să asigure protectie
�8
cetăţenilor împotriva abuzurilor ce apăreau la recrutări le prin tragere la sorţi .
Revenit la guvernare în 1 876, P.N.L. prezenta pe 28 aprilie în acelaşi an în
Parlament programul guvernului naţional-liberal. Intenţia acestuia în direcţia
armatei era clară: "să fim în stare de a ne apăra hotarele, de a face să ni se
respecte neutralitatea". Se preciza tot acum că înarmarea nu trebuia să
însemne o epuizare a resurselor financiare iar aceasta se va putea face printr-o
mobilizare a cât mai multor români şi integrarea acestora în diferite corpuri de
armată. Necesitatea unor reforme care să îmbunătătească soarta soldatilor şi
'
'
29
să asigure o anumită poziţie ofiţerilor era amintită şi de această dată •
Reizbucnirea crizei orientale a determinat cabinetul de la Bucureşti să
voteze, în timpul verii anului 1 876, credite pentru ministerul de război, în
vederea concentrării corpului de observaţii de la Gruia pentru a apăra teritoriul
30
ţării şi pentru alte cheltuieli militare necesare pregătirii oştirii •
Apropierea războiului agită spiritele chiar în cadrul guvernului.
Ministrul de finanţe, D.A. Sturdza considera că datorită crizei financiare era
necesară o puternică reducere a cheltuielilor bugetare, deci şi a celor de la
ministerul de război. Nefiind de acord cu politica de înarmare a guvernului,
'1
ministrul de finanţe demisiona pe 20 februarie 1 87i •
Pentru a acoperi deficitul bugetar şi a-şi crea resurse în vederea
25

I.C. Brătianu, Acte şi cuvântări, vot !, p. a 11-a, ianuarie 1 869-aprilie 1 876, Bucureşti, Cartea

Românească, 1 935, p. 1 1 9 .
26 Vasile V. Haneş, Antologia oratorilor români, Bucureşti, Socec, f.a., p. 1 66.
27 I .C . Brătianu, op.cit., p. 9.
28 Ibidem, p. 488.
29 ldem, Discursuri, Scrieri, Acte şi Documente. vot. II, p. 1, 23.1V. I 876-30.1V. I 877,
Bucureşti. Imprimeriile Independenţa, 1 9 1 2, p. 3.
Jo Paraschiva Cîncea, Mircea Iosa, Apostol Stan (coordonatori), Istoria Parlamentului şi a
y1ieţi parlamentare din România până în 1 91 8, Bucureşti, Editura Academiei, p. 230.
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cheltuielilor suplimentare necesare războiului, guvernul a fost nevoit să adopte o
serie de măsuri financiare cu rolul de a permite alocarea de la buget a sumei de
19.833. 1 3 1 lei pentru Ministerul de Războe2. Parlamentul .a votat în această
perioadă legi privind rechiziţiile militare, mobilizarea şi constituirea miliţiilor în
corpuri active, modificarea legii gărzii orăşeneşti, suspendarea oricăror procese
şi unnăriri judecătoreşti pentru militarii aflaţi sub steagLIJ"Î, executarea de către
comunele rurale a lucrărilor agricole pentru rezerviştii chemaţi la datorie]-3.
Dorind să înlăture arbitrariul ce exi�Lase până atunci în · privinţa
avansării ofiţerilor, în 1 880 guvernul a prezentat un proiect de lege privind
condiţiile ce trebuiau îndeplinite în asemenea cazuri. I .C. Brătianu, pe 1 2
februarie 1 880, l a Senat, în expunerea de motive arăta că într-un regim
constituţional miniştrii armatei sunt oameni politici iar pasiunile lor de partid
nu dispar, motiv pentru care înaintările în armată trebuiau să fie făcute de
Consiliul Superior de Război şi nu de şeful de corp sau de ministru34. Pe 9
aprilie 1 880, primul ministru îl asigura pe deputatul Buescu că pentru a fi
avansaţi toţi ofiţerii vor trebui să aibă doi ani de serviciu activ în armată şi să
dovedească atât cunoştinţe ştiinţifice dar şi practice35. Dorind să elimine
speculaţiile opoziţiei, Brătianu preciza că în viziu... 1ea liberală a fi ofiţer
înseamnă a ocupa o funcţie publică şi de aceea sunt excluşi străinii.
După ce în ianuarie 1 882 Parlamentul a dezbătut un proiect pentru
organizarea armatei bazat pe descen�ţlizarea conducerii militare prin lărgirea
atnbuţiilor comandantilor de regiuni , în noiembrie acelaşi an era modificată
legea recrutării din 1 876, sistemul de constituire a tabelelor de recensământ
militar, scutirile şi disP.ensele, angajările voluntare şi rcangajările, sistemele de
penalizare. Mod1ficănle erau foarte mari pentru că se ?.prea cuprinderea unui
număr cât mai mare de cetăteni în armata permanentă . Şeful guvernului îşi
exprima nemulţumirea pentrU mărirea în perioada anterioară a voluntariatului
de la şase luni
un an, fapt care în opinia sa îi împiedica pe tineri să-şi
continue studiile . Anul 1 882 este şi anul în care a fost promulgată "Legea
asupra organizării comandamentelor militare". Obiectivul principal era acela
de a creşte nivelul pregătirii de luptă a truJ?.elor şi întărirea rolului forţelor
permanente în cuprinsul armatei. Şe stabilea că forţele combative sunt
constituie din armata activă şi militie .
Pe 22 februarie 1 883, cabinetul condus de I.C. Brătianu solicita
Adunării Deputaţilor să autorizeze emiterea unei rente amortizabile de 5% în
valoare de 30.000.000 lei pentru completarea lucrărilor de apărare a ţării, a

�

32
Ibidem, p. 242.
33
I.C. Brătianu, Acte şi cuvântări, voi. V ,p. 2 1 8.
34
Ibidem, p. 284.
35 Paraschiva Cîncea, op.cil, p. 276.
36
Ion Mamina, Ion Bulei, op.cil, p. 57.
37
I.C. Brătianu, Acte şi cuvântări, voi Vlll(octombrie 1 882
noiembrie 1 883), Bucureşti,
Cartea Românească, 1 94 1 , p. 37.
38 Vasile Alexandrescu, Ion Ardeleanu, N. Arimia, Istoria militară a poporului român, voi.
V, Bucureşti, Editura Militară, 1 988, p. 94.
39 I.C. Brătianu, Acte şi cuvîntări, voi. VIII, p. 1 29.
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materialelor de război şi a echipamentelor militare. Vrând să liniştească şi
cercrnile politice internaţionale, primul ministru arăta că suma era l�ccsară
pentru a apăra neutralitatea r.e care Europa nu a asigurat-o României4 .
Necesitatea întocmini unor planuri de mobiliZL�Te şi de campanie,
organizarea şi instruirea trupelor, formarea cadrelor de comandă daborarea
proiectelor de pregătire pentru apărare a dus la promovarea unei legi intitulate:
"Lege asupra serviciului de stat major". Ea a fost adoptată în Parlament 1n
martie 1 883 şi aplicată din 1 884. Acum se punea temeha unui sistem de stat
major cu două componente: serviciul de stat major al armatei având ca
organism permanent Marele Stat Major şi serviciul de stat major al marilor
comandamente militare, a cămi expresie erau statele majore de corpuri de
annată, de divizii şi detaşamente. Pnmul regulament asupra serviciului de stat
major care fixa în detaliu atributiile sectiilor componente ale �felui Stat Major
şi ale celorlalte organisme auxiliare va fi votat în Ianuarie 1 884 .
Un proiect de lege important a fost şi cel votat în martie 1 883 privitor la
administraţia armatei prin care §� stabileau noi regulamente asu ra serviciului
de intendenţă şi a celui militar . Aici se stabilea că ministeru de război îşi
desfăşura activitatea prin şase servicii: geniu, flotilă, artilerie, intendenţă,
sanitar şi tezaur (poşta). Aparitia în penoada 1 876- 1 888 a unui "Cod de
justiţie militară" ( 1 88 1 ), a "Legti asupra soldei" ( 1 88 1 ) , organizarea qe şco] i
militare de diferite specialităti şi o întreagă le�islaţie privind instrucţia � arăta
preocupările multiple ale liberalilor. Dovedmd înţelegere şi faţă de latura
socială, în martie 1 886 era votată o lege de împroprietărire a sergenţilor şi
caporalilor, fie în judetele lor fie în Dobrogea44•
Pe lângă iniţiative legislative, guvernul introduce în această perioadă o
serie de transformări şi în privinţa trupelor. Astfel pe 1 aQrihe 1 880 se
ÎJ?.fi! nţea:z.ă 1 4 regimepte noi_ de doro?anti_pe_!ltru !i se ajunge c� fiecare judeţ_ ��
aiba regimentul sau, m martie 1 883 tau fimţa regtmentele 3 1 ŞI 32 dorobanţi
Un alt exemplu îl reprezintă artileria unde în 1 880 se introduce la o parte din
regimente noul tun Krupp de 75 mm, iar înJ 88 1 se constituie al cincilea
regiment pentru divizia activă din Dobrogea. In 1 883 se înfiinţează încă trei
regimente de artilerie (în total 8), iar în 1 885 şi 1 888 se foiJllează e lângă
regimentul al doilea, bata1ioane de asediu a patru companii . Anu 1 883 a
însemnat şi anul înfiinţării primei baterij de munte, iar a doua în 1 884, având
în dotare tunuri de 63 mm Armst2�g. In 1 887 existau şi două regimente de
geniu, primul formându-se în 1 882 .
Dacă la proiectele amintite adăugăm şi legea pentlu organizarea flotilei
din 9 iunie 1 886 devine evidentă preocuparea liberalilor pentru organizarea
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41 Ion Mamina, Ion Bulei, op.cit., p. 58.
4 2 Ibidem.
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41 Constantin Căzănişteanu, Maria Georgescu (coordonatori), Documente privind i'itoria
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Bucureşti Editura Militară, 1 975, p. 1 3.
44 Radu Dinulescu, Centenarul annatei române, în Revista de Istorie, nr. 6 iunie, p. 462.
45 Ibidem, p. 463.
46 Vasile Alexandrescu, op.cit., p. 94.
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riguroasă a annatei. Tot lor le aparţine şi initiativa proiectării şi executării
marilor lucrări de fortificaţie de pe linia Focşani-Nămăloasa-Galaţi şi din zona
Bucureştilor. Acum s-a realizat separarea activităţilor administrative care
urmau să fie trecute în grija exclusivă a Ministerului de Ră.Woi de cele ale
pregătirii de luptă a trupelor care revenea Marelui Stat Major .
Toate acestea ne arată că declaraţia pe care I.C. Brătianu i-o face în
februarie 1 887 lui George de Coutouly, membru al legaţiei franceze nu este
doar una politică, ci reflecta hotărârea guvernului de a apăra independenţa ţării
în cazul m care aceasta ar fi amenintată: "România nu trebute să rămână
expusă în faţa acelora care urrnărindu-şl interesele ar vrea să facă din ea teatru
de război. Ea trebuie adusă în situaţia de a fi în stareAă se apere cât mai bine
împotriva oricui ar vrea să se folosească de ea' . Aceeaşi fermitate o
manifesta şi Mihail Kogălniceanu. Chiar dacă în privinţa politicii interne
existau deosebiri între el şi şeful liberalilor, nu ezita să afirme în Parlament în
1 888: "Armata noastră să nu fie avangarda cutărei sau cutărei puteri mari...
Aşezată la hotare ea să fi � amica celor care vor respecta hotarele şi duşmana
acelor care le vor încălca" 0 .
Hotărârea de a nu mai accepta interventia diferitelor puteri în politica
internă o vom regăsi şi în declaraţia pe care pnmul ministru o făcea în martie
1 888 în Parlament. Cunoscând acuzatiile care li s-au adus liberalilor de-a
lungul vremii, el afirma dorinţa acestora de a apăra interesele României, care
putea să devină: "element de ordine şi civilizaţie". Pentru cabinetele europene
ce sunt din nou nemulţumite de evoluţia Statului Român pe plan extern,
finalul discursului putea fi considerat chiar "provocator": "suntem un stat care
ocupă un loc important în echilibrul Orientului, suntem un stat care prin
dezvoltarea sa paşnică poate servi de model celorlalte POJ?_Hare din jurul său.
Iată care a fost şi care este ambiţia noastră, politica noastră .
România trece în această perioadă la structurarea unei doctrine militare
coerente. Astfel, între 1 883- 1 888 erau elaborate primele ipoteze de război
pentru diversele teatre de operaţii posibile. Pentru teatru de acţiuni militare din
Est scenariul din 1 888 preconiza stoparea unei eventuale agresiuni executate
de trupele ţariste în "Poarta Focşanilor".
Prin măsurile luate în penoada 1 876- 1 888, dublate de alocări de resurse
financiare. consistente, guvernul liberal a încercat să adapteze organismul
militar necesităţii constituirii unei forţe omogene şi eficiente. Dificultăţile
cărora a trebuit să le facă faţă au fost mari, în principal de natură economico
financiară, la care s-a adăugat şi reticenta Manlor Puteri ce nu acceptau ideea
înannării Statului Român. Dincolo de anumite imperfecţiuni inerente credem
că s-a reuşit în această perioadă constituirea unei annate ce păstra şi spiritul
tradiţional dar începea să capete şi o configuraţie modernă apropiată de aceea
a armatelor europene.
�8

Vasile Alexandrescu, op.ciL, p. 45.
lbidem.
;o Dezbaterile Adunării Deputaţilor, sesiunea 1 887- 1 8H8, nr. 1 7 din 16 martie 1 888, şedin ta

�9

Jin 1 0 martie 1 888, p. 2 14.
·> 1 Vasile Alexandrescu, op.ciL. p. 62.

GHEORGHE 1. BRĂTIANU. FIŞĂ BIOGRAFICO-POLITICĂ
-

50 DE ANI DE LA MOARTE Jean Ciută

În istoria modernă şi contemporană a României, Brătienii s-au situat în
elita clasei politice româneşti, care au contribuit nemijlocit la dezvoltarea şi
progresul societăţii noastre. De-ar fi să amintim numai de rolurile avute de un
Dumitru şi Constantin Brătianu în Revoluţia română de la 1 848 şi Unirea
Principatelor Române de la 1 859, de Ion C. Brătianu în obţinerea
independenţei naţionale de la 1 877- 1 878 şi fondatorul Partidului Naţional
Liberal din 1 875, de Ion I.C. (Ionel) Brătianu, artizanul Marii Uniri din 1 9 1 8
şi motivaţia privind contribuţia la modernizarea societăţii româneşti ar fi pe
deplin îndreptăţită.
Dacă Brătieniştii amintiţi (din care n-ar trebui să lipsească nici numele
lui Vintilă şi Dinu Brătianu) au excelat pe tărâmul vieţii politice, economice,
al org�izării societăţii, ultimul descendent în linie bărbătească, GHEORGHE
1 . BRATIANU, a perpetuat şi spiritul politic al înaintaşilor, afmnându-se cu
putere şi în plan ştiinţific, devenit al doilea mare istoric al României, după
magistrul său-savant - Nicolae Iorga.
Fiul întregitorului de ţară (Ionel Brătianu, alături de regele Ferdinand I
şi poporul român) şi al Mariei Moruzi-Cuza, născut la 30 ianuarie 1 898, la
Castelul bunicului său dugă mamă, de la Ruginoasa, Judeţul Baia (azi, Jud.
Iaşi) GHEORGHE l. BRATIANU petrece copilăria alături de mama sa, la
Ruginoasa şi Casa Pogor" din Iaşi, până în 1 909 când a intrat şi în graţia
"
tatălui său - Ionel Brătianu. Frecventează cursurile şcolare-liceale la Liceul
Naţional din Iaşi, iar în anul 1 9 14- 1 9 1 6 cunoaşte şi se apropie de savantul
Nicolae Iorga, care-i va prefigura destinul de mare istoric. Manifestă de
timpuriu predilecţie spre studiul istoriei, debutând la Revista Istorică cu
studiul Oastea moldovenească acum trei veacuri şi Răscoalele boierimii
împotriva lui Ştefan Tomşa, laşi 1 9 1 6.
Odată cu războiul reîntregirii, în 1 9 1 7, se înrolează voluntar în armata
română, absolvind Şcoala d�e Artilerie din Iaşi şi participă la luptele de pe
Valea Trotuşului - Bacău. In acelaşi an ( 1 9 1 7) s-a înscris la Facultatea de
Drept a Universităţii din laşi pe care o absolvă în 1 920, dar cariera juridică nu-l
atrage, rămânând cu pasiunea moştenită de la tatăl său şi fascinaţia exercitată
de Nicplae Iorga - istoria.
Inscris la cursurile de istorie de la Sorbona-Paris
;n 1 92 1 , audiază
prelegerile renumitului istoric francez Ferdinand Lot �i Charles Dichl,
frccventând concomitent şi cursurile "Ecole des Charles" 11 în 1 923 obţine
titlul de doctor în istorie la Universitatea din Cemăuti. Pentru a înlătura orice
suspiciune determinată de poziţia sa socială, politică: obţine un doctorat şi în
--
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străinătate, la Sorbona, sub conducerea lui Ferdinand Lot, susţinând dizertaţia
Recherches sur la commerce genois dans la Mer Noire au XIII-eme
siecle, devenind la vârsta de numai 26 de ani profesor universitar la
Universitatea ,,Al. 1 . Cuza" din Iaşi, unde va funcţiona timp de 1 6 ani, până la
1 939, când s-a transferat la Universitatea Bucureşti pc lângă catedra de istorie
universală deţinută de Nicolae Iorga.
Participă la Congrese Internaţionale de Ştiinţe Istorice, fiind cooptat, în
1 926, membru în Comitetul Internaţional, iar în anul 1 928, la propunerea lui
Nicolae Iorga este ales membru corespondent al Academiei române. Publică
numeroase studii şi lucrări de specia 1itate, conferenţiază la Berlin despre Otto
von Bismarck şi Ion C. Brătianu (bunicul său) în 1 936, prilej cu care a
contactat şi unele personalităţi ale Gernmniei naziste. Interpretat tendenţios, în
ţară, acel contact, Gheorghe 1. Brătianu, preciza " . . . nu am mers să pun
întrebări nici unui stat străin; nici n-am fost şi nici nu sunt Ia dispoziţia cuiva
pentru un alt interes decât al ţării mele" (aluzie probabilă, la Garda de Fier").
" Istorice de la
La cel de-al VIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe
Zurich, din august-septembrie 1 938, Gh.I. Brătianu a lansat proiectul unei
Istorii !1 Europei în Evul Mediu.
In urma asasinării lui Nicolae Iorga (27 nov. l 940), Gheorghe I .
Brătianu a devenit titularul catedrei, expunând lecţia inaugurată cu tema:
Ideea naţională la unguri şi la români, ulterior îndeplinind şi funcţiile de
decan al Facultăţii de Filozofie şi Litere a Universităţii Bucureşti; director al
Institutului de Istorie Universală "Nicolae Iorga'', preluând şi conducerea
periodicului Institutului Revue historique de Sud-Est Europeen.
Odată cu participarea României la cel de-al II-lea război mondial, în
1 94 1 , Gheorghe 1. Brătianu, cu gradul de căpitan de artilerie, în rezervă, ia
parte la luptele pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupaţia Rusiei Sovietice,
vizitând, cy acel prilej şi Crimeea, apreciind vestigiile medievale din
peninsulă. In acelaşi an ( 1 94 1 ) este ales membru definitiv al Academiei
Române, în locul vacant al lui Nicolae Iorga, rostind discursul de recepţie,
intitulat Nicolae Iorga, istoric al românilor (26 mai 1 943), prezentând şi
studenţilor de la Universitate cursul Marea Neagră şi chestiunea orientală,
care-i va prefigura elaborarea operei sale fundamentale, monografia Marea
Neagră, de la origini, până la cucerirea otomană, apărută postum. La 20
iunie 1 947, participă pentru ultima dată la solernnitatea despărţirii de promoţia
absolvenţilor secţiei de istorie a Facultăţii de Filozofie şi Litere din Bucureşti.
La 9 iunie 1 948, odată cu reorganizarea" comunistă a Academiei Rornâne,
" calitatea de academician, Impreună cu alte 97 de
lui Gh.I. Brătianu i se retrage
personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale româneşti. In noaptea de 7 spre 8
mai, în ajunul aniversării a 29 de ani de la crearea P.C.R., organele securităţii
regimului comunist îl arestează pe Gh.l. Brătianu, înternniţându-1 fără judecată
sau condamnare până la sfărşitul obştesc al vieţii din noaptea Sf. Gheorghe
(ziua lui onomastică) 1 953, în închisoarea de la Sighetul Marmaţiei. Avea
doar 55 de ani. Semnificativ ni se pare episodul din anul 1 952 al detenţiei,
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când în închisoarea de la Sighet un deţinut a fost mutat, pentru izolare, în
celula nr.8, de la parter, celula cea mai supravegheată a temniţei unde până
atunci stătuse şi Gh.I. Brătianu. Deţinutul citeşte, scrijelit pe zid (probabil cu
un cui} un plan de istorie universală, scris în limba franceză. Fără comentatii.
Inregimentat politic, încă din tinereţe, în rândul Partidului Naţional
Liberal, partidul vechilor brătienişti in rândurile căruia se afla elita
intelectualităţii şi clasei politice româneşti, Gh.l. Brătianu militează pentru
promovarea cu deplină conştiinciozitate, principiile doctrinei liberale, care
asigurau bunul mers spre progres a societăţii româneşti. Devenind membru
marcant al PNL intră într-o oarecare divergenţă cu unchiul său - Vintilă
Brătianu şi în 1 930, iniţiază şi conduce o dizidenţă liberală, cauzată în mare
parte şi de revenirea, la 6-8 iunie 1 930, a lui Carol al U-lea la tronul României,
înlăturând Regenţa, din care făcea parte însuşi fiul său Mihai. La 1 5 iunie
1 932, în sala ,,Frascati" din Bucureşti s-au desfăşurat lucrările primului
Congres al PNL Gheorghe Brătianu" (la care a participat şi tatăl meu
"
Gh. Ciută - devenind
în acelaşi an primar liberal în comuna Balma, Jud.
Roman, azi Jud. Neamţ), iar la alegerile din luna următoare (iulie 1 932) PNL
George Brătianu" a obţinut 1 4A locuri în Parlament, situându-se printre
"
primele
4 partide politice ale ţării. In 1 936, în revista Libertatea Gh.I. Brătianu
a publicat studiul Liberalism şi Democraţie, iar ziarul Mişcarea - oficiosul
de presă al PNL George Brătianu" se bucura de mare audienţă ln rândurile
"
cititorilor pentru obiectivitatea
şi transparenţa pe care o practica. In alegerile
din 1 937 (ultimele până la instaurarea monarhiei autoritare a regelui Carol al
II-lea, PNL George Brătianu" s-a situat pe locul 5, cu un procent de 4%,
"
obţinând 1 6 locuri
de parlamentari în Cameră. La 1 O ianuarie 1 938, cele două
partide liberale se reunifică sub conducerea lui Dinu şi Gh.I. Brătianu, dar
viaţa politică şi parlamentară încetează la modul oficial, în perioada regimului
Carlist şi al celui Antonescian.
Î n dimineaţa zilei de 23 august 1 944, din însărcinarea PNL-ului, al
PNŢ-ului şi al PSD-ului (respectiv, Dinu Brătianu, Iuliu Maniu şi Constantin
Titei Petrescu), Gheorghe 1. Brătianu a solicitat mareşalului Ion Antonescu
(conducătorul statului român) încheierea arrnistiţiului cu Aliaţii (�.U.A.,
Anglia, URSS şi Franţa). ,,Am executat această însărcinare, am fost la Snagov
(reşedinţa mareşalului) şi am vorbit cu domnul mareşa! Antonescu . . . "
Domnul mareşa! mi-a cerut asentimentul scris al celor trei şefi ai Opoziţiei,
care atunci reprezentau ţara (constituiţi în B.N.D. - n.ns.) pentru ca să se
încheie armistiţiu! . . ." Eu l-am asigurat că voi face toate sforţări le pentru
"
obţinerea acestui consimţământ
până la ora 3" (respectiv, 1 5 - n.ns.).
Din păcate (sau poate nu! ?) la acea oră mareşalul era în drum spre
Palatu! regal, unde a fost arestat din ordinul regelui Mihai 1.
In aceeaşi dimineaţă (23 August 1 944) şi concitadinul nostru - liberalul,
Mircea Th. Cancicov - ministru Economiei Naţionale în Guvernul Antonescu,
a intenţionat să-1 anunţe pe Antonescu să nu se ducă la Palatul Regal, dar
acţiunea a fost tergiversată, devenită tardivă, încât, în final, a eşuat.
-
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În ziua de 1 9 noiembrie 1 983, la "College de France", sub preşedenţia
lui Paul Lemerle s-a desfăşurat comemorarea a 30 de ani de la moartea lui
Gheorghe 1. Brătianu, ceea ce facem şi noi astăzi, la 50 de ani de la moartea
marelui istoric-savant şi om politic.
NOTĂ :
Datele bibliografice sunt extrase după articolul Repere de viaţă din Broşura Muzeului
"
Naţional de Istorie a României 1 898- 1 998: Gheorghe 1. Brătianu", Bucureşti, 1 998, p. 5-1 O.
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Eduard Pavel
Dincolo de evoluţia operaţiunilor militare - momente de victorie şi
înfrângeri amare, dar şi cu pagini nepieritoare de eroism, cum au fost cele din
vara lui 1 9 1 7, de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, va rămâne un factor esenţial:
Unirea din 1 9 1 8 s-a clădit pe jertfa de sânge a ostaşilor români din Vechiul
Regat în stimularea hotărârii de luptă a celor aflaţi pe front, un rol important I-au
avut promisiunile regelui Ferdinand, din martie 1 9 1 7, că vor primi pământ şi
vot obştesc.
In fapt, suveranul relua o idee formulată de Ion I.C. Brătianu, în
septembrie 1 9 13, când a adus la ordinea zilei înfăptuirea reformei agrare şi a
celei electorale; în ianuarie 1 9 1 7, Brătianu prelua conducerea guvernului, iar în
mai, a�elaşi an s-au desfăşurat alegeri, pentru Adunarea Naţională Constituantă.
In iunie 1 9 1 7, Parlamentul, întrunit la laşi, a votat modificarea unor
articole din Constituţie, deschizând astfel calea realizării celor două reforme
esenţiale pentru democratizarea societăţii româneşti. Proiectul naţional
românesc s-a realizat în 1 9 1 8 într-o formă integrală. Cele trei acte ale unirii :
Basarabia, în aprilie 1 9 1 8, Bucovina, noiembrie 1 9 1 8 ş i Transilvania - la
începutul lui decembrie 1 9 1 8, consfinţite ulterior prin tratate internaţionale, au
configurat laolaltă cu vechea Românie un nou cadru teritorial-statal.
Afirmarea identităţii nu este însă un scop în sine, conştiinţa naţională îşi
integrează pe o anumită treaptă o dimensiune politică, având ca element
structurator edificiul statal.
Fenomenul naţional modern este în mod preponderent unul de ordin
politic, oricât de puternic ar cădea, accentul în definirea conceptului pe
unitatea teritorială etno-lingvistică, pe comunitatea de origine, de tradiţii, pe
memoria colectivă etno-culturală. Toţi aceşti factori reprezintă premise,
obiective sau subiective, în raport cu ţelul spre care tinde naţiunea în ordinea
împlinirii sale - dobândirea şi organizarea propriei statalităţi. Cultura poartă
ecoul tuturor frământărilor istorice pe care le parcurge naţiunea pe calea
afirmării, maturizării şi împlinirii sale ca naţiune-stat.
Ideea de naţiune rezumă în fond, procesul devenirii unei naţiuni în
actele sale esenţiale şi în desfăşurările sale caracteristice, subliniate în repere
1
de ordin intelectual • Să observăm însă cum e surprinsă pe ecranul

1 Keith Hitchins. L'idee de nation chez les roumains de Tr.msylvanie ( 1691-1849),
Bucureşti, 1 987; idem. Ortodoxy and nationality Andrei Şaguna and Romanians of
Transylvania (1846-1873), Cambridge, 1 977.
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istoriografiei o altă faţetă a fenomenului naţional din România, de data
aceasta, după Unire. Datele recensământului din anul 1 930, erau următoarele:
minorităţile reprezentau 28, 1 % din populaţia ţării, dar la oraşe ponderea lor
era de peste 4 1 %2 . J;:oarte ridicat era nivelul reprezentării minorităţilor în
provinciile renumite. In Bucovina ponderea lor era de 55%, în Dobrogea de
56%, în Basarabia de 43% şi în Banat de 45%3 .
Probabil că documentul cel nou reprezentativ pentru acest tip de
viziune a fost Declaraţia de Unire de la Alba Iulia adoptată la 1 Decembrie
191 8. rste un document inspirat, care impune nu numai prin valoarea
principiilor enunţate, ci şi prin spiritul umanitar, generos care îl străbate, prin
sentimentul adânc de adeziune la aceste principii.
Se topesc în acest document voinţa de unire a românilor transilvăneni "cu
ţara", avântul năzuinţei spre o întocmire superioară comunităţii internaţionale.
De asemenea, să promoveze un set larg de reforme democratice, la nivelul
�tandardelor civilizaţiei moderne, inclusiv al um :i cadru de drepturi şi libertă�
cuprinzătoare şi depline pentru naţionalităţi: "Deplină libertate naţională pentru
toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca
în limba sa proptie prin indivizi din rândul său şi fiecare popor va primi drept de
reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în propo�e cu
numărul indivizilor ce-l alcătuiesc . . .'.4.
Artizanii construcţiei politico-statale după război n-a fost îns� Partidul
Naţional din Transilvania sau Partidul Ţărănesc, ci Partidul Liberal. In această
vreme s-au produs, cum se ştie, mutaţii spectaculoase în opţiunile electoratului
(extins considerabil în urma introducerii dreptului universal de vot) în spectrul
partidelor politice. Nici o forţă politică nu se putea însă substitui Partidului
National-Liberal.
'
Excedaţi cumva de avalanşa noilor fenomene, liberalii au pierdut,
pentru o vreme, contactul cu masa electorală, cu pulsul străzii ca stare de spirit
a oamenilor din tranşee, a mulţimilor prea mult încercate de suferinţele
provocate de rJzboi.
Guvernului liberal condus de Ion I.C. Brătianu i s-a reproşat, pe drept
cuvânt, slaba înzestnrre a ammtei române în momentul intrării în război,
precum şi numeroasele afaceri la care au recurs fruntaşii liberali, care făceau
parte din rândul .,îmbogăţiţilor de război". De aceea, după 1 9 1 g, o bw. � oarte
a opiniei publice dorea "tragerea la răspundere" a cek>r vinovaţi pentru
"pil..·rdcri ic inutile" din compania militară a lui 1 9 1 6. dar liberalii erau o iorţă
istorică reală: ei îşi revcndicau pc bună dreptate faptul că şi-au asumat marile
evcr!�mente naţionale din sec. XIX.
După cum şi realizarea Unirii din 1 9 1 8 este, într-un fel, opera lor. Să
ţinem seama în această ordine de idei, că Partidul Liberal a fost mereu călăuzit
Endclopedia României, voi. 1, Bucureşti, 1 938, p. 1 49.
Ibidem.
4 Iuliu Maniu. Problema minorităţilor, Editura Cultura Naţională, p. 1 2, 1 6- 1 7.
2
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de realizarea acestui obiectiv, că a vădit un ascuţit simţ al orientării politice,
9eopotrivă tactic şi strategic, a pregătit unirea sub aspect politic şi diplomatic.
In anii de după război cotidianul Partidului Naţional, ziarul Patria, a abord�t
ca un laitmotiv tema opţiunii istorice făcute de românii ardeleni la 1 9 1 8. In
paginile ziarului se sublinia nu numai legitimitatea acestei opţiuni, dar şi rolul
considerabil al efortului politic statal al Regatului Român. Efort care înscrie în
prim plan voinţa şi acţiunea Partidului Naţional-Liberal :
Vechiul Regat, ca organism istoric secular, rămâne totdeauna pentru
"
ardeleni - citeam în Patria - sinteza însuşirilor rasei româneşti de
pretutindeni. Acqlo în clocotul vicisitudinilor istorice, s-a făurit neamul
românesc politic"'
După război, Partidul Naţional-Liberal a fost pus într-un chip nou în
faţa problemei naţionale. Propria tradiţie în domeniul naţional nu mai era
suficientă. Nonnele juridice cu caracter intern care au fost adoptate, ca de
pildă legea de emancipare a evreilor ( 1 9 1 8) sau prevederile stipulate în Actul
Adiţional al Tratatului de pace de la Versailles, nu erau suficiente. Esen�ală
era construirea unor raporturi corecte între ideea de naţiune-comunitate etnică
şi drepturile individuale ale cetăţenilor.
Dinastia Brătienilor şi-a pus amprenta asupra întregului sistem de
organizare a statului naţional uni tar român-economic, administrativ, legislativ,
cultural etc. Brătienii ştiau prea bine că politica "îţi poate oferi din când în
când satisfacţii şi onoruri; dar pentru un om iubitor de ţară şi conştient de
răspunderile sale. politica este un şir neîntrerupt de griji, de jertfe, Ul) drum pe
care eşti sortit să culegi mai multă nedreptate decât răsplată';() In esenţă,
Partidul Naţional Liberal a fost artizanul noului cadru democratic postbelic
din România. Nu s-a putut însă desprinde hotărât de elementele fonnative din
perioada regimului constituţional şi social-politic antebelic: tentaţia de a
mărgini democraţia la aspectele sale fonnale, cultivarea clientelismului şi a
relaţiilor bazate pe grupuri restrânse de interese. Pmtidul a recurs la metode
autoritare de conducere şi la centralizarea excesivă a aparatului de stat.
Fonnaţiunţa liberală a pus continuu în atenţie dimcnsiunCR naţională
partidului. ln opinia liderilor liberali această dimensiune wnsacrat�: de geneza
şi de rolul său în făurire:1 statului modern român, de faptul ca reprezintă
preocupările socictă\ii in integralitatea lor. Se acordă priori ta-te intereselor
mm;inilor fă..""ă să stingherl-.ască ,.!ii:··;: ! ., <l �·, :mare ' a celorlalte naţionalităţi. Iată
filosof}a politică în materi� naţională a liberalismului interbelic.
Intre ideea naţională română şi între partidul nostru, sublinia într-un
articol istoricul Ion Nistor, exista cea mai perfectă identitate7.
La Congresul din vara anului 1 936 al PNL s-au reiterat reperele
5

6

Patria, 22 iulie
Ioan Scurtu, Rolul

1 922; vezi şi martie 1 9 1 9; 8 ianuarie 1920; 27 decembrie 1920 etc.
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călăuzitoare ale acestuia: naţionalism, democraţie, monarhie. Gheorghe
Tătărescu sublinia că în raport cu valorile democraţiei şi ale naţionalismului,
misiunea PNL-ului este aceea de a fi "forţa care să stăvilească curentele care
vin, fie de la dreapta, fie de la stânga, putând să pună în primejdie stabilitatea
"
statului, aşezămintele monarhice, constituţionale, parlamentare 8 • Partidul
naţional Liberal a profesat între cele două războaie un naţionalism specific
secolului, sub imperiul împrejurărilor şi exigenţelor esenţial schimbate,
liberalii au adoptat unele atitudini şi procedee noi în care starea de real politik
şi interesele de ordin material au temperat mult din avântul şi forţa ideii de
solidaritate care domina generaţia de la mijlocul secolului trecut.
Concepţia liberalilor în domeniul naţional, ca întreaga concepţie de
guvernământ a Partidului, s-a exprimat în Constituţia din 1 923 . Deşi toate
partidele din opoziţie au fost împotriva adoptării unei noi Constituţii de către
Parlamentul liberal, Ion I.C. Brătianu a apreciat ca România Mare are nevoie
de o nouă lege fundamentală şi nu s-a lăsat impresionat de manifestările de
stradă ale opoziţiei unite. Nu a ezitat să recurgă la forţele de ordine, inclusiv la
"
armată pentru a împrăştia unele adunări devenite "prea fierbinţi (în asemenea
situaţii, interveneau pompierii pe11.tru a-i ,,răcori" pe Maniu, Mihalache, doctor
Lupu şi alţi fruntaşi ai opoziţiei). In memoriile sale, Nicolae Iorga nota modul
"
în care au decurs "dezbaterile asupra Constituţiei:
"Imens scandal al Opoziţiei Unite Brătianu e împiedicat a vorbi prin
"
necontenitele huiduieli, printr-un potop de vorbe murdare (9 martie 1 923);
"Surprind pe Maniu care înăbuşe un zâmbet când Sever Dan fluieră din
"
sirenă (1 O martie 1 923); "Un miros de fosfor se răspândeşte în sală la votarea
Constituţiei. Majoritatea se ţine vitează, lUil)ea din tribună fuge. Ion Brătianu
mulţumeşte pentru vot. (26 martie 1 923). Intr-o lucrare a sa, marele istoric
menţiona: "Lui Ion Brătianu, căruia i se strigau cele din urmă insulte, iar
majoritatea nu avea curaj să-I apere, i s-a întâmplat să trebuiască a vorbi
stenografilor, pe când vitejii membri ai opoziţiei huiduiau de se dărâma
cupola".
"
De fapt, Brătianu ţinea să se adreseze "istoriei
şi nu acelor
contemporani ai săi, care nu erau capabili să-şi frâneze pornirile anti-liberale
măcar într-un moment în 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 urmă, Constituţia şi chiar
vor guverna pc baza ei. Partidul Naţional a luat, de pildă_., ca reper comparativ
Declaraţia de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1 9 1 8. In numele Partidului
Ţărănesc, C. Stcre a subliniat că modul întregii probleme constituţionale consta
9
în "asigurarea efectivă a condiţiilor de libertate şi de intensă viaţă cetăţenească"
1946.
Antcproicctul de Constituţie a Partidului Tărănesc. Cu o expunere de motive de
C. Stere, Bucureşti,
p.

R

'1

Ibidem,

!O iulie

1922, 39.
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Problema naţională în vizunea partidelor istorice

Reprezentanţii minorităţilor naţionale au exprimat şi ei o scrie dl!
doleanţe. Au subliniat, de pildă, că este insuficientă simpla proclamare a
deplinei egalităţi a românilor (termenul însuşi e, în cazul de faţă, imprecis
formulat - n.n.) indiferent de originea etnică şi de limbă, "fără să se înscrie
explicit unele drepturi specifice (de asociere pe baze naţionale şi confesionale,
să se garanteze dreptul de învăţătură în limba maternă, respectarea identităţii
10
naţionale) •
Pentru a reprezenta corect oferta forţelor politice în raport cu exigenţele
pe care le ridica problema naţională în România, este necesar să observăm
măcar câteva din determinaţiile politico-teoretice ale Partidului Naţional
Ţărănesc.
Acest partid se considera naţional prin suportul său social - ţărănimea,
aceasta fiind componenta autentic-naţională a poporului, păstrătoarea valorilor
sale perene - limbă, datini, obiceiuri, mod de a simţi şi a exista în
unanimitatea românilor. Ţărănismului specifica o moţiune a PNŢ-ului
"
adoptată la 22-23 aprilie 1 935 constituie adevăratul naţionalism, acela care
se întemeiază pe forţele creatoare ale poporului românesc, întărite prin
încadrarea lor în statutul românesc, eliberate de sub dominaţia coaliţiilor de
11
interese particulare" •
Partidul are un dezvoltat sentiment al intereselor fundamentale ale
statului pe care nu le înţelege însă ca pe o entitate metafizică, ci în conexiune
cu interesele şi idealurile onorate ale indivizilor, ale societăţii. Idealul de stat
românesc - sublinia Ion Mihalache la o întrunire desfăşurată la Câmpulung
Muscel - trebuie să răspundă rosturilor adânci ale neamului şi ale societăţii
noastre în vremuri de aspre încercări pe care le traversa Europa la mijlocul
12
deceniului IV . Un naţionalism imanent exprimând ţărănimea în ipostaza
naţională, îmbogăţit cu sentimentul acut al intereselor superioare ale ţării,
contracarează o filosofie politică naţională constructivă - arătau ţărăniştii.
Naţionalismul PNŢ - sublinia Aurora - este democratic, constructiv.
"
El se aşează pe linia marilor realizări ale poporului. El înseamnă ridicarea
oraşului, a şcolii, o raţionalizare a impozitelor, ieftinirea standardului de viaţă.
Nu frate demagogice. Realizări sănătoase."
In raport cu celelalte forţe politice de guvernământ, Partidul Ţărănesc,
iar mai târziu cel Naţional Ţărănesc au pus problerrJ.3 drepturilor pentru
minorităţi cu o mai mare deschidere, au formulat principiul legalităţii ca
temelie a edificării vieţii de stat. Naţional-ţărănismul se pronunţă pentru
construirea unui tip de raporturi mari, larg democratic (prin comparaţie cu
liberalismul), mai favorabil integrării componentelor minoritare în corpul
social.
"Ca partid social - citim în ziarul Aurora Partidul Ţărănesc, socoteşte
-

-

10

11

12

Vezi Adevănt!, 5 februarie 1 924.
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zadarnică orice luptă contra oricărei tulburări a bunelor raporturi ce trebuie să
donmească între toate elementele de aceeaşi stare socială ar fi ... Recunoaşterea
perfectă, egalităţi de drepturi şi datorii, recunoaşterea drepturilor culturale, fără
nici o rezervă creează raporturi sincere între naţionalităţi şi partidele
democratice" 1 3 . In diverse ocazii, inclusiv în Programul PNŢ la Congresul de
constituire a acestuia ( 1 O octombrie 1 926) s-a subliniat că hotărârile de la Alba
Iulia pot sluji în princ iu, drept punte călăuzitoare în problema minorităţilor
etnice şi confesionale' .
Este un senm hotărât al pregătirii Partidului Naţional Ţărănesc de a veni
în întâmpinarea problemelor complexe şi foarte importante legate de
minorităţi. Naţional-ţărăniştii au subliniat şi ei necesitatea creării unor condiţii
apte, să pună în valoare afirmarea energiilor constructive ale elementului
autohton, urgenţa ameliorării condiţiilor materiale şi culturrl.e ale maselor
româneşti.
"0 concepţie socială superioară, realizată în formă naţională", însă o
deplin� egalitate şi îndreptăţire a tuturor cetăţenilor din cuprinsul statului.
In esenţă, experienţa celor două decenii dintre cele două războaie în
spaţiul realităţii româneşti a arătat că forţa politică guvernamentală cea mai
aptă să construiască un proiect integrator al comunităţilor etnice minoritare în
organismul politic-statal, să cimenteze coeziunea acestuia, a fost PNŢ-ul. El a
avut o percepţie mai justă a problemelor autentice de ordin naţional, a
cerintelor care se ridicau în noua fază istorică a statului român. A fost mai
perm�abil la curentele înnoitoare ale vremii, mai atent la frământările şi
preocupările minorităţilor. Setul de principii enunţat de naţional-ţărănişti nu a
putut să se depărteze niciodată prea mult de spiritul Declaraţiei de la Alba
Iulia, chiar dacă normele enunţate de ea n-au fost integral urmate.
Pentru Partidul Naţional Liberal situaţia se prezintă mai complicat.
Ideea naţională i-a fost călăuză în acţiune, dar i-a servit şi de stindard pentru
a-şi sublinia meritele şi, de ce nu, a le dilata. De aici tendinţa de a transforma
naţionalul în tabu, de a socoti această valoare mai presus de judecată. O astfel
de percepţie deschide calea susceptibilităţilor, exacerbărilor, supralicitărilor,
intrans)genţelor.
In plan social-politic, experienţa din perioada interbelică relevă că
forţele politice - PNŢ şi PNL au avut cea mai mare deschidere democratică
pentru rezolvarea problemelor naţionale.
Democraţia era la începuturile ei - într-o perioadă când exclusivismul
agresiv al extremei drepte începe să prindă contur şi aderenţă - ameninţând
însăşi existenţa statului român 1 5 .
A
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Aurora, 2 3 august, 1 925.

1 � Doctrina ţărănistă în România. Antologia de texte, Bucureşti, Ed. Alternative,

1 994, p. 1 1 6.
1) Maria Georgescu, Şcoala politică a Brătienilor. în Do.mrek Istoriei. nr. 1(53) pe 200 1. p. 20-24.

MĂSURI REFERITOARE LA MODERNIZAREA STRUCTURILOR
ŞI ORGANISMELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA 1933-1940
Ion Agrigoroaiei
Întreruptă de criza economiei, dezvoltarea industriei a fost reluată şi a
cunoscut, până la al doilea război mondial, un avânt deosebit. Chiar din anul
1933 s-a înregistrat o sporire a producţiei în unele ramuri, iar 1 938 marchează
anul de vârf al economiei româneşti. Spre deosebire de alte ţări, în care
caracterul distructiv al crizei a fost mai pronunţat, la noi "îngheţarea"
producţiei industriale s-a produs numai în câteva cazuri, iar numărul
falimentelor din acest sector a fost redus. Atunci când condiţiile interne şi
externe au permis-o, revenirea la capacitatea normală a producţiei s-a realizat
relativ repede, fără eforturi financiare speciale, deosebit de mari. Avântul
industriei a fost înlesnit şi de politica promovată de cercurile conducătoare,
care au adoptat o serie de măsuri pentru încurajarea industriei naţionale,
pentru modernizarea structurilor şi a organismelor economice. Unele aspecte
au mai fost tratate în l iteratura de specialitate, dar reluarea dezbaterii ni se pare
utilă din perspectiva înţelegerii mai profunde a procesului de modernizare şi a
rezultatelor obţinute de această ramură importantă a economiei naţionale în
perioada cuprinsă între criza economică şi răşluirile teritoriale din vara
anului 1 940
În alegerile parlamentare din decembrie 1933, victoria a aparţinut
Partidului Naţional Liberal, care a obţinut 300 de mandate din totalul de 387
în Adunarea Deputaţilor şi 1 05 în Senat, din 1 1 3 senatori aleşi. Această
maj oritate confortabilă în Parlament le-a asigurat guvernanţilor o mare
libertate de mişcare, dacă mai adăugăm şi faptul că celelalte mandate din
Adunarea Deputaţilor erau deţinute de opt formaţiuni politice (29 - P.N.Ţ., 1 1
- Partidul Ţărănesc dr. N. Lupu, 1 0 - P.N.L. Gh. Brătianu ş.a.) 1 • La câteva
zile după asasinarea lui 1. G. Duca, după ce dr. C. Angelescu, numit prim
ministru, a org<1nizat funeralii naţionale, la 3 ianuarie 1 934 Regele 1-a numit în
fruntea guvernului pe G. Tătărescu, care deţinea atunci funcţia de secretar
general al partidului. La 4 ianuarie Constantin (Dinu) Brătianu a preluat
funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Numirea în fruntea
guvernului a reprezentantului unei grupări (în cazul de faţă a "tinerilor"
· .

liberali) era un fapt mai puţin obişnuit şi chiar de neconceput după venirea lui
Ion I .C. Brătianu la conducerea partidului ( 1 909). Pe de altă parte, "bătrânii "

Prezentul articol reprezintă un paragraf din volumul al Il-lea lucrării România interbelică, ce
unnează să apară la Editura Universităţii "ALI. Cuza" din laşi în anul 2003; primul volum a
apărut în anul 200 1 .
1 Ion Mamina, Monarhia constituţională în România. Enciclopedic politică 1 866-1938.
Bucureşti, 2000. p. 290.
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au ales preşedinte la �artidului o personalitate din rândul lor, un nume
simbolic pentru P.N.L. , pe de altă parte, Carol al II-lea a ţinut să-I aibă
colaborator pe reprezentantul orientării mai apropiate de principalele interese
şi obiective, economice şi politice ale camarilei: dezvoltarea cu precădere a
industriei (mai exact, al unor sectoare şi întreprinderi) şi pregătirea terenului
pentru instaurarea regimului monarhiei autoritare. Noul g:1vern avea aceeaşi
cornponenţă cu cea a fostului guvern, cu o excepţie: la Finanţe, Constantin
Brătianu a fost înlocuit cu Victor Slăvescu. La scurt timp au intervenit şi alte
modificări, unele explicabile prin amintitele interese şi obiective. Mai mulţi
membrii ai guvernului din 1 934- 1 937 vor fi colaboratori apropiaţi ai Regelui
în perioada 1 938- 1940 (Gh. Tătărescu, dr. C. Angelescu, Victor Slăvescu,
M itiţă Constantinescu, Victor Iamandi şi alţii).
Adept al politicii de industrializare, guvernul Gh. Tătărescu a propus
Parlamentului şi a adoptat el însuşi măsuri importante de încurajare şi
modernizare a industriei siderurgice, metalurgice, textile etc., a întreprinderilor
ce contribuiau la apărarea naţională. La 4 aprilie 1 934, legea pentru prelungirea

termenului de aplicare al legii pentru încurajarea industriei naţionale

prelungea "până la 1 aprilie 1 935 termenul de aplicare al legii din 1 9 1 2 pentru
încurajarea industriei na�onale"3 . Era în fond o prelungire pentru un an a legii
adoptate în aprilie 1933, la propunerea guvernului naţional-ţărănesc. La 9 aprilie
1 935 se prelungea încă pentru un an, iar decretul-lege din 1 2 noiembrie 1936
prelungea până la 3 1 decembrie 1 93 7 termenul de aplicare a legii din 1 9 1 2 şi o
completa prin înfiinţarea "fondului industrial". Acest fond unna a fi alimentat
din o taxă de 1% asupra valorii importurilor făcute cu scutiri de taxe vamale de
întreprinderile industriale şi miniere de orice fel. Fondul, la dispoziţia
Ministerului de Industrie şi Comerţ, ''va servi exclusiv laAajutorarea cu maşini şi
.4
instalaţiuni a micilor industriaşi şi meseriaşi români' . In sfârşit, decretul-lege
din 1 decembrie 1 937 prevedea: "Termenul de aplicare al legii din 19 12 pentru
încurajarea industriilor prevăzute la art. 1 1 din această lege [ . . . ], se prelungeşte
până la 1 aprilie 1942, dată până la care expiră durata de aplicare a acestei legi şi
pentru restul industriilor, sau până la instituirea unui nou regim industrial, în
5
cazul când aceasta va avea loc înainte de anul 1 942" .
După ce la sfârşitul lunii aprilie Adunarea Deputaţilor şi Senatul au votat
proiectul de lege, la 8 mai 1 934 a fost publicată în Monitorul Oficial legea
pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancif . Pentru
supravegherea comerţului din bancă se instituia Consiliul Superior Bancar, care
unna să funcţioneze pe lângă Banca Na�onală a României. Acest Consiliu era
compus din: guvernatorul B .N.R., un delegat desenmat de administratorii
Ioan ScUJtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918-1 948), Bucureşti,
1999 , p. 284-285.
3 C. Hamangiu. Codul general al României, voi. XXII, 1 934, Bucureşti, 1 935, p. 96.
4 Ibidem, voi. XXIV, 1 936, partea 11-a, Bucureşti, 1 937, p. 626-627.
5 Ibidem, voi. XXV, 1937. partea 11-a, p. 3 1 6.
6 Ibidem, voi. XXII, 1 934, p. 270 şi unn.
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aceleiaşi instituţii, un delegat al Ministerului de Finanţe, un delegat al
Ministerului de Justiţie (ales dintre consilierii Cwţii de Apel din Bucureşti), un
delegat al Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie, un delegat al Camerelor de
Agricultură, profesorul de Monedă, credit şi bănci de la Academia de Inalte
Studii Comerciale din Bucureşti, patru delega� ai Asocia�ei Băncilor Române,
din care unul va fi desemnat de gruparea băncilor mici, iar cel puţin doi vor fi
din provincie. Guvernatorul B .N.R. era de drept preşedintele Consiliului
Superior Bancar. Comerţul de bancă nu se putea exercita decât pe baza unei
autorizaţii speciale acordate de către Consiliul Superior Bancar, în condi�ile
prevăzute de această lege. Crearea Consiliului Superior Bancar, ca organ central
de autorizare, de control şi urmărire a activită�i bancare din România, avea în
vedere însănătoşirea comerţului de bancă, prute integrantă a procesului de
modef!lizare intrat într-o nouă etapă imediat după ieşirea din criza economică.
In iulie 1 934 guvernul a fost autorizat să contracteze, prin subscripţie
publică, un împrumut intern, în sumă nelimitată, în vederea lichidării datoriei
flotante a statului, provenite din creanţele sale arierate, a lichidării datoriei
statului către Banca Naţională a României şi pentru a se "crea fonduri pentru
investiţiuni absolut necesare apărării na�onale, culturii naţionale, agriculturji,
7
construcţiei şi refacerii de drumuri, precum şi altor lucrări pyblice" . In
februarie 1 935, o nouă lege stipula că "suma totală realizată din Imprumutul
de înzestrare a ţării 4%", a cărui emisiune a fost acordată prin legea din 1 0
iulie 1 934, se repartiza astfel:
Armată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000.000 lei
Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340.000. 000 lei
Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000. 000 lei
2 1 0.000.000 lei
Şcoala şi biserica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sănătatea publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1 00.000.000 lei
�heltuieli pentru lansarea împrumutului . . . . . . . . . . . . .
39.601 .437 lei
In vederea întrebuinţării acestor sume (importante, adăugăm noi), se
creau la Banca Na�onală a României conturi speciale, prin intermediul cărora
ministerele respective puteau utiliza aceste sume numai prin deschiderea de
8
credite extraordinare speciale .
Printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştrii se acordau avantajele legii
pentru încurajarea industriei naţionale unor firme ce urmau a construi "uzine
de montaj", de asamblare în ţară (la Bucureşti şi Cluj) a pieselor detaşate
importate, în vederea realizării de automobile şi autocamioane. Pentru aceste
produse "se vor acorda de autorităţile româneşti certificate de origine, ca fiind
9
de provenienţă românească'' •
1

Legea pentru autorizarea

guvernului de a contract& un imprumut intern din 10 iulie
(Ibidem, p. 507).
8 Lege pentru repartizarea sumelor provenite din Î mprumutul de înzestrare a ţlrii din 23
februarie 1 935 (Ibidem, voi. XXIII, 1 935, Bucureşti, 1 936, p. 1 24).
9 Jurnalul Consiliului de Miniştrii relativ la uzinele de montaj pentru vehicule mecanice
din 1 8 aprilie 1 935 (Ibidem, p. 357-358).
1 934
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În aprilie 1935 s-a modificat un articol din Legea minelor din 28 martie
1 929, introducându-se dreptul de preemţiune al statului asupra cumpărării
metalelor preţioase (aurul, platina şi argintul), la preţul mondial. Exploatatorii
de metale preţioase (persoane fizice sau juridice) erau obligate să predea
statului tot metalul preţios obţinut din exploatare; statul ceda Băncii Naţionale
acest drept. Numai dacă statul sau Banca Natională refuzau cumpărarea
10
acestor metale, exploatatorii erau liberi să valorifice producţia în altă parte •
In mai 1 935 s-a înfiinţat Institutul Naţional de Export, cu menirea de a
organiza şi intensifica exportul producţiei naţionale. Obiectivele sale erau
multiple: studiul producţiei naţionale, "luarea măsurilor pentru dezvoltarea a
noi producţiuni şi intensificarea celor existente, în raport cu cererile pieţelor
străine, ţinând seamă şi de satisfacerea nevoiior consumaţiunii interne",
studierea pieţelor străine, înţelegeri cu state străine în vederea evitării
concurenţei reciproce, organizarea propagandei în scopul stimulării
exportului, prin presă, prin editarea de publicaţii, prospecte, "prin crearea de
oficii de eşantilonare a produselor noastre şi prin organizarea şi participarea la
târguri şi expoziţii" etc. Deciziile şi instrucţiunile date de Institutul Naţional de
1 1•
Export erau obligatorii pentru toţi exportatorii
După ce adunarea generală a acţionarilor din 1 7 februarie 1 935 a
adoptat modificările aduse statutului Băncii Naţionale a României,
Parlamentul le-a votat în aprilie 1 935, legea fiind promulgată şi publicată în
iunie acelaşi an. La act. 1 se prevedea: "Banca Naţională a României,
constituită în societate anonimă, are dreptul exclusiv de a emite bilete de
bancă la purtător şi la vedere. Ea este însărcinată să menţină stabilitatea
monedei, să asigure circulaţia monetară şi să controleze creditul". Capitalul
social al Băncii era fixat la 600.000.000 lei, împărţit în 200.000 acţiuni
norninative, de câte 3.000 lei. Participarea totală a statului şi a întreprinderilor
de stat nu putea să depăşească 1 0% din acest capital, din care cel puţin 90%
trebuia să fie deţinut de către acţionarii privaţi. Erau precizate operaţiunile pe
care B.N.R. avea dreptul să le efectueze şi modalităţile de stabilire a bilanţului,
de aprobare şi publicare a acestuia. Consiliul de Administraţie tăcea bilanţul la
30 iunie şi 3 1 decembrie ale fiecărui an, bilanţul anual, contul de profit şi
pierderi. Rapoartele Consiliului de administraţie şi ale Consiliului de Cenzuri
10

Legea pentru modificarea art. 81 din legea minelor din 20 apri lie 1 3 5 (Ibidem,
9
3 98- 3 99).
R1 Lege
pentru organizarea Institutului Naţional de Export din 16 mai 1 3 5 (Ibidem,
9
p. 447-45 1 ) . Consiliul Institutului era compus din 17 membri şi anume: Preşedintele Uniunii

Camerelor de Comerţ şi Industrie; Preşedintele Uniunii Camerelor de Agricultură; Preşedintele
Uniunii Sindicatelor Agricole; Preşedintele Uniunii Sindicatelor Viticole; Preşedintele Uniunii
Generale a lndustriaşilor din România; Directorul Industriei şi Directorul Comer ţului din
Ministerul Industriei şi Comerţului; Directorul Institutului de Cercetări Agronomice; Directorul
Institutului Zootehnic; Directorul V ămilor; Directorul Afacerilor Economice din Ministerul
Afacerilor Străine; Directorul general al C.F.R. şi Directorul Institutului Naţional de Export.
Directorul Institutului t:ra numit prin decret regal de Ministerul Industriei şi Comer ţului.
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erau publicate în Monitornl Oficial. În acelaşi Monitor, Banca publica în
fiecare săptămână, o situaţie sumară a operaţiuni!or sale, iar în fiecare lună
publica, într-un buletin, "un raport relativ la evoluţia princigalelor posturi din
bilanţ şi la situaţia monetară financiară şi economică a ţării" 2.
In acelaşi an, la sfărşitul lunii noiembrie, guvernul a adus modificări
regimului comerţului extern, introducând obligativitatea exportatorilor, precum
şi a celor ce dobândeau devize, sub orice titlu, "să le cedeze Băncii Naţionale a
României, direct, ori prin bănci autorizate, sau oricăreia din băncile autorizate,
cu asentimentul prealabil al Băncii Naţionale a României". Nimeni nu putea
cumpăra devize pentru plăţi de mărfuri importante, pentru plăţi de arierate
comerciale sau de datorii financiare, precum şi pentru alte plăţi în străinătate,
decât în baza unei autorizaţii special eliberate. B.N.R. era autorizată să plătească
exportatorilor, în momentul lichidării devizelor cumpărate de ea, o primă
uniformă pentru toate categoriile de mărfuri. Prima urma a fi plătită şi pentru
devizele provenind din alte operaţiuni decât exportul de mărfuri. O convenţie
între stat şi Banca Naţională "va reglementa modalităţile punerii la dispoziţia
statului a devizelor necesare acestuia pentru plăţile lui în străinătate" 1 Atât
modificarea statutului B .N .R. cât şi modificarea regimului comerţului exterior
contribuiau substanţial la creşterea rolului băncii de emisiune în circulaţia
monetară, în controlarea creditului, a circulaţiei devizelor, stabilindu-se mai clar
raporturile între această instituţie şi stat, în vederea achitării plăţilor externe.
O măsură importantă a reprezentat-o Legea pentru înfiinţarea
Consiliului Superior Economic şi organizarea Camerelor profesionale din 29
aprilie 1 936 1
Noul organism, creat pe lângă Preşedinţia Consiliului de
Miniştrii, avea atribuţii largi: aviza, înaintea Consiliului Legislativ, proiectele
de legi cu caracter economic, financiar sau social, aviza proiectele de tratate şi
convenţii cu acelaşi caracter, propunea soluţii referitoare la comerţul exterior,
valorificarea produselor agricole, reglementarea raporturilor de muncă,
"precum şi la orice alte probleme economice, financiare, sociale". Consiliul se
compunea din 26 de membri, din care 1 O erau propuşi de guvern, 5 delegaţi ai
Uniunii Camerelor de Agricultură, 4 industriaşi şi 4 comercianţi delegaţi ai
Uniunii .(:amerelor de Comerţ şi Industrie, 3 delegaţi ai Uniunii Camerelor de
Muncă1 ) . Consiliul Superior Economic era condus de un preşedinte ales de
•

•

12

Lege pentru aprobarea modificării statutelor Băncii Naţionale a României din 5 iunie
1 935 (Ibidem, p. 5 1 8 şi unn.). Era abroga! statutul B.N.R. din 7 februarie 1 929, cu
modificările aduse la 9 aprilie 1 93 1 şi 1 8 octombrie 1 932.
13 Jurnal al Consiliului de Miniştrii pentru modificarea regimului comerţului exterior din
26 noiembrie 1 935 (Ibidem, p. 1005-1 008).
14 Gh. Iacob, Economia României (1859-1939). Fapte, legi, idei, Iaşi, 1 996, p. 249-252.
15 Cei ! O membri propuşi de guvern erau: câte un delegat din partea Consiliului Superior

Bancar, a Uniunii Centrale a Sindicatelor Agricole şi Viticole, a Uniunii Generale a
lndusttiaşilor din România, a Consiliului de Administraţie al Casei Centrale a Asigurărilor
Sociale. a Consiliului Superior al Casei Centrale a Cooperaţiei şi câte un reprezentant al
ministerelor: Agriculturii şi Domeniilor, Industtiei şi Comerţului, Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale, Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor, Finanţe (Thidem).
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Consiliu şi de 3 vicepreşedinţi, care deveneau preşedinţi ai uneia din cele trei
secţii: Agricultură, Comerţ şi Industrie, Muncă.

Decretul-lege pentru înfiinţarea de fabrici pentru produsele nefabricate
în ţară din 1 august 1 936 acorda avantaje însemnate întreprinderilor

respective, cu condiţia ca acestea să fi obţinut, printr-un jurnal al Consiliului
de Miniştrii, "recunoaşterea însemnătăţii lor pentru economia naţională,
motivată de importanţa capitalului investit în întreprindere ca şi aceea a
produsului de fabricaţie". Ministerul Industriei şi Comerţului acorda acestor
întreprinderi avantajele prevăzute de legea din 1 9 1 2 pentru încurajarea
industriei naţionale, al cărui termen de aplicare a fost prelungit - aşa cum s-a
arătat - în mai multe rânduri, în anii '30. De asemenea, pe o perioadă de 1 6
luni de l a Jurnalul de recunoaştere, nu se mai permitea nici un import de
maşini destin::te vreunei întreprinderi similare celei recunoscute, iar dacă în
acest interval "întreprinderea se va fi pus în stare de funcţionare, interzicerea
importului mai sus precizat se va aplica pentru o nouă perioadă de încă 20 luni
1
de la expirarea primei perioade" Decretul preciza şi demnitarii însărcinaţi
cu executarea lui (de unde putem deduce şi sectoarele vizate): preşedintele
Consiliului de Miniştrii şi ministrul Armamentului, miniştrii secretari de stat
17
de la Industrie şi Comerţ şi de la Justiţie • La c iva ani după adoptare se
1
sublinia "importanţa excep�onală" a acestui decret .
Prin mai multe decrete-legi adoptate la 14 noiembrie 1 936 erau
încurajate întreprinderi (în special cele metalurgice), care contribuiau la
întărirea capacităţii de apărare a ţării. Chiar dacă nu făcea parte din acest
pachet, decretul-lege prin care se înfiinţa un nou minister, al Aerului şi
Marinei, exprima grija sporită pentru modernizarea acestui sector important
19
pentru apărarea na�onală şi ca mijloc de transport comercial . Prin trei
decrete-legi adoptate în aceeaşi zi s-au redus şi chiar scutit de impozite şi taxe
întreprinderi care produceau armament: reducerea impozitului pe cifra de
afaceri pentru mai multe categorii de armament şi acordarea unui avans de
20% pentru investiţiile necesare; scutirea de taxă vamală, impozitul pe lux şi
cifra de afaceri, taxa de consumaţie şi alte taxe la importul maşinilor şi
materialelor pe care le "va aduce din străinătate Societatea «Prima Fabrică
Metalurgică Română», în scopul instalării la Braşov a unei alămării, care să
producă diferite categorii de materiale de război"; scutirea de taxe vamale a
•

âgt

16 Ibidem, p. 252-253; C. Hamangiu, op.cit., voi. XXIV, 1 936, partea 11-a, Bucureşti,
p. 2 1 0.
17 Este semnificativ că premierul Gh. Tătărescu, care deţinuse (pentru puţin timp) şi func�a de
ministru al Industriei şi Comerţului şi apoi interimatul la Apărare Na�onală, era, din iulie 1 934,
şi ministrul Annamentului (Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi (191(�1938),
Bucureşti, 1 996, p. 245)
18 N. Acadian, Legislaţia industrială, în Enciclopedia. României, voi. III, Bucureşti, 1 939,
1 937,

·

.

R9

1 1 s.

·

Decret-lege pentru înfiinţarea, organi:lJlrea şi funcţionarea Ministerului Aerului şi
Marinei din 14 noiembrie 1936 (C. Hamangiu, op.cit., voi. XXIV, 1 936, partea 11-a, p. 7 1 1 -79 1 ).
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materialelor şi maşinilor importate de Uzinele Metalurgice Copşa Mică şi
Cugir, în vederea executării "contractului secret nr. 4 1 5 din 23 august 1 935,
încheiat de aceste uzine cu Ministerul Armamentului"; scutirea de taxe
vamale a maşinilor-unelte şi unelte importate de firma S.E.T. pentru
20
executarea unui contract de producere a 20 avioane "Aeet" .
La 26 martie 1 93 7, printr-un jurnal al Consiliului de Miniştri, se aproba
înfiinţarea Societăţii "Banloc", fabrică "pentru pneurnatice, anvelope şi
camere de aer pentru automobile, camioane, motociclete etc. şi alte articole de
cauciuc şi căreia urmează să i se acorde avantajele legii" din 1 9 1 2, "din punct
de vedere al apărării naţionale". Societăţii i se acordau însemnate scutiri de
taxe la import, urmând "să importe liber, fără consideraţia ţării de
provenienţă", maşinile şi piesele de schimb necesare producţiei, echipamentul
complet ş.a., cu excepţia acelor articole şi maşini "care se fabrică în ţară şi se
pot livra imediat pentru a nu întârzia punerea
la punct a instalaţiilor în vederea
2
începerii cât mai neîntârziat a producţiei" 1 La scurt timp, a fost adoptată o
lege prin care guvernul era autorizat ca prin jurnale ale Consiliului de Miniştrii
(practica decretelor-legi şi a jurnalelor Consiliului de Miniştrii luase o mare
extindere, situaţie criticată vehement de opoziţie) "să acorde scutiri de toate
drepturile de import ce se percep de vărni (afară de taxa de 2% statistică şi 1 %
•

fond industrial), pentru maşinile, părţile şi accesoriile de maşini, ce se vor
importa de întreprinderile industriale care lucrează pentru apărarea naţională,
având contracte de furnituri de executat cu Ministerul Apărării22Naţionale sau
" .
Aerului şi Marinei, maşini al căror import este indispensabil . .
Prin Decretul-lege pentru reglementarea şi controlul cartelurilor din 1 0
mai 1 937 s e stabilea c ă înfiinţarea de noi fabrici era permisă numai cu avizul
Ministerului Industriei şi Comerţului, statul având posibil itatea exercitării unor
operaţii de îndrumare şi control a investiţiilor, mai ales pentru acele ramuri
care prezentau interes deosebit în activitatea economică a ţării. Convenţiile şi
înţelegerile, "de orice formă şi orice natură", încheiate între întreprinderile
industriale sau comerciale ("firme individuale sau societăţi civile ori
comerciale"), cu scopul de a stabili, "sub orice formă şi sub orice titlu, norme
privitoare la producţie, vânzare, preţul mărfurilor sau orice alte obligaţiuni de
natură a reglementa, total sau parţial, activitatea comercială sau industrială",
erau denumite convenţii de cartel şi supuse normelor prevăzute de acest
decret Erau supuse prevedeiilor dea·etului şi întreprinderilor industriale care
aveau în ramura respectivă "o situaţie preponderentă de aşa natură că pot
determina singure preţurile de vânzare fără concursul altora". Ministerul
.

20

Aceste patru decrete-legi au fost publicate în Monitond Oficial, partea 1 , nr. 266 din 1 4
noiembrie 1936 (Ibidem. p . 792-794).
21
Gh. Iacob, op.cit., p. 262.
22
Lege pentru scutirea de taxe a maşinilor, pirţilor şi accesoriilor de maşini, interesând
apArarea ·naţională, importate in executarea unor contracte Încheiate cu Ministerul
Apiirării Naţionale sau Aerului şi Marinei din 1 aprilie 1 937 (C. Hamangiu, op.cit., voi.
XXV, 1937, partea 1 , p. 937-938).

74

Ion Agrigoroaiei

Industriei şi Comerţului, prin Direcţia Industriei, dobândea atribuţii largi de
control asupra cartelurilor: de a supraveghea direct sau indirect activitatea
acestora, de a controla preţurile de vânzare ale produselor în raport cu preţul
lor de cost, de a invita un cartel "să modifice preţurile de vânzare în vigoare,
de achiziţie a materiilor prime, precum şi organizarea desfacerii produselor",
de a aplica sancţiuni pentru nerespectarea dispoziţiilor din decret. Ministerul
avea dreptul de a interveni pentru a fixa preţuri maximale de vânzare la
produsele a căror vânzare era reglementată de cartel, preţuri minimale la
achiziţionarea materiilor prime, de a retrage avantajele de orice fel de care
cartelul se bucură din partea statului, comunelor, regiilor autonome şi a
instituţiilor publice, mergându-se până la "excluderea cartelului, cât şi a
componenţilor săi de la fumiturilor publice"23 .
S-a apreciat că, prin această măsură, guvernul s-a situat pe o poziţie de
mijloc, admiţând existenţa legală a cartelurilor şi înlăturând atât "sistemul
prohibiţiunii cartelurilor, cât şi acel al cartelării obligatorii ". Controlul
activităţii cartelurilor urmărea "a satisface două obiective principale: a)
reexaminarea preţurilor produselor cartelate, în a,o;a fel ca să se asigure
câştiguri normale, fără exploatarea consumatorului şi b) un control al
cartelurilor consumatoare de materii prime naţionale, astfel ca acestea, prin
superioritatea organizării, să nu speculeze producătorii indigeni neorganizaţi.
Cu alte cuvinte, între limitele unor preţuri maximale la materiile prime din
ţară, să se asigure o armonizare a preţurilor agricole şi industriale. De aici, o
consecventă atitudine a decretului de încurajare a cartelurilor cu caracter
defensiv, de raţionalizarea producţiei în scopul ieftinirii produselor şi de luptă
severă contra înţelegerilor cu caracter ofensiv, făcute cu scopul de a urca
preţurile şi a specula astfel marea masă a consumatorilor"24 •
Pe baza dispoziţiilor decretului din 1 O mai 1 93 7, ministrul Industriei şi
Comerţului a prevăzut, prin decizia din 20 mai 1 937, condiţiile necesare
înfiinţării de noi fabrici, de mărire a capacităţilor existente sau de mutare
parţială ori totală a lor. Documentaţia respectivă trebuia să conţină planurile şi
devizele fabricii proiectate, date privind modul de funcţionare a maşinilor şi
evitarea accidentelor de muncă, materiile prime şi combustibilul ce se vor
întrebuinţa, natura şi calitatea produselor, capacitatea tehnică şi financiară a
solicitanţilor, obligaţiile asumate de întreprindere faţă de personalul ce va fi
folosit ş.a. Comisia Industrială a Ministerului va analiza aceste cereri şi va
avea în vedere: "a) Situaţia şi capacitatea producţiei interne respective faţă de
consumul intern şi faţă de posibilităţile de export; b) Interesul pe care
�3 Ibidem, voi. XXV, 1 937, partea 11-a, p. 1 260- 1 264: Mircea Muşat, Ion Ardeleanu,
România după Marea Unire. voi. II, partea a 1!-a. noiemhrie 1 933-septembrie 1 940,
Bucureşti, 1 988, p. 68 1 -683.
c� N. Arcadian, op.cit, p. 1 1 8. Acelaşi specialist mai preciza că decretul-lege reglementa
"îndrumarea investiţiunilor industriale ale ţării, prin mijlocul obligativită�i autori7..aţiei
prealabile a noilor invcstiţiuni, date cu avizul autorităţii competente'" (ldem, Politica
industrială, în Enciclopcdia României, voi. III, p. 1 98).
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întreprinderea proiectată I-ar prezenta pentru apărarea naţională sau pentru
economia generală a ţării"25 .
Revenirea liberalilor Ia guvernare a adus în discuţie - în condiţiile
depăşirii crizei economice - modificarea regimului minier stabilit prin legea
din 1 929. Dezbaterea pe marginea acestei chestiuni au început în anul 1 935.
Ministerul Industriei şi Comerţului a numit o comisie ce urma să analizeze
propunerile pentru modificarea regimului minier; conducerea comisiei a fost
asigurată, mai întâi, de reputatul geolog Ludovic Mrazec (fost ministru al
Industriei şi Comerţului în iunie 1 927 - noiembrie 1 928) şi, apoi, de
economistul Gh.N. Leon, subsecretar de stat în guvernul Tătărescu. După
discuţii aprinse, argumentate şi de adoptarea în decembrie 1 935 a unui jurnal
al Consiliului de Miniştrii referitor la regimul de rezolvare a cererilor de
explorare, dezbateri care au continuat pe marginea proiectului de lege depus în
februarie 1 936 de ministrul Industriei şi Comerţului, dr. I. Costinescu, după
discuţii aprinse în cercurile de specialişti şi în presa vremii, după · unele
modificări aduse proiectului de noul ministru de resort, Valer Pop (care se
pronunţa pentru restrângerea drepturilor câştigate, statul fiind singurul
proprietar al subsolului), la 1 O ianuarie 1 937 a fost supus dezbaterii Adunării
Deputaţilor noul proiect al legii minelor. Faţă de acest proiect, au fost înaintate
mai multe memorii ale diferitelor societăţi de petrol, autorul legii din 1 929,
Virgil Madgearu, a adus o serie de critici şi a propus câteva amendamente,
Asociaţia Inginerilor şi Telmicienilor din Industria Minieră a intervenit şi ea în
dezbatere; unele din propunerile formulate au fost acceptate de autorii
proiectului şi de Parlament. Au intervenit în dezbatere şi reprezentanţii oficiali
ai Marii Britanii, S.U.A., Franţei, Belgiei şi Olandei (fără a se înregistra
presiunile exercitate în 1 924- 1925), primind asigurări2 şi din partea primului
ministru, că interesele ţărilor respective nu vor fi atinse 6.
Legea pentru modificarea unor mticole din legea minelor din 28 nuutie
1929, adoptată de Parlament la 1 9-20 martie şi publicată în Monitorul Oficial
din 24 martie 1 937, era de fapt mai mult decât o modificare a vechii legi; s-au
modificat 1 20 de articole din cele 276 şi s-au adăugat 33 de articole. Legea
stabilea că, în privinţa prospecţiunilor, atribuirea depindea de descoperitorul
zăcământului în vreme ce pentru explorări, în cazul ţiţeiului permisul se
acorda diferenţiat, avându-se în vedere societăţile ce dispuneau de capacitatea
tehnică şi financiară necesară, cu capital nominativ deţinut în majoritatea de
cetăţeni români şi al căror consiliu de administraţie era format în majoritate de
români; societăţilor din această ultimă categorie li se rezervau perimetre în
C. Hamangiu, op.cit, voi. XXV, 1 937, partea Il, p. 1 3 1 1 - 1 3 1 2; Gh. lacob, op.cit., p. 263-264.
De asemenea, trebuia precizată structura personalului ce va utilizat, preferinţa acordată materiilor
prime indigene, superioritatea în sensul raţionalizării, localitatea de funcţionare, în concordanţă cu
interesele locale şi cu cele ale apărătii naţionale şi ale economiei generale a ţării".
26 Vezi. pe larg, Gh. Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică,
Bucureşti, 1 997, p. 70-79; Gh. B uzatu, O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, 1 99S.
p. 260-26 1 .
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proporţie de 1 la 4 din cele declarate concesionabile. La concesionarea
rezervelor statului, 60% din suprafete urmau a se distribui societătilor
27
naţionale, restul fiind scoase la licitaţie publică . Aşa cum s-a sublini�t în
epocă, legea avea în vedere protecţia muncii şi a capitalului naţional,
conţinând dispoziţii de protejare a societăţilor cu capital românesc. Principiile
de la care au plecat legiuitorul au avut în vedere nu numai aportul economic al
"celei mai însemnate mdustrii", ci şi importanţa acesteia în opera de apărare
naţională în perspectiva asigurării şi în viitor a unui anumit rol în economia
2
mondială 8 .
Această politică d e încurajare a industriei naţionale a fost continuată de
regimul autoritar carlist instaurat în februarie 1 938. A existat, dincolo de o
continuitate de persoane, preocuparea concentrării puterilor şi în acest
domeniu, în cadrul unui grup restrâns de persoane. De remarcat că Mitiţă
Constantinescu, desemnat guvernator al Băncii Naţionale a României (a
deţinut mai întâi postul de ministru al Industriei şi Comerţului şi, după
reorganizare, pe cel de ministru al Economiei Naţionale) a devenit şi titularul
Ministerului de Finanţe între 1 februarie ) 939 şi 3 iulie 1 940; cele două funcţii
nu puteau fi cumulate în vechiul regim. In locul său la Economie Naţională, a
fost numit Ion Bujoiu ( 1 februarie 1 939 - 23 noiembrie 1 939), urmat de
Const. Angelescu (24 noiembrie 1 939 - 1 O mai 1940), Mircea Cancicov ( 1 1
mai - 3 iulie 1 940) şi Gh. N. Leon (4 iulie - 4 septembrie 1 940), care a deţinut
şi interimatul la Finanţe şi la Agricultură şi Domenii.
Printre cele mai importante măsuri adoptate în sectorul economic, al
instituţiilor sale, în 1 938- 1 940, s-au înscris reorganizarea Consiliului Superior
Economic, înfiinţarea Economiei Naţionale, a Consiliului Superior de
Control, a Comisiei speciale pentru îndrumarea, încurajarea şi organizarea
exportului de cereale, instituirea unor emisari ai gu':emului pe lângă Camerele
2
de comerţ şi Industrie, înfiinţarea Ministerului Inzestrării Armatei ş.a. 9 •
Consiliul Superior Economic fusese înfiinţat în aprilie 1 936, dar prin decretul
lege din 7 aprilie 1 93 8 funcţiile lui au fost lărgite, îndeosebi prin atribuirea
misiunii de a elabora planul general economic. Prin Decretul-lege pentrn
organizarea Consiliului Superior Economic din 3 iunie 1939, publicat în
Monitorul Oficial din 5 iunie 1 938, s-au precizat atribuţiile acestui organism
30
care funcţiona pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri • La preveJcrile
ante.rioare, referitoare la avizarea proiectelor de legi cu caracter economic,
financiar sau social, a tratatelor şi convenţiilor cu caracter economic etc., s-a
adăugat o atribuţie importantă: întocmirea şi adoptarea, în conformitate cu
27

Gh. Buzatu, op.ciL, p. 262. Pentru modificările aduse regimului minier prin legea din martie
1 937, îndeosebi în ce priveşte prospecţiunile, în general şi explorarea zăcămintelor de petrol, în
s�ial, vezi St. Chicoş, Legislaţia minieră, în Enciclopedia României. voi. III , p. 1 27.
2 Industria de petrol şi modificarea legii minelor, în Monitoml petrolului românesc, nr. 4,
15 februarie 1 937, p. 237-239 (Cf. Gh. Calcan, op.ciL, p. 77).
29 Al.Gh. Savu, Dictatura regală (1938-1940), Bucureşti, 1 940, p. 1 80 şi urrn .
.1o Gh. Iacob, op.ciL, p. 267-268.
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conjunctura e�onomică, a planurilor şi programelor de rationalizare şi de
valorificare a producţiei naţionale, planuri şi programe ce urmau a fi aprobate
de Consiliul de Miniştrii şi de Rege. Consiliul putea face "propuneri de
conducere a liniilor generale în politica schimburilor, tarifelor şi contribuţiilor
fiscale", precum şi a 9ricăror măsuri "ce ar avea de scop îmbunătăţirea stării
economice a ţării". In Referatul către Consiliul de Miniştri care explica
necesitatea adoptării acestei măsuri se preciza: "Principiile pe baza cărora se
face această reorganizare (a Consiliului Superior Economic - ·n. ns.) izvorăsc
din însăşi necesităţile actuale p� care le indică nu numai economia ţării
noastre, dar şi a celorlalte ţări. In adevăr, acţiunea de refacere şi redresare
economică, atât de imperios cerută de toate ramurile producţiei naţionale,
reclamă o coordonare, o sistematizare şi o scriere a lor, după gradul de urgenţă
care, cu minimum de efort şi jertfe rajionalizate, să producă maximul de
rezultate pentru interesul obştesc"3 1 • In noua componenţă, Consiliul se
compunea dintr-un preşedinte, din membri de drept (miniştrii Economiei
Naţionale, Agriculturii şi Domeniilor, Finanţelor, Lucrărilor Publice şi
Comunicaţiilor, Sănătăţii şi Muncii) şi din 1 5 membri permanenţi, numiţi prin
decret regal, "după propunerea preşedintelui Consiliului de Miniştrii, dintre
persoanele cu pregătire economică, financiară sau socială" . Preşedinte al
Consiliului Superior Economic a fost numit C. Argetoianu, iar ca membri
permanenţi: C. Angelescu, 1. Bujoiu, 1. Gigurtu Victor Slavescu, C. Garoflid,
3':
C. Osi�eanu, Fritz Connerth, Ion Flueraş şi alţii 2 •
Intre timp, la 7 aprilie 1 938, se crease, în locul Ministerului Industriei şi
Comerţului, Ministerul Economiei Naţionale, înglobând şi organizaţiile
cooperatiste, Institutul Central de Statistică ş.a. Noul minister primea atribuţii
largi: îndrumarea, coordonarea şi încurajarea forţelor de producţie; distribuirea
producţiei prin comerţul intern; îndrumarea şi supravegherea importului;
întocmirea măsurilor economice din domeniul industrial, comercial şi bancar;
întocmirea lucrărilor statistice şi de documentare economică etc. Înfiinţarea
Consiliului Superior Economic şi a Ministerului Economiei Naţionale
răspundea şi nevoii de planificare a economiei, de alcătuire a unui plan care să
ţină seama de obiectivele imediate şi de perspective ale economiei româneşti,
în condiţiile tot mai tulburi din preajma celui de al doi le? război mondiae 3 .
La 14 octombrie 1 938 s-a înfiinţat Ministerul Inzestrării Armatei, în
contextul accelerării ritmului de creştere a producţiei pentru întărirea
capacităţii de apărare. In această activitate era direct interesat un grup de
industriaşi din ţară, strâns legat de comenzile statului şi de factorul monarhie.
Primul titular a fost, pentru scurtă vreme, gen. Iosif Iacobici; de la 1 februarie
1 939 şi până la 4 iulie 1940, funcţia a fost deţinută, în mai multe guverne, de
Ibidem, p. 269.
Al.Gh. Savu, op.cit., p. 1 82.
33 Ioan Saizu, Modernizarea României contemporane (Perioada interbelică), Bucureşti,
1 99 1 , p. 86-87.
31

32
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Ion Agrigoroaiei

�ictor Slăvescu, preşedintele Uniunii Genet;.ale a Industriaşilor din România.
"In momentul chemării sale ca ministru al Inzestrării Armatei - va nota mai
târziu Victor Slăvescu - nu mai făceam politică militantă de partid, întrucât
activitatea partidelor fusese oprită". Era atunci, explică Victor Slăvescu,
director general al "Creditului Industrial" şi preşedinte al U.G.I.R.-ului.
"Faptul că ştiam bine industria ţării, fiind clienta «Creditului Industrial» şi
faptul că ştiam personal pe toţi industriaşii al căror interese generale le apăram
faţă de departamentele economice, ca preşedinte al U.G.I.R.-ului, explică de
ce am fost chemat ca financiar şi economist la conducerea Ministerului
Î nzestrării Armatei"34 . Numirea lui Victor Slăvescu în acest post a fost
considerată drept soluţia cea mai potrivită pentru impulsionarea producţiei de
apărare, chiar dacă - din motive interne şi externe - nu au putut fi depăşite
toate rămânerile în urmă înregistrate în perioada anterioară.
Politica economică din anii 1933- 1940 a cuprins, în domeniul industriei
asupra căruia am stăruit în acest pagini, şi alte măsuri importante, mai ales în
ce priveşte contingentarea comerţului exterior, protecţionismul vamal, toale
împreună având consecinţe pozitive asupra procesului de modernizare. In
3:iunul celui de al doilea război mondial, România devenise un stat agrar
industrial, cu o dezvoltare medie în Europa. Declanşarea războiului, cu
consecinţele sale grave pentru statul român, a întrerupt procesul normal de
dezvoltare a societăţii româneşti.

�4 Cf. AI.Gh. Savu, op.cit., p. 1 83- 1 84. Membru al P.N.L. din 1 9 1 5, Victor Slăvescu a devenit
director al Socictă{ii Naţionale de Credit Industrial ( 1 923 ), conferenţiar ( 1 925) şi apoi profesor
la Academia de Inalte Studii Comerciale şi Industriale, subsccrctar de stat la Finan ţe in
guvernul I.G. Duca, ministrul Finanţelor (5 iunie 1 934- 1 februarit:_ 1 935) şi, pentru scurt timp,
ministrul Industriei şi Comerţului, in cadrul guvernării Tătărescu. In 1 935 a fost numit director
general al Societăţii Naţionale de Credit Industrial, iar in 1 937 U.G.I.R.-ul îl alege preşedinte; a
tăcut parte din Consiliul Superior Bancar, din Consiliul Superior Economic şi din Directoratul
Frontului Renaşterii Naţionale. Membru corespondent ( 1 936) şi titular ( 1 939) al Academiei
Române (l. Mamina. 1. ScUI1U, op.cit.. p. 23'1; Victor Slăvescu 1 891-1977, Volum ingrijit de
Al. Zub, Bucureşti, 1 993, passim; Doina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866- 1996,

Bucureşti, 1 996, p. 337).

GRIGORE G AFENCU ŞI FORMULA DE SECURITATE INTITULATĂ
"BLOCUL NEUTRILOR"
Andrei Lucaci
1.

De la Antanta Balcanică la Blocul Neutrilor

"Dotat cu tm farmec extraordinar şi o strălucire care îi atrăgea toate
simpatiile" ' aşa cum îl prezenta în epocă economistul francez Henry Proust,

numirea lui Grigore Gafencu la conducerea Ministerului de Externe începând
cu data de 2 1 decembrie 1 938 în guvenul Annand Călinescu, a fost extrem de
bine primită atât în ţară cât şi . în străinătate. Considerat a fi "omul cel mai
sincer ataşat politicii externe promovate de România după 1 9 1 6' '2 , se spera ca
prin recunoscuta şi apreciata sa abilitate diplomatică, împreună cu simpatia
personală faţă de sistemul tradiţional de alianţe cu Anglia şi Franţa, unde avea
numeroase cunoştinţe, să producă o diminuare a influenţelor germane.
Pe de altă parte, aflat printre personalităţile politice româneşti care
vedeau în Carol al II-lea şi dictatura sa personală unica soluţie de contracarare
a legionarilor, Grigore Gafencu şi-a dorit şi cuprinsul programul său direcţiile
de politică externă stabilite de rege cu ideea revigorării legăturilor cu foştii
aliaţi şi prin aceasta, la stoparea penetraţiei germane. Acest obiectiv devenea
unul necesar în condiţiile în care la numai o lună de la numirea sa Grigore
Gafencu ia cunoştinţă în 30 ianuarie 1 939, de un raport întocmit de Marele
Stat Major al armatei române, care prin titlul său, Expansiunea germană
3
către estul şi sud-estul Europei , şi prin conţinut, lăsau într-un mod foarte
clar să se înţeleagă că Germania va face tot ce-i sta în putinţă pentru a-şi
aservi România. Urmărind "1Î1tre state o Înţelegere, care să chezăşuiască
.fiecăruia îndeplinirea muncii lui naţionale şi o temeinică siguranţă' 4 Grigore
9afencu va acţiona pentru întărirea legăturilor dintre statele membre ale
Inţelegerii Balcanice, în dorinţa de a găsi o soluţie în faţa agresivităţii
crescânde a celui de-al treilea Reich.
În urma unui schimb de telegrame dintre Bucureşti şi capitalele ţărilor
membre ale Înţelegerii Balcanice, care evidenţiau o preocupare crescândă a
acestora faţă de acţiunile germane, în 20-22 februarie în capitala română, are
1

Apud Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după

� Ibidem.

Marea Unire,

Bucureşti, 1 988, p. 904.

Arhiva M.F.A., dosar 255/39, p. 1 05 - 1 1 2.
Grigore Gafencu, Politica externă a României 1 939. Biblioteca Muzeului National
de
'
lstori� a României. Bucureşti, voi. IV58 inv. 283, p. 8.
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loc sesiunea Consiliului Permanent care, în baza procelor verbale existente,
constată o reală îngrijorare faţă de evenimentele din Europa, precum şi faptul
că prin anumite manevre Berlinul încearcă o înrăutăţire a relaţi �or dintre
membrii alianţei balcanice. Deoarece punctul nevralgic al Inţelegerii
Balcanice consta în revendicările teritoriale ale Bulgariei, o mare parte a
discuţiilor celor patru miniştri prelevau necesitatea unor relaţii paşnice cu
Sofia, cu toate că potrivit telegramei din 1 1 februarie 1 939 expediată de la
Berlin "se evidenţiază dorinţa şi tendinţa Reich-ului de a opri Bulgaria să

intre in Înţelegerea Balcanică"5 •

În perioada care a urmat, pe fondul directivei Consiliului Permanent
al Înţelegerii Balcanice, s-au căutat variante optime de rezistenţă împotriva
unei agresiuni germane în Balcani, sens în care România a desfăşurat o
serie de consultări în vederea obţinerii unor asigurări mai ferme din partea
Angliei şi a Franţei, încercându-se totodată, prin mij locirea Turciei, o
apropiere faţă de U.R.S.S.
Toate aceste încercări, sunt sortite eşecului, până în data de 15 martie
1 939, când Germania, urmărindu-şi proiectele, rezolvă şi problema
c�hoslovacă.
Din acest moment, Marea Britanie îşi schimbă atitudinea probabil şi
datorită "Afacerii Tilea" şi prin vocea lordului Halifax - ministrul de externe
britanic, Germania este anunţată că ocuparea Cehoslovaciei este
contradicţie cu Acordul de la Munchen' .6, marcând astfel acel

cotitură în politica britanică"7 •

"în totală
"punct de

Referitor la "Afacerea Tilea" pe cât de controversată în epocă pe atât de
clară astăzi, două elemente sunt esenţiale în înţelegerea ei, respectiv întâlnirea
dintre reprezentantul român şi lordul Halifax, pe de o parte şi modul în care
presa britanică a reflectat-o în ziarele The Times şi The Daily Telegraph, pe de
altă parte. În realitate, în ziua de 1 7 martie 1939, în cadrul conversaţiei dintre
Tilea şi lordul Halifax reprezentantul român a dorit să cunoască dacă Marea
Britanie în situaţia în care România ar urma să devină, după Cehoslovacia,
următoarea victimă, ar putea întreprinde câteva gesturi de simpatie, mai ales

"că Germania solicita din partea Bucureştiului un monopol al produselor
industriale"8 •

Referitor la acest monopol, partea britanică susţine că Tilea a exagerat
amploarea ameninţării deoarece solicitările germane ''păreau guvernului

5

Cristian Popişteanu,

1 9638, p. 24 1 .

6

România şi Antanta Balcanică,

Bucureşti, Editura Politică,

David Britton Funderburk, Politica Marii Britanii faţă de România 1938-1940, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 983, p. 99.

7 Ibidem.
8

Ibidem. p. 96.

Grigore Gafencu şi formula de securitate intitulată "Blocul Neutrilor"

romfin a aduce foarte mult cu un ultimatum"9 •

81

Indiferent de modul de

percepţie de către guvernul britanic a declaraţiei lui Tilea, mult mai important

este faptul că "oportuna indiscreţie a lui Ti/ea a avut darul să influenţeze
politica britanică" 10• Convinşi de faptul că dispariţia Cehoslovaciei va duce în
mod cert la alte victime "exagerarea" lui Tilea a făcut posibil acel "salt politic
care a uluit lumea" 1 1 , din partea guvernului Marii Britanii prin vocea lui
Chamberlain, care în 1 7 martie 1 939, ca o consecinţă practică a
evenimentului, a iniţiat acţiun diplomatice spre statele din Balcani, anunţând
că Anglia îşi manifesta hotărârea de a se opune la orice nouă agresiune.
Lipsa unui document scris ne împiedică să ştim astăzi dacă iniţiativa lui
Tilea a fost rezultatul unui mesaj trimis de Grigore Gafencu sau Armand
Călinescu. Existenţa confirmată a unor deosebiri în problema politicii externe

româneşti, este însă mai puţin importantă, în condiţiile în care, evoluţia
ulterioară a politicii externe britanice, a marcat într-un mod cât se poate de
evident o dinamică mereu crescândă de măsuri îndreptate împotriva expansiunii
germane. Iar dacă se presupune că "Afacerea Tilea" a deşteptat Anglia, atunci
cu siguranţă ocuparea, la

7

aprilie

1 939,

de către Italia a Albaniei şi mişcarea

trupelor italiene spre Grecia, a marcat în mod -definitiv trezirea Marii Britanii,
mai ales că în zona mediteraniană Londra avea interese şi priorităţi tradiţionale.
De acum înainte potrivit lui Grigore Gafencu "conducătorii francezi şi
englezi aveau să se străduiască a demonstra că nu mai era posibilă vreo
neînţelegere şi că Franţa şi Anglia nu renunţaseră, în calitatea lor de mari
12
puteri de a .fi prezente pretutindeni în Europa" •
Considerată de acel�i Grigore Gafencu, "criza finală şi hotărâtoare de
dinaintea marelui conflict" 3 , primăvara anului 1 939, aduce în politica externă
românească o serie de paşi decisivi, meniţi să dea zonei balcanilor o cât mai

mare stabilitate, iar României o garanţie cât mai clară asupra frontierelor şi
indepepdenţei sale.

�

In dorinţa consolidării alianţelor din cadrul Inţelegerii Balcanice, la
începutul lunii aprilie Grigore Gafencu întreprinde o vizită în Turcia, Grecia şi

''pătrunderea tot mai
1
adâncă a Italiei în existenţa de stat a Albaniei'' 4 îl reprezenta pentru
securitatea zonală, se apreciază de comun acord, că "Înţelegerea Balcanică
1
este menită să capete în împrejurările de azi o însemnătate tot mai mare" 5 •

Iugoslavia, prilej cu care, luând act de pericolul pe care

9

Ibidem, p. 98.
Ibidem, p. 97.
Ibidem, p. 98.
12 Gigore Gafencu, Ultimele zile ale Europe� Bucureşti, Editurn Politică, 1992, p. 30.
1 3 1bidem.

10
11

14

15

Cristian Popişteanu, op.cit., p. 246.

1bidem.
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Penţru aceasta se propune Bulgariei prin intermediul Turciei o ameliorare a
relaţiilor cu membrii alianţei, propunere care, după prima tundă de discuţii
bulgaro-turce va fi abandonată de Sofia.

Pe baza rezultatelor obţinute în urma vizitelor întreprinse şi având

convigerea bunelor intenţii bulgare, Grigore Gafencu consideră că a sosit

momentul ca principalele capitale europene, să ia act de intenţiile de rezistenţă
în Balcani, fapt pentru care, în a doua jumătate a lunii aprilie începe un lung
turneu diplomatic în Germania, Italia, Belgia, Franţa şi Anglia.

Urmărind a stabili în ce mod Europa va respecta sistemul de alianţe din

Balcani, şi mai ales până unde vor merge garanţiile anglo-franceze asupra
frontierelor româneşti, Grigore Gafencu are, pe rând, întâlniri cu Hitler, von

Ribbentrop şi Goring pe care îi asigură de dorinţa unor bune relaţii, cu

reprezentanţii guvernului britanic, dar şi cu Churchill şi Eden care exprimau

un alt punct de vedere decât cel oficial, cu Eduard Daladier şi Georges Bannet

la Paris, continuând cu Roma unde îi întâlneşte pe Mussolini, Ciano şi Victor
Emmanuel, şi încheind cu cetatea Vaticanului, unde "într-o atmosferă

6
purificată, despuiată de comentarii pătimaşe" 1 , Suveranul pontif Pius al
17
XII-lea îi spune că "acţiunea oamenilor tinde să scape legii lui Dumnezeu" •

La înapoiere, primind semnale potrivit cărora, datorită presiunilor exercitate

de Germania, la Belgrad scade interesul faţă de Înţelegerea Balcanică, Grigore
Gafencu face o escală în capitala Iugoslaviei, ocazie cu care constatăm că noul

ministru de extemeCincar Markovic, fost ambasador la Berlin, era adeptul

unei apropieri faţă de politica lui Hitler, în condiţiile în care Anglia şi Franţa
nu formulaseră încă projruneri în vederea unei declaraţii de garanţii.

Mai mult decât atât, negocierile active dintre Anglia şi Turcia şi

schimbul de declaraţii din 1 2 mai 1 939 potrivit cărora "cele două guverne
recunosc că este necesar să se asigure stabilitatea securităţii în Balcani" 1 8 au
declanşat un atac violent din partea lui Ciano, din care rezultă că Turcia,

vorbind în contul vecinilor, angaja toate statele balcanice împotriva Romei şi a
Berlinului astfel încât Iugoslavia va trebui să aleagă între Axă şi aliaţii săi
�

balcanici 1

•

Pe acest fond, datorită tendinţelor centrifuge manifestate în guvernul de

la Belgrad, între România şi Iugoslavia vor exista mai multe runde de discuţii

la nivelul miniştilor de externe, prin intermediul cărora Grigore Gafencu
încearcă să păstreze Belgradul în Antanta Balcanică.

În paralel Grigore Garencu a trebuit să facă faţă ameninţă.Iilor din ce în

16

17

Grigore Gafencu, Ultimile zile

1bidem.
18 Ibidem, p. l 86.
19
1bidem.

• • •,

p. 1 77.
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ce mai transparente ale Germaniei, care prin vocea lui Fabricius considera

2
"acordul anglo-turc o adâncă dezamăgire şi supărare'" 0 •

Iar când acordul anglo-turc din mai 1 939, a fost urmat în 2 1 iunie de cel

franca-turc, atunci la protestele germane, atât Grigore Gafencu, cât şi Armand

"hotărârea Turciei, a t;ost pricinuită de îngrijorarea
sa în urma intrării trupelor italiene în Albania" 1 •
Călinescu, au răspuns că

Relaţiile extrem de cordiale pe care România le avea în Turcia, îl vor

determina pe Armand Călinescu să-i sugereze regelui Carol al II-lea ideea
unei vizite la Istanbul, prilej cu care să solicite prin turci o ameliorare a
rapoartelor cu U.R.S.S. sau, de ce nu, chiar un pact de neagresiune, fapt care
se va petrece în data de 26 iulie 1 939.
Din nefericire însă precipitarea evenimentelor şi declanşarea celui de-al

doilea război mondial vor împiedica acest demers, care în condiţiile înţelegerii

dintre Germania şi U.R.S.S. din 23 august 1 939 n-ar fi avut, nici un rezultat.
După 1 septembrie 1 939 asupra celor patru state balcanice alături de

presiunile Germaniei şi Italiei se vor resimţi din ce în ce mai mult şi cele

sovietice, astfel încât, încercând o ultimă formă de neutralitate, tările din
'
Înţelegerea Balcanică vor încerca să realizeze o altă formulă de evitare a
războiului cunoscută sub numele de Blocul Neutrilor.

2. Blocul Neutrilor
În data de 1 2 noiembrie 1 939, la 1 1 luni de când Grigore Gafencu
preluase Ministerul de Externe, România traversase '1aze deosebite din ce în

ce mai grele", începând cu "ameninţarea germană", continuând cu "furtuna
22
Cehoslovaciei'' şi sf'arşind cu "fununa din Polonia" • "Acordul economic
(româna-german - n.n.) - o faptă de bună gospodărire şi un paratrăsnet
23
politic" ţinea încă Germania la distanţă, la fel cum, lipsa unui acord cu
Polonia, oferise României posibilitatea de a nu interveni în conflict
păstrându-şi astfel neutralitatea. La răsărit

"Rusia a ieşit din amorţeală şi
înaintarea ei spre Marea Baltică, spre Bug// spre Carpaţii galiţieini, poate
însemna ocuparea unor poziţii ofensive" 4 devenind un pericol pentru

România în condiţiile litigiului în problema Basarabiei şi a lipsei unui acord

cu U.R.S.S. Căutat pe filiera turcă, acest acord nu a putut fi realizat, deoarece
Moscova,

"nu e:J.prima simpatii pentru blocul balcanic"

Cristian Popişteanu, op.ciL, p.
Ibidem, p. 265.
22
Grigore Gafencu, Î nsemnări
1?· 339.
J

"împinsă de

264.

2°
21

•

şi

Ibidem.

24 Ibidem, p.

342.

politice, 1929-1939, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,
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2
Germania, a cerot închiderea definitivă a strâmtorilor" 5 •
La vest "politica fostului Ministro de Externe maghiar Dl. Kanya,
partizan al unei politici de neutralitate între cele două axe a fost înlocuită,
prin politica actualului Ministro de Externe, contele Csaky, care a ţinut să
arate de la început prin declaraţii şi fapte că este cu desăvârşire înfeudat
26
politicii axei" , astfel încât, problema Transilvaniei se putea pune în orice
moment.

De asemenea, în sud, exista un alt factor de insecuritate deoarece Sofia

deşi susţinea că

"numai problema teritoriului Dobrogei de sud împidica
21
Bulgaria să adere la Antanta Balcanică" în fapt existau şi alte revendicări
atât în ceea ce priveşte Iugoslavia care ar trebui să-i "cedeze Ţarigradul şi o
parte a Macedoniei'', dar şi din partea Greciei care ar trebui "să renunţe la
28
partea sa apuseană" •
În concluzie, spunea Grigore Gafencu, "Politica noastră de echilibro, la
care nu putem renunţa fără a pune în primejdiefiinţa şi neatârnarea noastră,
2
are nevoie însă să-i revizuim toate elementele, pe care se sprijină până azi'' 9 .

În acest păienj eniş de intrigi politice şi ameninţări, o posibilă cale de
urmat, apare în data de 1 3 octombrie 1 939, la Bucureşti cu ocazia întânirii

dintre Grigore Gafencu şi dl. Ghingi - reprezentantul guvernului italian în
capitala României, care citând ca sursă Statele Unite prin vocea dl. Gunter, îi

sugerează ministrului nostru ideea unui Bloc al Neutrilor sub conducerea

Italiei. Ţinând să precizeze faptul că nu este autorizat să discute despre acest

subiect, dat fiind "legăturile prieteneşti'' dintre dl. Ghingi şi Grigore Gafencu,
reprezentantul Italiei solicită din partea română un punct de vedere referitor la

"o gropare a statelor neutre din sud şi sud-estul european sub egida ltaliei''30 •

Intrucât nici Grigore Gafencu nu avea autorizare guvernului să discute
acest subiect, în faţa propunerii răspunde totuşi că realizarea unui astfel de
proiect

"ar asigura neutralitatea Balcanilor şi ar conveni astfel Germaniei",
"o chezăşie că Italia, care-şi lua răspunderea morală de
a îndroma o asemenea gropare va rămâne neutră până la sfârşitul
31
războiului" •
constituind totodată

Potrivit intereselor României, venită din Italia, ideea nu putea deranja

25 1bidem.
26 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond. Grigore Gafencu, inventar 2 106, dosar
1 5, p. 2.

27 Grigore Gafencu, Ultimele zile , p. 1 97.
28 1bidem.
29 Idem, Însemnări
, p. 341 .
J o Arhivele Naţionale ale României, Fond Grigore Gafencu, inventar 2106, dosar 1 5, p. 107
•••

..•

(Notă aspura convorbirilor din l3 octombrie 1 939 dintre Grigore Ganfencu şi dl. Ghigi,
ministtul Italiei).
Jl Ibidem, p. 108.
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nici U.R.S.S., convenea Belgiei şi Franţei şi în plus liniştea deopotrivă Roma
asupra intenţiilor anglo-franco-turce în Balcani, după cum liniştea şi Turcia
asupra intenţiilor italiene în zonă.
Asupra acestui ultim aspect "clarificarea relaţiilor italo-turce", Grigore
Gafencu se oferă ca în condiţiile unor discuţii oficiale, cu acceptul guvernului
italian, să sondeze personal părerea Turciei şi "să înlesnească lămurirea
32
raporturilor între Roma şi Ankara" •
Cu toate că, anterior acestei întâlniri, atât România, cât şi alte state, îşi
declaraseră neutralitatea (SUA şi URSS) pe fondul experienţei poloneze, era
absolut necesară o redimensionare a eforturilor de pace, fapt pentru care
propunerea Italiei devenea cât se poate de interesantă.
Reprezentând o cale ce putea duce la un plus de securitate regională şi
păstrarea frontierelor, alianţa propusă pute!! deveni şi un factor de rezistenţă
împotriva înaintării bolşevice spre sud-est. In acest sens la 2 1 octombrie 1 939,
în cadrul întâlnirii dintre Grigore Gafencu şi ambasadorul Franţei la Bucureşti,
dl. A. Thieny, reprezentantul român, orientând discuţia spre subiectul
Blocului neutrilor, constata că "presa anglo-franceză ne împinge spre o
politică de grupare a neutrilor", fapt care îl detennină pe trimisul francez să
declare că "o asemenea politică corespunde întocmai intenţiilor franca
engleze". Având în vedere faptul că "o grupare de state neutre nu se poate
(putea - n.n.) face sub egida unor state beligerante" (aluzie la presa anglo
franceză care punea în legătură acţiunea Angliei şi Franţei prin intermediul
Turciei spre Balcani), Grigore Gafencu solicita reprezentantului francez
încetarea unor astfel de prezentări deoarece "pentru a nu compromite sorţii de
izbândă a unei asemenea grupări de neutri"' este necesar ca aceasta să apară
"din propriul imbold al statelor dunărene şi balcanice"33 •
Afirmând că iniţiativa trebuie să aparţină în exclusivitate statelor
balcanice, Grigore Gafencu sublinia în fapt că principiile neutralităţii
exprimate de România la 6 septembrie să fie respectate mai ales că acestea, în
linii generale, se înscriau în principiile de bază ale Înţelegerii Balcanice,
reflectând astfel opţiunile neutre de pace ale întregii alianţe. Într-o formă
concisă aceste coordonate de politică externă vizau hotărârea de a apăra
independenţa şi integritatea teritorială a României, respectarea tuturor
angajamentelor politice şi militare, continuarea apropierii între statele
Înţelegerii Balcanice, în special între Turcia şi Iugoslavia şi realizarea unei
destinderi în relaţiile cu Ungaria
şi Iugoslavia. După întâlnirea cu
reprezentantul Franţei, înţelegând că paternitatea ideii unui Bloc al Neutrilor
Jc

33

Ibidem, p. l 09- l l l .
Ibidem, p . 1 1 2 - 1 1 5

(Notă asupra convorbirilor avute în ziua de
Gtigorc Gafencu cu A. Thierry).

21

octombrie

1 939

de
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incepe să fie revendicată, Grigore Gafencu consideră că este momentul ca

acest proiect să fie pus în mişcare. Pentru aceasta, în

30

octombrie

1 939,

expediază pe adresa Ambasadei din Paris şi a Legaţiilor de la Londra, Berlin,

Roma, Budapesta, Moscova şi Sofia

"bazele pe care le socotim că s-ar putea
constitui un bloc de state neutre în sud-estul european"34 după cum urmează:
" 1 . Neutralitate desăvârşită in cadrul actualului conflict;
2. Neagresiune i'ntre statele făcând parte din bloc; ol;/igaţiunile de asistenţă
mutuală stipulate i'ntre unele state făcând parte din bloc rămân în vigoare
şi joacă în caz de agresiune;
3. În cazul unei agresiuni externe împotriva unuia dintre statelefăcând parte
din blocul neutrilor, celelalte vor păstra cel puţin o neutralitate
binevoitoarefaţă de statul atacat:
4. Deciziuni luate de acord în vederea normalizării măsurilor militare luate
la frontierele comune;
5. Stabilirea unui contact direct între miniştrii afacerilor străine ai statelor
făcând parte din blocul neutrilor, schimb de informaţii politice şi
economice între guverne;
6. Adoptarea unor măsuri de ordin economic în baza comunităţii de
interese"35 •
Subliniind că pentru moment ,,nu poate fi vorba decât de un schimb de
vederi pe cale diplomatică", Grigore Gafencu preciza că ,.punctele de mai sus
urmează să facă obiectul unei înţelegeri prealabile i'ntre cele patru State ale
Înţelegerii Balcanice şi vorfi supuse apoi Italiei, Bulgariei şi Ungariei''36 •
Faţă de textul menţionat anterior, în telegrama expediată la Ankara şi
Atena, ambasadorilor Stoica şi Cădere, Grigore Gafencu, subliniază că între

Înţelegerea Balcanică şi Blocul neutrilor există o mare deosebire in sensul că

aderarea Bulgariei, Ungariei şi Italiei

"nu este expres condiţionată, cum e de
pildă intrarea in Înţelegerea Balcanică, ci e determinată de ideea de
neutralitate"31 • Din aceste motive, potrivit lui Grigore Gafencu, Bulgaria şi
Ungaria ,,nu au nici un motiv de a ridica obişnuitele lor pretenţit' mai ales că
declaraţia de neutralitate era limitată la cadru actualului conflict", astfel încât
"
angajamentele de asistenţă ale Turciei, în virtutea caracterului lor defensiv nu
"
o pot împiedica să intre în Blocul Neutrilor"38 .
Însărcinând pe cei doi reprezentanţi ai statului român să aducă acest

Ibidem, p. 1 1 8- 1 1 9 (Telegrama adresată Ambasadei din Paris şi Legatiei de la Londra,
Berlin,
Roma, Budapesta şi Sofia din 30 octombrie 1 939).
35

34

1bidem.
36
Ibidem.
37
Ibidem, p. 1 1 6- 1 1 7

octombrie
38

Ibidem.

1 939).

(Telegrama aferentă către Ambasadele din Atena şi Ankara,
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punct de vedere la cunoştinţa guvernului turc şi grec, Grigore Gafencu
specifică faptul că, în condiţiile acceptării de către Turcia şi Grecia propunerea
pentru Bulgaria va veni din partea Iugoslaviei, iar în ceea ce priveşte Italia,
solici�ea va veni din partea întregii Alianţe Balcanice.
Inţelegând că realizarea acestui proiect depindea în foarte mare măsură
de modul în care era prezentată problema, Grigore Gafencu operează o serie
de schimbări în cadrul reprezentărilor diplomatice ale României în unele
capitale europene, fapt pentru care, deşi era foarte apreciat la Budapesta,
Raoul Bossy este luat şi timis la Roma. Din capitala Italiei, ţară în jurul căreia
gravita ideea de coordonare a viitorului bloc al neutrilor, Raoul Bossy va
expedia spre Bucureşti rapoarte prin intermediul cărora Grigore Gafencu va
aprecia atât elementele sensibile ale proiectului, cât şi căile de urmat.
Ajuns la Roma, chiar înainte de a-şi prezenta scrisorile de acreditare,
Raoul Bossy dă curs invitaţiei reprezentantului Franţei, Andre Fran�ţois
Poncet, care şi-a exprimat pesimismul în legătură cu acest proiect, subliniind
că ,,Mussolini nu se putea împăca defel cu gândul unei neutralităţi definitive,

atât datorită cuvântului dat lui Hitler, cât şi din,pricina temperamentului său
dinamic, şi a doctrinei sale intervenţioniste"3 Confidenţial, ambasadorul
Franţei îi va spune lui Raoul Bossy că Roma nu ar respinge "în materie de
modificări teritoriale ideea sacrificării intereselor româneştt ..4° în speranţa că
•

în acest fel, pacea în regiune ar fi consolidată, dar că sub nici o formă Parisul
nu ar admite preznţa Italiei. După această discuţie, într-o obişnuita vizită
"
protocolară' 4 1 , Bossy se întâlneşte cu reprezentantul Germaniei la Roma, von
Mackensen, prilej cu care ia act de faptul că "deşi Hitler şi Mussolini

Javoriztează orice acţiune menită să întărească pacea in bazinul
mediteranean şi dunărean, ei privesc amândoi cu scepticism ideea alcătuirii
2
unui bloc neutru în Balcam""' ..4 .

După prezentarea scrisorilor de acreditare în faţa regelui Victor
Emanuel al III-lea şi întâlnirea cu Ciano, Raoul Bossy expediază în data de 22
noiembrie 1 939 un raport amănunţit către Grigore Gafencu conform căruia
Berlinul, prin vocea lui von Marckensen, transmitea clar ideea că "un
asemenea bloc nu se va alcătui niciodată" deoarece Germania îl consideră
"ca o acţiune ostilă et' iar ,Jtalia şi sateliţii ei direcţi nu vor participa

nicicând la o a..'lemenea.formulă' -.43 .
Câteva zile mai târziu, la 25 noiembrie 1 939, Bossy se întâlneşte cu
39

Pt·
0

41

�2

43

Raoul Bossy. Antintiri din viaţa diplomatică, voi. I I, Bucureşti, Editura Humanitas. 1993,
1 77.

Ibidem, p. 1 78.
Ibidem, p. 1 82.
Ibidem, p. 1 83 .
Ibidem. p. 195.
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ambasadorul Franţei, care tocmai ieşea de la Ciano. În unna discuţiei rezulta
că

"
"după o matură chibzuire ,

guvernul italian hotărâse să nu se angajeze

definitiv în privinta
' unei neutralităti, preferând încheierea unor acorduri
44
bilaterale .
'

Aprofundând discuţia, ambasadorul francez a lăsat să se înţeleagă că
Italia, având foarte strânse raporturi cu Ungaria, ar fi dorit o înţelegere a
statelor balcanice r
ară România, ungurii căutând

"în mod febril o formulă
(alianţă politică sau uniune personală) care să le permită să se prezinte, la o
viitoare conferinţă de pace, strâns legaţi politic de Italia, astfel încât
pretenţiile lor (teritoriale - n.n.) să fie înglobate în masa revendicărilor
italiene' 45 .
În acelaşi context, având în vedere vârsta înaintată a amiralului Horthy,

"îmbătat şi orbit de fanteziile şi grandomania sa, urmărea să
acumuleze pefruntea suveranului său cât mai multe coroane, Rege al Italiei şi
Albaniei, Împărat al Etiopiei, poate Rege al Croaţiei şi - de ce nu - Rege al
Ungariei' 46 . Informat asupra intenţiilor italiene Grigore Gafencu sondează şi
părerea Iugoslaviei, care prin intermediul telegramei nr. 70533 din 1 1
noiembrie 1 939, semnată de reprezentantul român Cădere, îi parvine la
Bucureşti cu punctul de vedere potrivit căruia ,.Blocul neutri/ar nu poate fi
conceputfără prezenţa- dar nu (sub - n.n.) conducerea Italiei' 41 .
guvernul fascit

În continuarea aceleaşi telegrame, se sublinia faptul că, potrivit lui

,,atât Turcia cât şi Anglia depun stăruinţe pentru ca Bulgaria să
obţină anumite satisfacţii de ordin teritorial din partea României'', fapt care
Markovici,

inducea ideea că pentru realizarea blocului neutrilor sacrificiile ar trebui să
48
vină exclusiv de la Bucureşti •
Patru zile mai târziu, în 1 4 noiembrie, reprezentatul român de la Londra,
informa că lordul Lloyd preciza, referitor la proiectul neutrilor, că Anglia nu
poate fi deranjată de o astfel de construcţie, dar că, pentru realizarea sa,
49
România va trebui să facă unele concesiuni teritoriale în favoarea Bulgariei .
Mai mult decât atât, Anglia sugera României, că nu este momentul să i se

,,să-şi Precizeze atitudinea într-un viitor conflict pe c�r� l�a"!.lutea
_ deoarece nu ne-ar putea da acum o asemenea lamurzre
avea cu Rusza,
ceară

·

.

�4 Ibidem, p. 1 97 .
45

46

Ibidem, p . 1 98.
Ibidem.

47 Arhivele Naţionale ale României, fond Grigore Gafencu, inv. 2 1 06, dosar 1 5, p.

48 Ibidem.
4�

Ibidem, p. 1 24 (Nota informativă din 14

Bucureşti).

50

Ibidem, p. 1 29- 1 32

Grigore Gafencu).

1 20- 1 22.

noiembrie 1 939 a Legaţiei din Marca Britanie către

(Telegrama nr. 6625 din

22

noiembrie adresată de Raoul Bossy lui
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Revenind la Italia, în data 22 noiembrie 1 939, Bossy raportează la
Bucureşti că, potrivit opiniilor din cadrul corpului diplomatic acreditat la
Roma, ,,guvernulfascist ar prefera să fie nucleul in jurul căruia să se grupeze
pe rând, pe baza unor acorduri bilaterale ţări din sud-estul European"5 1 , care
potrivi� părerii maghiare ar deveni sateliţii săi.
In continuare, pe baza întâlnirilor cu omologii săi iugoslav, turc şi elen,
Bossy subliniază că în timp ce Belgradul dezavuează o înţelegere cu statele
"
mici in favoarea unei alianţe cu o mare putere aşa cum este Italia", Turcia şi
2
Grecia ,,sunt foarte favorabil ideii unui bloc balcanic"5 , manifestând
rezistenţă faţă de ideea unei alianţe sub auspiciile Romei. Altfel spus, exista
teama ca nu cumva Italia să manifeste tendinţe de hegemonie în Balcani, lucru
care n-ar fi convenit deloc Greciei şi Turciei, în timp ce Iugoslavia, sub
auspiciile guvernului de la Roma, s-ar fi considerat mai puternică şi mai
apărată.
Dar suspiciunea, potrivit căreia Italia şi-ar fi arogat anumite merite în
Balcani, venea mai ales din partea Germaniei, care prin acţiunile
ambasadorului von Pappen la Ankara făcea totul pentru a distanţa Turcia de
astfel de alianţe, cât şi pentru a atrage Bulgaria în jocul Berlinului.
Asigurându-se că atât guvernul de la Budapesta, cât şi cel sovietic,
dovedeşte un total dezinteres faţă de acest proiect, Germania face publică
53
ideea potrivit căreia ,,România face un joc periculos" deoarece sub eticheta
neutralităţii, ţinteşte constituirea unui bloc îndreptat împotriva Berlinului şi a
intreselor sale în zona Balcanilor.
În aceste condiţii, Italia, în dorinţa de a nu altera relaţiile cu Germania,
anunţă public, în data de 1 6 decembrie 1 939, cu prilejul discursului rostit de
Ciano, că ,,guvernulfascist nu a lua şi nu va lua iniţiative pentru constituirea

unui bloc al neutrilor"54 .

Convins că în sabotarea acestui proiect Germania a fost opozantul cel
mai îndâtjit şi că principalul artizan în îndeplinirea lui a fost von Mackensen,
la 1 9 decembrie 1 939 Raoul Bossy are întrevedere cu acesta prile , el! care, i-a
spus colegului german că este ,,groparul blocului neutrilor" 5 . In aceste
împrejurări guvernul de la Bucureşti şi în mod special ministrul de externe
Grigore Gafencu devin conştienţi de eşecul proiectului şi abandonează
definitiv această idee începând cu anul 1 940.
În bilanţul de politică externă din data de 6 martie 1 940 prezentat în

J

51

Ibidem.

52 Ibidem.
53

Raoul Bossy, op.cit., p. 195.
Arhivele Naţionale ale României, fond Grigore Gafencu, inv. 2 1 06, voi. 15, p. 1 38
�Telegrama nr. 7245 expediată de Raoul Bossy la Bucureşti în 19 decembrie 1939).
5 Raoul Bossy, op.cit.. p. 204.
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Conferinţa Consilerilor regali şi a regelui Carol al II-lea, Grigore Gafencu
subliniază faptul că în ciuda eşecului proiectului Blocului Ncutrilor ,.,situaţia
ţării noastre atât de tulbure la izbucnirea marelui război s-a limpezit" în
sensul că România arc sprijinul anglo-francez în faţa unei agresiuni ruseşti, s-a
apropiat faţă d� Italia, Uniunea Sovietică pare să-şi fi amânat planurile de
56
expansiune iar Inţelegerea Balcanică şi-a strâns rândurile •
Din nefericire însă toate aceste garanţii de linişte se vor prăguşi
câteva luni mai târziu, iar România va cădea pradă acelui spirit invadator
despre care Emilia Montegut spunea că "există şi va exista până când

Europa îşi va regăsi unitatea pierdută sau, mai bine spus. până ce îşi va
.
7
gasz noua sa unztate"5 .
�

56
57

.

Arhivele Naţionale ... , dosar 37, p. 93-99.
G1igore Gafencu, Ultimele zile p. 2 1 .
..•,

C OMUNIŞTII DE LA BUCUREŞ T I LA "JUDECATA'' MOSCOVEI

(1953)
Gheorghe Buzatu
În martie 1953, moartea lui LV. Stalin, liderul autocrat al URSS şi al
întregii mişcări comuniste şi muncitoreşti internaţionale, a marcat un moment
de cotitură, în primul rând, în evoluţia/involuţia statului sovietic şi a
"democraţiilor populare" (inclusiv România), iar, nu mai puţin, pe plan general,
în raporturile Est-Vest, în desfăşurările "războiului rece" 1 • Pentru ţările Europei
est-centrale, transferate, potrivit acordului LV. Stalin - W.S. Churchill din
octombrie 1 944, în "sfera de interese" a URSS, deci în spatele "Cortinei de
Fier" care delimita statele ocupate de Armata Roşie în 1 944- 1 945 de Lumea
Liberă, sfărşitul ''ţarului roşu" de la Kremlin a constituit cu prioritate un
eveniment ce a avut un puternic impact2 . Se încheia, netăgăduit, primul
deceniu de ocupaţie sovietică în ţările satelite din Europa est-centrală3 , iar
"lagărul socialist" avea să înregistreze de-atunci ori în consecinţă mutaţii noi,
surprinzătoare, de neconceput anterior, cum a fost, înainte de orice,
abandonarea monolitismului stalinist, mai precis imitaţia aidoma a modelului
moscovit4 • După 1 947 - observa Victor Frunză - "partidul nu mai avea în faţa
sa nici o forţă să i se împotrivească deschis în transformarea ţării indiferent în
ce i se comanda din afară [de la Moscova] . El nu avea nici de obiectat, nici de
cârtit, ci doar de executat [ ] Tentativele de rusificare prezentau aversul
turcificării României. Pe revers, se afla stalinizarea, adică restructurarea
întregii vieţi politice (parţial se înfăptuise), economice (în curs de realizare),
de stat, după modelul creat de Stalin în URSS [ . . . ] Se copia tot ce se putea
copia: "5
La Moscova, dispariţia lui Stalin, după aproape 30 de ani de dictatură
comunistă absolută6 , a declanşat o acerbă competiţie pentru succesiune. S-au
confruntat, în etapa iniţială, două tabere regrupând forţele reprezentând, pe de
. . .

. .

1

Vezi Thomas Panish, Enciclopedia Războiului Rece, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2002, passim; Ronald E. Powaski, The Cold War. The United States and the
Soviet Union, 1917-1991. New York - Oxford, Oxford University Prcss, 1998, p. 97 şi urm.;
Stanislas Jeannesson, La Guerre Froide, Paris, Editions Le Decouvertc, 2002, p. 48.
" Jean-Francois Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1 945 până în zilele
noastre, Iaşi, Editura Polirom, 1 998, p. 87.
� Cf. T.V. Volokitina şi colab.,
Moskva i vostocnaia Evropa. Stanovleniie politiceskiie
rejimov sovetskogo tipa, 1949-1953. Ocerki istorii, Moskva. Posspep. 2002. p.usim.
� Vistor Frunză, Istoria comunismului în România, ediţia a Jll-a, Bucureşti, EVF, 1999,
�· 3 � 3 şi unn.
lb1dem, pp. 328, 335.
6 Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, Stalin cenzurat/necenzurat, Bucureşti, Editura Ion Ciistoiu,
·

p. 1 999.
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o parte, cadrele de partid, de guvern şi ale armatei, în fiunte cu N. S. Hruşciov
şi V.M. Molotov, iar, pe de altă parte, cadrele Ministerului de Interne şi ale
serviciilor secrete de7 informaţii politice şi represiune (N.K. V.D. - ul), în frunte
cu Lavrenti P. Beria . Pentru început, după cum este bine cunoscut, cei dintâi
I-au eliminat din cursa pentru moştenirea lui Stalin pe atotputemicul şi odiosul
L.P. Beria, care a fost arestat la 26 iunie 1 953, chiar în cursul unei reuniuni a
Prezidiului CC al PCUS. El avea să fie anc�etat şi judecat, condamnat la
moarte şi executat la 23 decembrie 1 9538. In continuare, N.S. Hruşciov,
câştigând controlul asupra PCUS după ce-a fost uns secretar general cu
ajutorul tovarăşilor de drum din ajun, s-a despărţit de aceştia, respectiv de
G.M. Malenkov ( 1 955) şi V.M. Molotov (1 957), ambii suspendaţi din toate
funcţiile de partid sau de stat şi, mai apoi, expulzaţi din partid .
. . . Deocamdată suntem însă la 8- 1 3 iulie 1 953, deci aproximativ la
două săptămâni după eliminarea lui Beria. Doar cu o zi mai devreme, la 7
iulie 1 953, plenara CC al PCUS decisese excluderea din CC al PCUS şi din
partid a lui L.P. Beria, iar, la 1 7 iulie, acelaşi organism a decis radierea
lui
9
M.D. Baghiroy din rândul candidaţilor pentru Prezidiu} CC al PCUS • Abia la
3-7 septembrie 1 953, o nouă plenară
va proceda la alegerea lui N.S. Hruşciov
10
ca prim secretar al ce al PCUS •
Ce s-a petrecut însă la 8- 1 3 iulie 1 953? In acele zile, o delegaţie română
de partid şi de stat, condusă de Gh. Gheorghiu-Dej, a întreprins o vizită "de
lucru" în URSS, având două intrevederi - consemnate în stenograme de către
oaspeţi (probabil şi de către gazde? !) - pe probleme interesând "stadiul
construcţiei socialiste" în România, lipsurile constatate şi succesele obţinute.
Publicăm, în anexă, ambele stenograme, care sunt inedite. După cum
rezultă din documente
au fost prezenţi12cu intervenţii, din
1 3 partea sovietică1 4
11
G.M. Malenkov , Nikita S. Hruşciov , Al. Mikoian , M.G. Pervuhin
A

1.1. Muhin, Ubiistvo Stalina i Beria, Moskva, Forum, 2002;
Beria, Sankt-Peterburg - Moskva, Neva-Olma Press, 2002.

7

Alexei Toptîghin, Neistvestnîi

8 Alexei Toptîghin, op.cit., pp. 284-293.

9

Nikolai Zencovici,
2002, p. 708.
10

11

Enţiklopediia biografii. Samîie zakrîtkie Iiudi,

Moskva, Olma-Press,

Ibidem

Gheorghi M. Malenkov (1901-1988), membru al Biroului Politic, apoi al Prezidiului CC al
PCUS ( 1 946- 1957), secretar al CC al PCUS (1952-1 953), preşedinte al Consiliului de M iniştri
al URSS ( 1 953- 1 955), exclus din conducerea PCUS ( 1957) şi, apoi, chiar din partid ( 1 96 1 )
H\jikolai Zen�ovici, op. cit., pp. 329-335).
.
.
.
- N.S. Hruşc1ov ( 1 894-1 971 ), membru al Brroulm Pohhc, ap01 al PrezidJUim CC al PCUS ( 19391964), prim secretar al CC al PCUS (1953- 1964) (Nikolai Zencovici, op.cit., pp. 609-618).
u Anastas 1. Mikoian ( 1895- 1978), membru al Biroului Politic, apoi al Prezidiului CC al
PCUS ( 1 935- 1 966), ministru al comerţului exterior ( 1938-1 953), vicepreşedinte al Consiliului
Comisari lor Poporului ( 1 937- 1946) şi al Consiliului de Miniştri ( 1946- 1 953 şi 1954- 1 955),
ministru al comerţului interior şi exterior ( 1953 ), preşedintele Sovietului Suprem al URSS
� 1964- 1965) (Nikolai Zencovici, op. cit. , pp. 368-375).
4 M.G. Pervuhin ( 1904-1 978), membru al Prezidiu lui CC al PCUS ( 1952- 1 957), vicepreşedinte
al Consiliului de Miniştri (1950-1953 ). ministrul al industriei electrice (1953), din nou
.

.

.

.

.

Comuniştii de Ia Bucureşti la "judecata" Moscovei ( 1 953)

93

15
şi A.l. Lavrentiev , exponenţii "noului curs" al politicii sovietice, iar, de
cealaltă parte, Gh. Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu, Alexandru
Moghioroş ş( Stoica Chivu. Documentele anexate sunt de o valoare
excepţională. In afară de faptul că surprind cu exactitate esenţa discuţiilor
purtate la Kremlin în zilele de 8 şi l 3 iulie 1 953, ele redau toată gravitatea
problemelor abordate, dezvăluie fără reticenţă ']udecata" severă, mai mult
decât cea . . . tovărăşească, la care "noua echipă" de la Kremlin a supus tirului
"echipa" lui Gheorghiu-Dej . Parcurgând documentele, cititorul va observa că
asaltul liderilor sovietici împotriva protejaţilor lor de la Bucureşti a fost, cu sau
fără motive întemeiate, de o duritatea neobişnuită şi pentru timpurile lui
Stalin! Ofensiva a culminat, desigur, cu descoperirea unor aspecte negative în
practica politică a Bucureştilor. Fără îndoială, numai într-un atare context a
fost posibilă declaraţia răspicată a lui V.M. Molotov în sensul că: " Voi vă

simţiţi siguri sub aripa Uniunii Sovietice. Fără sprijinul nostru nu v-aţi
menţine [la putere] nici două săptămâni (subl. ns. - Gh. B.) . . . " Ceea ce a

constituit un adevăr brutal pentru guvernanţii de la Bucureşti - să audă aşa
ceva din partea aliaţilor ideologici şi de clasă! Şi nu a fost singurul adevăr
exprimat la 'Judecata frăţească" înfăptuită, în condiţiile semnalate, de către
liderii comunişti sovietici, aşadar, de către "fratele mai mare", la adresa
"fratelui mai mic" . Dar numai lectura integrală a documentelor va îngădui o
cunoaştere directă şi exactă a modului în care conducătorii comunişti de la
Bucureşti şi-au dezamăgit superiorii de la Kremlin, fiind chemaţi să treacă un
examen brutal şi neobişnuit. Din finalul ultimei stenograme desprindem
detalii privind desfăşurările proceselor intentate de regimul lui Gheorghiu-Dej
lui Lucreţiu Pătrăşcanu şi Anei Pauker, ''tovarăşii de drum" de odinioară în
bătălia pentru cucerirea puterii.

vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri ( 1953-1955) (Nikolai Zencovici, op. ciL, pp. 417-4 19).
1 5 Diplomat de carieră, in acel moment - ambasadorul URSS la Bucureşti.
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ANEXE
Strict secret

Şedinţa din 8 iulie 1953

ARHIY A BIROULUI
POLITIC AL CC AL PMR
Nr. 83/1 953

Din partea CC al PCUS au participat tovarăşii: Malenkov, Hruşciov, Molotov,
Mikoian, Pervuhin. A asistat şi tov. Lavrentiev.
La începutul şedinţei tov. Gheorghiu-Dej a făcut o scurtă informaţie despre
situaţia economică din ţară - îndeosebi în ce priveşte aprovizionarea populaţiei - şi
despre _ştarea de spirit a oamenilor muncii.
In timpul informării tovarăşii Malenkov ş i Molotov au pus întrebări dacă
situaţia nu este prezentată în culori prea înfloritoare, exprimându-şi părerea că situaţia
este înfrumuseţată, că lipsurile se muşamalizează, că există nemulţumiri în populaţie
în legătură cu aprovizionarea, că sunt cazuri când ţăranii atacă depozitele cu cereale.
După informare, tov. Malcnkov a dat citire unui material bătut la maşină, fără să
precizeze sursa lui, în care se declară că aprovizionarea pe cartele în RPR s-a făcut
neregulat, că o mare parte din populaţie care nu are cartelă a fost lăsată la dispoziţia
pieţei libere, că nu ne-am ocupat suficient de aprovizionarea ţărănimii cu mărfuri
industriale. Tovarăşii au spus că în economia noastră există anomalii în ce priveşte
agricultura şi producţia mărfurilor de larg consum. Tov. Mikoian a arătat că a fost
forţat ritmul de dezvoltare a industriei grele, în timp ce produc�a de mărfuri de larg
consum, de pildă producţia de textile pe cap de locuitor, este mai mică decât în
celelalte ţări de democraţie populară. Se fabrică 6.000 bucăţi tractoare, dar din acest
număr 2.200 merg la export. Există o mare fluctua�e a forţei de muncă. La Sovromuri
lucrează 40.000 ostaşi. In timp ce există lipsuri la mâna de lucru, un mare număr de
muncitori lucrează la canal. Se face o ciudată politică de export: cu toate recoltele
slabe se exportă cereale pentru a obţine metale. Nu se cumpără din străinătate bunuri
de consum, în schimb se exportă utilaje, din care o parte însemnată sunt nefolosite.
Există utilaje în valoare de 23 1 milioane rublc importate din URSS şi Cehoslovacia,
care încă nu sunt montate. Totalul investiţiilor în agricultură este egal cu investi�ile
prevăzute numai pentru construc�a canalului Dunărea-Marea Neagră. Mai r 1ult de
jmn.�tate din rezerva de aur a ţării a fost cheltuită. Cheltuielile militare sunt excesiv de
mari, lucru la care am împins şi noi -·· spune tov. Mikoian. Pune întrebarea pentru ce e
ncv .J ...: de uzina de autocamioane. Din cauza volumului mic al produc�ei
aulocamioanelor vor avea un preţ de cost foarte ridicat. Nu mai vorbim de planul de
constmire a metroului. La ţară este mizerie, ţărănimea este uitată, nu are stimulent.
România este o ţară agricolă, dar cu toate acestea nu are rezerve de produse agricole.
Produc�a agricolă este mai mică decât în România burghezo-moşierească. Deşi RPR
este o ţară producătoare de petrol, la sate nu se găseşte petrol de vânzare. Se referă şi
la faptul că România a fost întotdeauna o ţară exportatoare de cereale.
Tov. Malenkov spune că politica economică a RPR este greşită, agramată şi
chiar periculoasă. Tulburările ţărăneşti - spune tov. Malenkov - nu v-au neliniştit şi n
aţi tras concluziile necesare; sunteţi cufundaţi în automulţumire. Este necesară o
schimbare temeinică a politicii economice. Canalul nu era necesar, construirea lui este
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o greşeală grosolană la care şi noi v-am împins. Cel mai grav lucru este faptul că
dispoziţia voastră este de a nu voi să recunoaşte� lipsurile existente.
Tov. Miron Co:1stantinescu răspunde la unele întrebări, referindu-se la unele
greşeli comise în propo�ile planului şi în practica economică şi de planificare în ţara
noastră.
Tov. Molotov a arătat că până acum dânşii nu s-au ocupat îndeaproape de
economia românească, că şi ei ne-au împins la o serie de lucruri proaste, România
este o ţară agricolă, trebuie ţinut seamă în această privinţă de experienţa Uniunii
Sovietice. Social-democraţii nu înţeleg şi nu iubesc satul, nu văd în ţărănime aliatul
clasei muncitoare. Lenin a unit clasa muncitoare cu ţărănimea muncitoare. Fără
aceasta nu se poate săvârşi revoluţia. Voi uitaţi pe ţărani. Aceasta nu este o poziţie
revoluţionară, ci antirevoluţionară.
Aici tov. Pervuhin a intervenit, spunând: ei sunt industrialişti. Tov. Molotov a
adăuga!: chiar superindustrialişti.
In continuare tov. Molotov a spus: Voi vă simţiţi siguri sub aripa Uniunii
Sovietice. Fără sprijinul nostru nu v-a� menţine nici două săptămâni. Dacă nu veţi fi
legaţi de popor, nici noi n-o să vă putem ajuta. Cine va respecta puterea voastră?
Poporul sovietic a vărsat o mare de sânge pentru eliberarea voastră. Ce veţi face în
cazul unui al treilea război mondial? Armata voastră este formată din ţărani în cea mai
mare parte.
De altfel, greşeli asemănătoare s-au comis în Ungaria şi pare-se în
Bulgaria. V-am încurcat şi noi în anumite probleme. Aţi lansat în mod greşit lozinca
cincinalului în patru ani, luându-vă mecanic după noi. Dar noi am întărit întâi timp de
1 2 ani alianţa cu ţărănimea muncitoare şi abia după aceea am venit cu o astfel de
lozincă.
Noi vă facem o critică tovărăşească, dar în caz de război vom fi criticaţi cu
armele.
Noi am avut perioada comunismului de război, care a dus la o mare încordare
internă. Lenin a venit atunci cu NEP-ul care a constituit o cotitură. Aşa trebuie să
procedaţi şi voi. V-aţi rupt de popor, apropiaţi-vă de popor. Suntem îndureraţi,
neliniştiţi. Vrem să îndreptaţi repede lucrurile. Avem nevoie ca România să fie o bază
trainică a frontului nostru. Luaţi măsurile de îndreptare fără panică, fără zgomot, dar
in aşa (el încât să nu fiţi un flanc nesigur al frontului nostru.
In cursul discuţiei tov. Molotov şi tov. Mikoian au subliniat că în ciuda situaţiei
alimentare grele din ţara noastră n-am cerut noi, ci ne-au oferit ei ajutor, că ei nu dau
din prisosuri, ci din rezerve. Va trebui .iă fim cu mnre băgare de seamă să nu se
producă cu pril�ul Festivalului [tineretului organizat la Bucureşti in 1 953] un scandal
cu alimentaţia. In legătură cu anii de recoltă slabă a spus: Vă plângeţi că "Dumnezeu
nu vă ajută?".
Tov. Malenkov, în chestiunea canalului, a spus: voi vă preocupaţi prea mult cu
problema de prestigiu. Nu e problema de prestigiu. Puteţi să pierdeţi puterea, să
pierdeţi totul, nu numai prestigiul. Cea mai mare primejdie este autoliniştirea,
muşamalizarea lipsurilor. Se pare că voi nu vreţi să porniţi pe drumul indreptării
greşelilor. Situaţia in agricultură şi alimentaţie este catastrofală. Poporul se întreabă ce
avantaje are de pe unna regimului de democraţie populară, dacă e mai bine sau mai
rău decât înainte. Trebuie să faceţi o cotitură in politica economică.
Tov. Hrusciov se ocupă de problema canalului, punând întrebarea cui ii trebuie
acest canal? Este o idee nemţească. Nemţii aveau nevoie de ieşire la mare pentru
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submarine, fără să fie obligaţi să treacă prin partea sovietică a Dunării. Canalul acesta
nu ne uneşte, ci ne desparte. Este o idee ruşinoasă. Se ocupă apoi de uzina de
tractoare, de preţul de cost foarte ridicat al tractoarelor. Tractorul vostru este un tractor
de aur. Acelaşi lucru despre proiectarea uzinei de camioane. URSS a trebuit să
accelereze ritmul de construire a industriei grele (maşini, siderurgie) pentru că era
singură. România are altă situaţie. De altfel şi din punct de vedere strategic
construirea unora dintre întreprinderi în RPR este dezavantajoasă. Trebuie să
contactăm mai strâns planurile noastre economice, să dezvoltăm mai raţional
economia noastră. Nu canal, ci dezvoltarea producţiei agricole, abundenţa de produse.
Tov. Malenkov arată că şi în URSS s-a renunţat la construirea Canalului
turcmen. Şi Canalul Volga-Don l-am construit ca şi voi. Intervine tov. Hrusciov: Mai
bine zis, dacă ar fi să luăm acum hotărârea, n-am mai construi nici acest canal.
Tov. Malenkov spune în continuare: Noi considerăm că nu am acordat ajutorul
cuvenit colhozurilor; mai avem lipsuri în ce priveşte creşterea vitelor.
La canalul Dunărea-Marea Neagră, şi după terminare, veţi plăti an de an 90
milioane lei. Corectaţi voi această greşeală, pentru că altfel poporul vă va corecta.
Tov. Hrusciov intervine arătând că în faţa opiniei publice se poate pune
problema nu a opririi, ci a amânării canalului.
Tov. Malenkov: Cheltuielile militare sunt exagerate, v-am împins noi la
aceasta. Trebuie revizuite.
Din toate acestea trebuie trase concluzii serioase, liniştit, fără panică, fără
zgomot. R.D.G. s-a refăcut sub lovituri, cu zgomot. l-am sfătuit şi pe ei, dar am cam
întârziat. Voi puteţi îndrepta lucrurile, la voi nu s-a ajuns la un punct de fierbere. Dar
trebuie să vă grăbiţi. Trebuie să cointeresaţi ţăranii. Oamenii trebuie să trăiască bine.
Cercetaţi atent ce măsuri trebuie luate şi noi vă vom ajuta. Analizaţi toate problemele
legate de cheltuielile militare, de Sovromuri, de export.
Tov. Malenkov s-a interesat care este procentul la cotele obligatorii. Tovarăşii
au apreciat că procentul este ridicat.
Tov. Malenkov a arătat apoi că "la unele măsuri aventuroase noi v-am
împins". Referindu-se la oprirea lucrărilor canalului, a spus că, desigur, poporul nu va
striga ura, dar trebuie luate măsuri concrete de îmbunătăţire a .situaţiei şi poporul va
înţelege. Nu e nevoie să vă criticaţi în faţa întregului popor.
Tov. Hrusciov reaminteşte şi de proiectul de construire a canalului Bucureşti
Dunăre. Aceasta este adevărată fantezie.
Sectorul individual din agricultură trebuie ajutat mai mult. Î n România
socialismul nu poate fi construit fără mămăligă.
Tov. Malenkov: Satul este important prin aceea că dacă dai atenţie satului ai şi
rezultate.
Menţionându-se că avem pregătite unele măsuri de îmbunătăţire a nivelului de
trai, tov. Malenkov spune că aceste măsuri au fost elaborate înainte de critica făcută şi
că, deci, trebuie pregătite propuneri în lumina criticilor făcute.
Referindu-se la Sovromuri, tov. Mikoian spune că nu trebuie să ne luăm după
unii specialişti prea hrăpăreţi, cum a fost Iatrov, care este scos din muncă. Precizează
că de acum încolo creditele şi investiţiile se vor suporta jumătate-jumătate ("po
polam"). Tov. Malenkov aprobă: Veniturile pe jumătate şi cheltuielile pe j umătate.
. Tovarăşii au recomandat să se elaboreze un material cuprinzând propuneri
preliminare în legătură cu îndreptarea greşelilor în politica economică, care să fie apoi
văzut împreună cu dânşii în termen de trei zile.
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Tov. Gheorghiu-Dej a rugat să fie ajutaţi la alcătuirea documentului de 1 -2
tovarăşi. Tovarăşii nu au fost de acord, exprimându-şi pf.rerea că propw1erilc trebuie
elaborate de noi în mod independent.
Tov. Molotov a spus: Ce vreţi? Dacă cele propuse vor fi greşite să aruncati
vina asupra noastră?
Cu aceasta şedinţa a luat sfârşit.

Şedinţa din 13 iulie 1 953
Din partea PCUS participă tovarăşii: Malenkov, Molotov, Hrusciov, Mikoian.
Asistă şi tov. Lavrentiev.
Tov. Gheorghiu-Dej prezintă documentul întocmit, subliniind că acesta este un
cadru de propuneri, o bază de discuţie. La întocmire s-au folosit datele pe care le
aveam asupra noastră, dar care nu sunt complete şi vor trebui verificate în ţară, va
trebui încă să aducem precizări, ţinând seamă de sfaturile pe care le vom primi în
discutie.
'
Tov. Malenkov dă citire materialului. În timpul lecturii, tov. Mikoian,
referindu-se la procentul de 25% din investiţii pentru apărare, face observa�a: "E
prea mult, e prea mult". La pasagiul unde se arată că mul� chiaburi îşi părăsesc
gospodăriile, tov. Molotov a întrebat: "Numai chiaburi?" Tov. Gheorghiu-Dej
răspunde că sunt şi mijlocaşi, întrucât jos unii mijlocaşi sunt trecuţi la categoria
chiaburilor. La citirea listei anexe tov. Mikoian a întrebat de ce lipseşte uzina de
autocamioane.
To-v. Malenkov, consultându-se cu ceilalţi, apreciază că direcţia, cursul este
just, că mai trebuie chibzuit conţinutul şi bine gândit felul în care trebuie introduse în
practică măsurile propuse.
Acest lucru trebuie făcut fără zgomot, liniştit, fără să vă dezbrăcaţi în public şi
să nu ţipaţi în toată ţara, pentru a nu da apă la moară duşmanilor şi şovăielnicilor.
Unele greşeli vor trebui recunoscute în partid. Poporul vă va judeca după fapte,
constatând că lucrurile merg bine. Avem experienţa din Ungaria, unde tovarăşii au
făcut exces, au procedat prost. Au mers direct în faţa poporului, fără a pregăti în
prealabil partidul. Să nu vă bateţi cu pumnii în piept; este necesară nu căinţa, ci fapte
pozitive.
Poate că nu e nevoie să vă avertizăm prea mult, pentru că nu prea staţi bine cu
autocritica.
În discuţiile cu tovarăşii germani, care procedează şj ei la reducerea numărului
de întreprinderi din grupa A, s-a pus problema şomajului. In mei un caz nu trebuie să
existe şomaj. In procesul reorganizării, dacă se lucrează neabil, poate să apară şomaj .
Aceasta nu este admisibil. Toţi muncitorii trebuie să aibă de lucru, toţi trebuie să aibă
salariu.
Problema întăririi alianţei cu ţărănimea muncitoare, a înţelegerii cu ţărănimea
muncit9are este oglindită. Trebuie trecut la măsuri concrete.
In material nu spuneţi nimic despre reducerea efectivelor militare. Vă
consideraţi, probabil, legaţi prin programul de trei ani. El este bun, dar nu este
intangibil, trebuie privit critic. Noi ne gândim să-1 reexaminăm. Nu vă jenaţi, faceţi
propuneri. Nu consideraţi presiunile consilierilor sovietici ca obligatorii. Cheltuielile
pentru apărare constituie o apăsare serioasă pentru economia naţională. Vom
reexamina şi la noi bugetul apărării.
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În ce priveşte procentul investiţiilor în venitul naţional. Poate că 35% era o
cifră absurdă. Trebuie făcută o socoteală foarte minuţioasă, nu pornind de la această
cifră, ci de la realitate.
Cu privire la colectări. 25% din recolta efectivă este mai mult decât 1 /3 la lan.
Trebuie să vă gândi ţi serios.
Tov. Hrusciov: Este posibil ca, în condiţiile lor, 25% să fie necesar. lnsă
sistemul de calculare nu trebuie schimbat. Să se calculeze cota la suprafaţă. Altfel veţi
fi înşelaţi. Mulţi ţărani vor ascunde recolta reală şi tocmai cei ce vă înşeală vor ieşi cu
folos. Nici noi n-am trecut încă la sistemul de calculare la batoză. Şi din punct de
vedere politic este mai convenabil să calculăm cotele la suprafaţă, nu la recolta
efectivă, altfel procentul apare prea ridicat.
Tov. Malenkov propune scoaterea întregului pasaj privitor la colectarea la
batoză. Consideră că măsura de anulare a tuturor restanţelor nu este justă. Veţi rămâne
fără pâine. Va deveni lozinca celor ce nu vor să dea cote. Va submina disciplina.
Tov. Molotov: Apropierea preţului de colectare de cheltuielile de cost nu este o
formulă justă - nici un economist n-ar putea calcula cheltuielile de cost, întrucât ele
sunt foarte variate pe categorii de gospodării. Nu trebuie să vă orientaţi după ţăranul
cel mai leneş. Nu trebuie uitată indicaţia lui Lenin că nu ne trebuie orice alianţă cu
ţărăniJl!ea ci numai o astfel de alianţă care întăreşte dictatura clasei muncitoare.
In chestiunea presiunii economice şi silirii administrative sunt confundate două
lucruri. Silirea administrativă trebuie evitată dar nu şi presiunea economică. Trebuie
făcută presiune economică asupra ţărănimii, altfel va presa �atul asupra oraşului şi
ţăranul va cere astfel de preţuri că veţi rămâne fără acumulări. In material se vădeşte o
exagerare în cealaltă direcţie. Se simte că nu prea aveţi cunoscători ai. satului, îl
cunoaşteţi mai mult din goana maşinii. Multe măsuri sunt luate de-a valma. Trebuie
cointeresat ţăranul muncitor, dar în mod bine gândit.
Tov. Hrusciov: Animalele de muncă care nu mai pot lucra trebuie primite la
colectare; în ce priveşte familiile cu mulţi copii - să nu fie eliberate global de cota de
lapte.
Tov. Mikoian: În RPR sunt douăpreţuri diferite - la colectare şi la cumpărări.
Preţul la cumpărări poate fi reexaminat. In ce priveşte preţul de colectare să rămână la
nivelul actual, el este un fel de impozit. Statul poate fixa orice preţ; este preferabil să
se ieftinească mărfurile industriale destinate ţărănimii şi să fie mai larg folosit fondul
unic. Cointeresare, dar cu măsură. Daţi mai multe mărfuri, ţăranul să dea mai multe
produse. Voi manifcstaţi liberalism, bazat pe necunoaşterea satului, de parcă aţi fi
nişte negustori bogaţi care n-aveţi ce face cu avutul vostru. Cât despre totalul sumelor
dat la impozit de ţărănime, aici trebuie ţinut seamă şi de colectări - impozit în natură.
Tov. Hrusciov: Darea pământului în arendă este o chestiune duioasă. Cei ce
dau în arendă nu sunt interesaţi să facă investiţii. Productivitatea nu va creşte.
Gospodăria se va duce la nivel scăzut. Nu este just aici sistemul în parte.
Gospodăriile colective şi TOZ-urile trebuie să aibă avantaje mai mari decât
ţăranii individuali.
Tov. Molotov: Trebuie gândit dacă este cazul să fie redus impozitul pe salarii,
nu să facem pe oameni buni. Trebuie bine socotit. Faţă de fondul de salarii, totalul
impozitelor nu este mare. Şi aici se manifestă liberalism. Statul trebuie întreţinut.
Ieftinirea serviciilor serviciilor este lucru just. Cât despre taxa la spitale, mai
bine să se îmbunătăţească deservirea medicală a populaţiei. Nu trebuie umblat după
efecte de scurtă durată. Altfel veţi da faliment. lntâi o să vă laude muncitorii, iar apoi
•
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o să vă înjure.
Tov. Malenkov: Cursul rublei faţă de leu este prea mare.
Am arătat că ne-am gândit să îmbunătăţim cursul leului faţă de rublă odată cu
desfiinţarea cartelelor.
Tov. Malenkov: Independent de desfiinţarea cartelelor trebuie rectificat. Noi
am ajuns la concluzia că actualul raport nu este just şi desigur că sunt şi alte lucruri
nejuste. Probabil că şi voi aţi văzut acest lucru, dar de ce nu ridicaţi aceste probleme?
De ce v-aţi reţinut? Nu vă ruşinaţi, puneţi pe hârtie tot ce aveţi de propus în materie de
export, acord tehnic, curs valutar, cheltuieli militare, Sovromuri şi le vom examina
împreună. Să puneţi totul în mod sincer şi deschis, chiar atunci când aveţi impresia că
o anumită măsură atinge interesele economice ale URSS. Interesele noastre şi ale
voastre sunt comune.
Cursul este just, dar materialul trebuie considerat ca material brut, absolut
preliminar. Datele, propunerile mai _trebuie studiate, .verificate şi completate. Vă
restituim textul pentru ca să nu vă consideraţi legaţi. Indeosebi partea privitoare la
agricultură trebuie îmbunătăţită. Să îndreptaţi politica în relaţiile cu ţărănimea. Să
lichidaţi politica agramată. Să nu luaţi măsuri necugetate. Nu vă grăbiţi. Nu aruncaţi
totul deodată ci treptat, sistematic, după o bună pregătire. Să asiguraţi întărirea
alianţei, să aveţi grijă de întregul popor muncitor, să fie abundenţă de produse. Să
dezvoltaţi economia, să întăriţi statul muncitoresc. Nu trebuie nici un fel de grabă. Şi
canalul - liniştit, fără ţipete.
Tov. Chivu, din partea noastră, ridică problema uzinei de camioane, care este
necesară pentru economia noastră naţională. Halele au fost înainte con�truite, avem o
mare parte din maşini, proiectul este depus spre expertizare în URSS. In primii ani e
vorba de 6 000 camioane, pentru viitor se prevede dezvoltarea până la 1 2 000. Nu
acoperim necesarul, avem 1 3 000 .
Tov. Hrusciov proprn1e: Ar fi bine să cooperaţi cu Ungaria şi Bulgaria ca să nu
vă coste prea scump.
Schimbând păreri între dânşii, tov. Mikoian a propus să se importe din
Cehoslovacia. Ceilalţi tovarăşi au arătat însă că nu primim maşini nici de la
Cehoslovacia, nici de la URSS.
Tov. Molotov: A r fi bine să s e facă ateliere de montaj auto, primind piese din
URSS .
Tov. Hrusciov se pronunţă pentru contractarea construcţiei uzinei de camioane.
Tov. Mikoian propune micşorarea capacităţii Centrului cinematografic Buftea.
Tov. Moghioroş ridică problema maşinilor pentru activitatea de partid,
caravane, biblioteci.
Tov. Malenkov răspunde că vor putea să ne ajute cu gaz-uri şi caravane.
Tov. Apostol ridică problema pieselor de schimb pentru maşinile agricole şi
maşinile tractate.
Se cere o listă concretă, răspunsul fiind favorabil.
Tov. Gheorghiu-Dej ridică problema concentrării aparatului de stat.
Tov. Malenkov: măsura este bună, dar nu trebuie exagerat. Noi considerăm că
s-a exagerat la voi. Ba facem contopiri, ba despărţim. In ce priveşte contopirea MSS
cu MAI aici nu veţi greşi . Efectivul M SS este imposibil de umflat.
Toy. M ikoian: Să reduceţi lagărele.
}ov. Hrusciov: Veţi reduce efectivele MSS şi MAI, se vor reduce şi lagărele.
In legătură cu Ministerul Agriculturii, tovarăşii consideră justă contopirea lui
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cu Ministerul GAS şi Comitetul de Colectări. S-au interesat, dacă am dat
gospodăriilor colective din pământul de rezervă a statului. Trebuie să vă feriţi de
greşeala comisă în republicile baltice, unde aproape tot pământul moşierilor a trecut la
suvhozuri, iar ţăranii n-au văzut avantaje. Tovarăşii socot că trebuie dat din
pământurile statului gospodăriilor colective.
Gostaturile au excesiv de mult pământ. S-ar putea da o parte gospodăriilor
colective şi chiar ţăranilor individuali.
Tovarăşii s-au interesat de proporţia semănături lor de grâu de primăvară. Ei nu
recomandă extinderea lui.
Tov. Gheorghiu-Dej cere părerea în legătură cu procesele ce sunt în pregătire
(Pătrăşcanu, agentura turcă, franceză etc.).
Tovarăşii au cerut să se precizeze în concret la fiecare proces, ce caracter
intenţionăm să dăm şi care este gradul de pregătire, după care se vor pronunţa.
Tovarăşul Molotov întreabă care este situaţia Anei Pauker.
Tov. Gheorghiu-Dej răspunde că ancheta s-a terminat şi cazul ei va fi supus
Biroului Politic.
Tov. Molotov: O consideraţi cinstită?
Tov. Gheorghiu-Dej: Greu de spus.
Tov. Moghioroş: Foarte greu de spus.
(Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti,
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SIMBOLURI SACRE ALE CORPULUI UMAN
Livia Liliana Sibişteanu

În toate epocile istorice, fiecare civilizaţie a avut ca preocupare
fundamentală cercetarea pentru cunoaşterea adevărului absolut despre
originile Universului şi ale omului. Chiar şi în zilele noastre, oamenii de
cultură, indiferent de ce fonnaţic sunt, umanistă sau ştiinţifică, sunt preocupaţi
să cerceteze de unde vine omul, unde se află în evoluţia sa fizică şi spirituală şi
încotro se îndreaptă.
Nu i-a fost dat încă omului să ajungă la o cunoaştere universal valabilă.
Susţinătorii teoriei creaţioniste şi cei ai teoriei evoluţioniste aduc argumente
pro ş� contra, dar nici unul dintre ei nu deţine adevărul absolut, deci nu poate
convmge.
La sfârşitul mileniului al li-lea, oamenii de ştiinţă au impus în circulaţia
informaţiilor, în programele şcolare şi universitare, teoria evoluţionistă, dar tot
atunci şi la începutul mileniului al III-lea, toţi mai mulţi oameni, indiferent de
pregătirea culturală, se îndreaptă către Biserică, susţinătoarea teoriei
creaţionistc, unde găsesc un sprijin spiritual şi moral.
Dacă susţinătorii evoluţionismului neagă în totalitate actul creaţiei
divine sau ştiinţifice (pe o altă planetă, într-o altă galaxie), creaţioniştii, fie
laici, fie reprezentanţi ai Bisericii, nu neagă evoluţia (mai ales acea spirituală),
din contra, sustin că aceasta este destinul wnanitătii.
În studi {Il de faţă, nu intenţionăm să facem o pledoarie în susţinerea
teoriei creaţioniste, fiindcă nu deţinem adevărul absolut, ci aducem
argumente în susţinerea punctului de vedere al lui Aristotel că: "Omul este
un mic Univers", că omul, privit ca rezultat al evoluţiei sau ca rezultat al
creaţiei (Creatorul - Fiinţă Supranaturală sau Creatorul - Om de ştiinţă care
şi-a creat clona numită om după chipul şi asemănarea sa), este o fiinţă
constituită într-o unitate perfectă, în armonie cu Universul şi natura, că îşi
are destinul înscris pe el.
Dezlegarea tainei originii, sentimentele pe care omul le-a avut atunci
când îl frământau probleme esenţialiste se regăseşc în simboluri, înainte ca
omul să-şi poată exprima, în scris, gândurile. In evoluţia sa, omul şi-a
dezvoltat aptitudinile de a tixa gândurile în simboluri 1 , care au continuat să
existe şi după apariţia scrisului. Omul şi-a creat simboluri sacre prin care intra
în contact cu zeii, pe care apoi le-a descoperit în propriul corp. Primele
manifestări ale transmiterii descoperirilor oamenilor, prin simboluri sau prin
scris, nu reprezintă altceva, decât dorinţa lor de a le face cunoscute, de a-i
iniţia pe profani şi, nu în ultimul rând, de a le da o semnificaţie sacră. Nu ştim
1 Andre Leroi-Gourhan, Gestul şi cuvântul, Bucureşti, Editura Meridiane,

1983, voi. 1, p. 258.
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ce sau cine l-a determinat pe om să fie însetat de sacralitate şi să-şi dorească
nemurirea, dar ştim că această credinţă l-a făcut să aibă un scop şi l-a
determinat să se perfecţioneze.
Indiferent din ce şi-a imaginat omul că a fost creat (lut, sânge, lemn,
piatră), din cine (omul primordial, animal - totem sau că a evoluat dintr-o
maimuţă superioară) sau cum a fost creat (prin sacrificarea zeului, după chipul
şi asemănarea Creatorului), el a fost creat cu un scop: să elibereze pe zei de
povară, să-i slujească pentru ca aceştia să se afle în pace" (Enuma eliş, VI),
"
să-I slujească pe Ahura Mazda - principiul binelui (Avesta, Vendidad, 1 -2),
să le fie reazem zeilor prin evlavia lor (Popul Vuh 1, 1 6).
Locul superior pe care omul îl ocupă în Univers şi misiunea sa sunt clar
explicate în Biblie. Nu ştim cine a scris Biblia nici celelalte cărţi sfinte, cine i
a inspirat pe toţi profeţii din toate religiile (Moise, Budha, Zoroastru, Iisus,
Mohammad), dar cert este că majoritatea populaţiei Globului crede în aceste
cărţi şi în misiunea omului.
Revenind la Biblie, aici se înţelege faptul că omul este ultima dintre
lucrările lui Dumnezeu, în el, Dumnezeu îşi găseşte împlinirea şi semnificaţia
propriei lucrări. Omul este stăpân peste natură, dar trebuie să o slujească, să o
îngrijească şi să o facă să aducă roade (Gen.; 2; 1 5). El este supus aceloraşi
legi la care este supusă natura şi este copleşit de grandoarea lumii în �care
trăieşte (Iov, 38-42). Natura nu este un cadru neutru pentru viaţa omului. Intre
natură şi om există legături strânse şi misterioase. Şi totuşi, în acest context al
naturii, omul nu-şi poate gândi adevărata semnificaţie a vieţii lui. Natura stă
sub blestemul stricăciunii datorată căderii omului în păcat (Gen.; 3 ; 1 7; 1 8), şi
acum suferă durere şi moarte, aşteptând răscumpărarea finală a omenirii,
înainte ca ea însăşi să fie răscumpărată (Rom.; 8, 1 9-23). Biblia spune despre
natură că se va bucura de evenimentele care duc la răscumpărarea omului
(Ps., 96, 1 0- 1 3) şi că, de asemenea, ea va beneficia de izbăvire în viitor. Omul
are de parcurs o istorie şi un destin de împlinit, unic în toată creaţia. Fiind
făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Gen.; 1 .22), îi dă omului
responsabilitate faţă de Creatorul său.
Sfântul Pavel foloseşte pentru om două expresii "ha exo anthrăpas" (2
Cor.; 4, 1 6) "omul din afară" şi "ha esă anthrăpas" (Rom.; 7,2; Cor.; 4, 1 2)
2
"omul lăuntric" . Probabil în viziunea Sf'antului Pavel, "omul din afară" este
omul fizic, "chipul" lui Dumnezeu, ceea ce vedem noi, ceea ce Creatorul vrea
Să ne arate, prin om, din chipul său iar "omul lăuntric" este partea spirituală,
asemănarea" cu Dumnezeu, unde trebuie să ajungă omul în devenirea sa.
"
Omul formează totuşi o unitate perfectă, pentru că trupul a fost creat în aşa fel,
încât el să reprezinte perfecţiunea pe care omul trebuie să o atingă în spiritul său.
Omul a fost şi rămâne pentru el însuşi o enigmă, chiar dacă, într-un fel
sau altul, Creatorul şi-a însemnat omul. Toţi cei care au fost obsedaţi de ceea
-

2
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Simboluri sacre ale corpului uman

ce reprezintă corpul uman au aJuns la concluzia că acesta reprezintă o
construcţie simbolică.

l.Corpul uman în armonie cu Universul

Organismul uman este construit în raport cu Universul, într-o annonie
perfectă, dacă privim Universul ca macrocosmos care se reflectă în om ca
3
micro-cosmos . Filosofia chineză consideră că Universul este un tot, rezultat
al unităţii contradictorii a două principii: Yin şi Yang. Yin (a cărui ideogramă
o conţine pe cea a Lunii) reprezintă fenomene, procese captatoare de energie,
poate degaja energia captată şi este atribut materiei, energiei structurale,
energie cristalizate într-o structură. Yang (a cărui ideogramă o conţine pe cea
a Soarelui) reprezintă fenomene, procese generatoare de energie, degajă
energie şi este atribut al energiei în manifestare activă. Referitor la organismul
uman, Yin şi Yang reprezintă aceleaşi atribute: Yin este la interior, Yang este
la . exterior, Yang menţine structura (Yin), iar Yin permite manifestarea lui
4
Yang în corpul uman • Omul aparţine atât cerului; cât şi pământului şi poate
capta energie atât de la Soare, cât şi de la Pământ. Omul, ancorat în mediul
său ambiant, este sensibil la schimbările climatice sau ale anotimpurilor, la
energia solară, telurică sau astrală. Ştiinţele moderne ecologia, cosmobiologia,
biometeorologia, bioclimatologia au demonstrat faptul că omul este
5
dependent, prin structură şi funcţii, legilor fundamentale cosrnice • De
asemenea, cele cinci elemente primordiale au corespondenţă în corpul uman:
apa: rinichiul, vezica urinară; focul: inima, intestinul gros; pământul: splina,
pancreasul, stomacul; metalul: plămânul, intestinul gros; lemnul: ficatul,
vezica biliară. Legea de producţie a elementelor se regăseşte în organism în
modul în care organele se stimulează reciproc, iar legea inhibiţiei, distrugerea
naturii se regăseşte în organism în modul în care un organ bolnav produce
îmbolnăvirea celui cu care este în legătură. Astfel, lemnul produce focul,
focul, prin cenuşa pe care o produce, formează pământul, în pământ sunt
produse minerale (metalul), metalul topit dă naştere valurilor (deci apei), apa
stimulează şi produce pădurea (lemnul) şi invers, focul topeşte metalul,
metalul taie lemnul, lemnul acoperă pământul, pământul absoarbe apa, apa
stinge focul. Corespondenţa în corpul uman se vede în figura 16.
Interesantă este concepţia populaţiei africane dagon, aflate în afara
marilor civilizaţii, conform căreia corpul şi Universul sunt indisolu�il legate,
sunt constituite din aceleaşi materiale, la scări dimensionate diferite. In corpul
uman se află un "grăunte de Univers", substanţa sa combină patru elemente
3

Teodor Caba şi Marius-Theodor Caba,

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 989, p. 1 9.
dr.

Acupunctura metodă străveche,

Bucureşti, Editura

Constantin Ionescu-Tîrgovişte (coord), Acupunctura de la
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 988, p. 64-66.
Teodor Caba şi Marius-Theodor Caba, op.cit., p. 27-28.
6 Ibidem, p. 3 1 -34.
Dr. Dumitru Constantin,

tradiţie la ştiinţele moderne,
5

1 04

Livia Liliana Sibişteanu

primordiale: apa (sângele şi lichidele din corp), pământul (scheletul), aerul
7
(suflul vital) şi focul (căldura animală) .
Dacă unii filosofi, oameni de ştiinţă şi credinţele unor popoare găsesc
corespondenţe ale principiilor şi elementelor care alcătuiesc Universul în
corpul uman, alţii susţin că în Univers este înscris destinul omului. Astfel,
ştiinţa ocultă, astrologia, conferă însuşiri specifice fiecărei planete, care se
răsfrâng asupra destinului uman. Astrologia şi-a creat sistemul solar şi
8
tipologiile umane corespunzătoare celor 1 2 perioade ale anului •
Platon, în Timaios (4 1 d), relata cum Creatorul, "după ce a alcătuit
întregul, 1-a divizat în atâtea suflete, câte astre erau şi le-a distribuit - fiecare
suflet fiecărui astru". Şi astăzi există credinţa că destinul omului este însc1is
într-o stea, iar când o stea cade de pe cer, se spune că a murit un om.
Rudolph Streiner, unul dintre cei mai mari reprezentanţi ai ştiinţei
oculte, susţine existenţa corpului astral în alcătuirea opului. Corpul astral
caracterizează starea de veghe, trezirea la conştienţă. In timpul somnului,
acesta se retrage în lumea de care aparţine, în propriul Univers, cel astral,
pentru reîmprospătarea spirituală a omului. Revenind în corpul fizic,
contopindu-se cu universul fizic al existenţei palpabile, se creează ambianţa
psihosomatică necesară activităţii de zi cu zi. Deci imaginaţia şi inventivitatea,
f(H1a Je muncă reprezintă rezultatul corpului astral al existenţei noastre care se
reîmprospătează părăsind dimensiunea terestră şi accedând la dimensiunea
propri� lui, dimensiunea astrală9 .
In chiromanţie, degetele mâinii au corespondent astral: degetul mare ·
corespunde Pământului, (geometria lui poate sugera un om care comite o
crimă), indexul - corespunde lui Jupiter Uustiţie, noroc, dominare), mijlociul 
corespunde lui Saturn (geniu, pesimism, desfrânare), inelarul - corespunde
Soarelui (putere, inteligenţă, strălucire), degetul mic - corespunde lui Mercur
(spirit practic, meschinărie). Fiecare dintre aceste cinci degete reprezintă în
viziunea astrală o antenă a sufletului îndreptată spre �espectivele astre, de unde
se pătrunde de influenţa lor benefică sau malefică. In palmă stmt nouă munţi
care aparţin celor 7 planete, Soarelui şi Lunii. Prin palmă se poate capta şi da
10
energie . De asemenea, corespondenţe astrale au şi cele 7 linii de pe frunte
după care mitoscopia prezice viitorul unui om 1 1 .
Evoluţia omului, maturizarea lui, sunt considerate de ocultişti ca fiind
sub influenţa a 7 metale şi a 7 astre: copilăria (de la O ani la 7 ani) este st·'•l
influenţa Lunii şi a argintului; pubertatea (de la 7 ani la 1 4 ani) este sub
influenţa planetei Mercur şi a mercurului; adolescenţa (de la 14 ani la 2 1 ani)
7

David le Breton, Antropologia corpului şi modernitatea, Timişoara, Editura Amarcord,

2002, p. 24.

Paul Ioan, Piramida lui Kheops. Ipoteze, Bucureşti, Editura Alifa, 1 998, p. 1 00.
pud Ibidem, p. 96.
Daniela Lascu, Chiromanţia, Ploieşti, Editura Atlantis, 1 993, p. 5- 1 6.
11
Alexandrian. Istoria filozofiei oculte, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 994, p. 225.

8
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este sub influenţa lui Venus şi a cuprului; tinereţea (de la 2 1 ani la 42 de ani)
e3te sub influenţa Soarelui şi a aurului; maturitatea (de la 42 de ani la 49 de
ani) este sub influenţa lui Marte şi a ficrului; omul în vârstă (între 49 de ani şi
56 de ani) este sub influenţa lui Jupiter şi a staniului, iar bătrâneţea (de la 56
12
de ani) este sub influenţa lui Saturn şi a plumbului . Constatăm o evoluţie a
omului pe cifra miraculoasă 7, care reprezintă în sistemul numerologiei şi a
aritmeticii simbolice, totalitatea cosmică, în conformitate cu ecuatia
3 cer + 4
'
13
- pamant 7 cosmos .
-

�

�

=

-

2. Corpul uman şi Pomul Vieţii
Biblia spune că Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de
pomi plăcuţi la vedere şi buni pentru hrană, iar în mij locul grădinii erau pomul
vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului (Gen., 2, 1 7). Unii teologi au ajuns
la concluzia că cei doi pomi sunt unul şi acelaşi. Pomul, ca simbol, are forma
de cruce. Braţul vertical este pomul vieţii, cunoaşterea lui Dumnezeu, braţul
orizontal este pomul cunoştinţei binelui şi răului, cunoaşterea creaţiei. Pomul
Vieţii este unirea cu Dumnezeu (omul trebuie să-şi caute Creatorul), pomul
14
cunoştjnţei binelui şi răului este unirea cu veacul •
In cele două cărţi, "Cartea Formării" şi "Cartea Splendorii", care
conţin, conform Tradiţiei ebraice, tainele începuturilor transmise de Moise lui
5
Iosua, Po,nul Vie!ii a devenit Arborele Sefirot-urilor1 • Arborele
este
construit din 1 0 sefirot-uri (sefrra
recipient); fiecare sefira primeşte
totalitatea "Luminii necreate, dar fiecare dintre el o exprimă în modul lui
propriu" (figura 2).
De la Keter, primul sefira, (Coroana) la Malkut, ultimul
sefrra,
(lmpărăţia), Lumina divină se desfăşoară în trei triade, (care �e vor vărsa în
Malkut) şi anume: prima triadă, Keter (Coroana), Hokhmah (lnţelepciunea),
�inah (Inteligenţa) este cea a transcedenţei divine; a doua triadă, Hesed
(lndurarea), Din (Dreptatea), Tiferet (Frumuseţea) exprimă planul Principiilor
Creaţiei şi al Legilor; a treia triad Netsah (Puterea), Hot (Maiestatea), Yesod
6
(Temelia) este înfăptuirea Creaţiei .
Structura corpului wnan, dar şi destinul lui se înscriu in Arborele
Sefirot-urilor (figura 3).
Coloană vertebrală a omuluj corespunde axei (stâlpul �entral) care
uneşte Keter (Coroana) de I\�'!lkut (,hnp5.răţia). Stâlpii latemli corespund Legii
(situat în partea stângă) şi Indurării (situat în partea dreaptă). Pe aceste
structuri verticale se sprijină 3 triunghiuri: triunghiul superior corespunde
=

�

�

12

Pr. Phileppe Seringe, Les Symboles, Geneve, Helios,

1998, p. 354.
lvan Evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Timişoara, Editura
Amarcord, 1 999, p. 446.
14 Jean Kovalevsky, Taina originilor, Bucureşti, Editura Anastasia, 1 996, p. 1 1 8- 1 1 9.
15 Annick de Souzenelle, Simbolismul corpului uman, Timişoara, Editura Amarcord, 1 999,
Pt· 4 1 .
6 Ibidem, p. 43-44.
13
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capului, triunghiul de mij loc, care este răsturnat, corespunde complexului
cardiopulmonar, triunghiul inferior, al doilea triunghi răsturnat, corespunde
plexului urogenital.
Triunghiul superior revelează însăşi esenţa Divinităţii, Transcendenta
7
Sa, Principiul Său, Coroana, Inteligenţa Igţelepciunea, întoarcerea la Unu 1 •
8
1
Unul este Absolutul, este Dumnezeu . In triunghiul superior se situează
capul, care reprezintă Divinul din Om (este receptacol al Divinităţii), el este
matricea fiinţei zeificate care trebuie să se nască la viaţa divină totală prin
întoarcerea la Unu). Se conturează naşterea de "sus", iar de aici Lumea
Divină coboară în om. Primul triunghi răsturnat, corespunzând cu a doua
triadă divină are corespondent în corpul uman în complexul cardio-pulmonar.
EI este sediul fiinţei spirituale şi matricea fiinţei divine. Omul şpiritualizat este
singurul care poate realiza cunoaşterea legilor ontologice. Intre cele două
triunghiuri se află gâtui. Când Moise cobori prima dată de pe munte, unde a
primit Table de legi, el regăseşte un popor, cu grumazul "ţeapăn", care şi-a
înlocuit capul adevărat cu capul viţelului de aur (Exodul, 32). Moise regăsise
un popor care a involuat, care, ajungând în cel de-al doilea triunghi răsturnat, a
devenit incapabil să cunoască legile ontologice. Al doilea triunghi răsturnat,
corespunzând cu a treia triadă divină are corespondent în corpul uroan în
complexul urogenital. El este sediul fiinţei psihice şi matricea fiinţei
superioare; este noaptea ignoranţei. Dacă se hrăneşte din Lumina Divină
reflectată în primul triunghi, omul va desăvârşi fiinţa spirituală pe care o
poartă în gestaţie. Dacă se va hrăni cu ceea ce e jos, din plăcerile senzorial
afectiv�e, omul cu grumazul "ţeapăn" va rătăci Jn tenebrele psiho-somatice.
In planul cosmologic, lui Malkut (lmpărăţia) - picioarele, planul
corporal concret "simetria fizică" îi corespunde Pământul lui Yesod (Temelia)
- organul sexului, planul psihic îi corespunde Luna, iar lui Tiferet
(Frum!;lseţea) - inima, planul spiritual îi corespunde Soarele 1 9 •
In iconografia creştină, Iisus este reprezentat uneori crucificat pe un
arbore. Partea inferioară a acestuia este încolăcită de un şarpe şi străjuit de
Adam şi Eva. Copacul Vieţii semnifică deci faptul că el poate reprezenta
20
căderea sau ridicarea omului . Cu alte cuvinte, Copacul Vieţii înscrie
destinul omului, scopul său în lume. De om depinde dacă va atinge
sacralitatea sau va cădea în întunecimea veşnică.

3. Numere şi forme geometrice ale corpului uman.

Corpul uman poate fi descris în toată armonia lui cu ajutorul numărului
de aur. Numărul de aur ( l , 6 1 8) considerat o proporţie ideală, dezvăluie o
armonie ideală, este o progresie multiplicatoare care participă la seria
17

18

19

20

Ibidem, p. 55-57.

Pr. Philippe Seringe, op.cit., p. 343.
Annick de Souzenelle, op.cit., p. 55-56.
Pr. Philipp Seringe, op.cit., p. 2 1 9.
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geometrică şi, în acelaşi timp, la cea aritmetică. Corpul uman este structurat pe
21
numărul de· aur atât geometric cât şi aritmetic . Numărul de aur (secţiWlea de
aur) este raportul segmentelor AM şi MB determinate pe un segment AB de
punctul M care îl împarte în medie şi în extremă raţie, egal cu ..V5+ 112.
Acesta se găseşte în figurile geometrice derivate din pentagonul regulat
şi din decagonul regulat conex sau stelat, în proporţiile corpului omenesc
(figura 4), frunzelor, animalelor, în muzică. Secţiunea de aur a fost folosită şi
în construcţiile celebre: Piramida lui Keops, Parthenonul, Moscheea Amru din
22
Cairo, Arta Gupta • Zeysing a efectuat măsurări pe mii de corpuri omeneşti şi
a găsit în proporţia corpurilor dezvoltate sănătos, numărul de aur, ombilicul
este acela care ar împărţi înălţimea totală după numărul de aur. Zeysing a
constatat că, la noul născut, ombilicul împarte trupul în două părţi egale;
23
numai�treptat, raportul tinde spre numărul de aur .
In palma omului se află structura Piramidei lui Keops, care este
construită pe secţiunea de aur (figura 5). Conform calculelor lui Paul Ioan,
degetul mare reprezintă înălţimea Piramidei lui Keops, pătratul bazei reiese
din desen, iar înălţimea feţelor laterale este media aritmetică a lungimii celor 5
degete umane. Verificarea celor două relaţii fundamentale ale geometriei
Piramidei lui Keops, din care se obţine numărul pi (3, 1 4) şi numărul de aur
( 1 ,6 1 8) se verifică şi în piramida din palmă. Interesant este faptul că Piramida
lui Keops se găseşte în partea superioară a "Gânditorului" de la Hamangia
(figura 6) şi anume, în ansamblul mâinilor, umerilor, gâtului şi capului. Vârful
piramidei este capul, sediul gândirii şi zbaterilor psihice, al frământărilor
24
sufleteşti, locul pe unde pătrunde Soarele , Lumina Divină, despre care am
relatat mai sus.
Corpul uman poate fi înscris într-un pentagon (figura 7), emblema
microcosmosului. Omul cu picioarele şi mâinile desfăcute, în scris în propriul
microcosmos, îşi manifestă dorinţa de a intra în macrocosmos (care aparţine
divinităţii), înscriindu-se totodată într-un cerc. Cercul este simbolul cerului
cosmic, locaşul Creatorului, care este în relaţie cu Pământul, locaşul omului.
Este simbohtl perfecţiunii, al omogenităţii, al mişcării fără început şi sfârşit, al
25
nemuririi • Inscrierea corpului uman în pentagon şi în cerc nu simbolizează
altceva decât destinul acestuia spre nemurire prin viaţa spirituală pe care
trebuie să şi-o şlefuiască, în trecerea lui temporară pe Pământ. Nici o altă
fiinţă, nu poate fi înscrisă deopotrivă în cele două forme geometrice (nici
măcar maimuţa, considerată de unii evoluţionişti ca strămoş al omului). Yin şi
Yang, în circuitul lor din corpul uman (figura 8), trasează un cerc, după cum
21

22

P.A. Michelis, Estetica arhitecturii, Bucureşti Editura Meridiane, 1 982, p.

C. Ghyka, Estetica şi teoria
198 1 , p. 50-53.
23 Apud Ibidem. p. 259.
24 Paul Ioan, op.cit., p. 35-39.
�5
Matilda

Ivan Evseev. op.cit., p. 92.
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disfuncţiile şi transmiterea acestora de la un organ la altul formează un
pentagon. Valoarea simbolică şi sacrală a pentagonului este dată de aceea a
numărului 5, unul dintre numerele centrale ale gândirii pitagoreice. El
reprezintă suma unirii primului număr par (2) şi a primului număr impar (3).
Pentada este în acelaşi timp gamos (mijlocul decadei - numărul desăvârşirii).
Este simbolul omului26 : capul cu cele patru membre. Reprezintă, ge
asemenea, cele cinci simţwi. Corpul uman poate fi împărţit în cinci părţi. In
"Cabala", Arborele Vieţii sefrrotic, pe care l-am comparat cu corpul uman,
conţine cinci numere primare semnificative, deoarece sunt divizibile doar cu
ele însek şi cu cifra 1 . Pechard (Justiţia), al cincilea sefrra, înseamnă îndatorire
şi forţă. Grecii antici au identificat în om cinci elemente: corpul, sufletul,
psihicul, inteligenţa şi spiritul divin27. Iisus a avut cinci răni, sunt cinci focuri
ale sacrificiului vedic, sunt cinci stâlpi ai credinţei islamice, sunt cinci litere A
în pentalfa (pentagonul mao;onic) simbolul Marelui Arhitecto�8. Este, de
asemenea, numărul armoniei în sănătatea şi frumuseţea trupului omenesc, este
Dragostea creatoare. Frumuseţea, armonia şi sănătatea sunt la Platon calităţi
conexe ale trupului, în care se reflectă ritmul Sufletului Lumii sau Viaţa
Universală. Platon, în "Timeus", specifica: "apoi, în acest timp în care
afluează şi din care se revarsă un val neîntrerupt viaţa), ei (zeii) introduc
mişcăljle periodice (28) ale «Sufletului nemuritom"2
In chipul omenesc, socotit de taoişti oglinda individului, se regăseşte
cifra 5 (figura 9). Pe faţa umană sunt situaţi cei cinci munţi corespunzători
celor cinci elemente şi celor cinci (!) "puncte cardinale": fruntea reprezintă
muntele de la sud, nasul reprezintă muntele central, cele două maxilare
reprezintă muntele de la răsărit şi muntele de la apus, bărbia reprezintă
muntele de la nord.
În plus, dacă se măsoară şi se observă cu atenţie faţa umană, se mai
constată şi altele. Faţa se divide pe verticală în trei părţi egale: de la limitele
părului la punctul superior al nasului, de la punctul superior al nasului la vârful
nasului, de la vârful nasului, la bărbie. La rândul e linia de mijloc a nasului,
pe orizontală se divide în cinci părţi egale între ele3 . De asemenea, faţa adună
pe un plan superior, tot ceea ce corpul dezvăluie (figura 1 0) şi reflectă
căsătoria celor două polarităţi, feminină şi masculină. Partea inferio!lră a feţei
este feminină (figura 1 0 a) şi aminteşte de organele genitale ale fpmeii
(trompele lui Eustaţiu leagă fiecare ureche de gură, 1ar la nivel geni�
trompele lui Fallvpc leagă fiecare ovar cu uterul), în timp ce partea superioară
(figura l O b) aminteşte de organele genitale ale bărbatului3 1 . Doctorul

�

•

b

2{·
27
28

Ibidem, p. 96.

Clare Gipson, Semne şi simboluri, Oradea, Editura Aquila, 1 993, p. 86.
Philiwe Scringe, op.cit., p. 349-35 1 .
29 Apud Matilda C. Ghyka, op.cit., p. J8.
30 H.R. Radian, Cartea proporţiilor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1 98 1 , p. 1 96- 1 97.
31 Annick de Souzennelle. op.cit., p. 338-339.
Pr.

_

Simboluri sacre ale corpului uman

1 09

Tomatis, autorul "Nopţii uterine", acordă un rol important urechii,
conferindu-i rolul de a declanşa amplificarea ulterioară a sistemului nervos.
Pornind de la forma unui germen al urechii şi considerându-se că aceasta
rezumă întregul corp, a apărut awiculoterapia. Privind figura 1 1 , se observă că
embrionul în poziţie fetală are aceiaşi formă cu urechea. Ştiinţele moderne au
demonstrat ceea ce tradiţia religioasă afirma, şi anwne, că omul este tematizat
de funcţia Cuvânt participând la vorbirea care este Numele său, aşa cum
Adam e tematizat încă din timpul creaţiei sale de către Dumnezeu
(dezvoltarea copilului in utero, după Tomasi, apoi creşterea lui se supune
inducţiei severe şi secrete a funcţiei de vorbire care îl face pe omul adult să
devină, în matricea cosmică, acea mare ureche capabilă să audă totalitatea,
32
informaţiile pentru a deveni Vorbire, Cuvânt .
Dacă înţelepţii chinezi considerau chipul oglin�a individului, înţelepţii
greci şi romani considerau palma oglinda sufletului. In palmă, ca în frunte,
este scris caracterul şi destinul omului. Liniile drepte, sinuoase, întrerupte,
paralele, cruciuliţele, cercurile, stelele, pătratele, triunghiurile sunt pentru
chiromanţie simboluri care scriu destinul omului.
Argumentele expuse de noi în acest studiu sunt doar câteva prin care am
dorit să reliefăm că omul, fiinţă creată sau omul rezultat al evoluţiei, este o
fiinţă construită într-o unitate peifectă, se află în comunicare cu Universul şi
îşi poartă înscris pe el destinul. In paralel cu destinul individual, fiecare om
poartă destinul originar, al întregii omeniri, acela de a atinge perfecţiunea
spirituală, pentru a-şi câştiga locul în Universul etern. Acest destin originar
poate fi o invenţie a oamenilor, a doctrinelor religioase şi filosofice, dar poate
fi şi real. Cert este că oamenii şi-au dorit destinul originar. Din vechime ei au
practicat ritualuri de iniţiere, de trecere în sacralitate şi nemurire, şi-au tatuat,
vopsit trupurile, au purtat măşti cu simboluri sacre. Unul dintre simbolurile
prin care omul a căutat şi îşi caută calea spre împlinirea destinului este
labirintul (figura 1 2). Labirintul este unul dintre cele mai vechi simboluri pe
care oamenii 1-au reprezentat pe obiectele de os, lemn, ceramică, metal, pe
care l-a transpus în arhitectură şi l-a introdus în arta grădinăritului, ca pe un joc
tainic sau sadic. Cum se numea labirintul înainte de a-1 construi Dedai pentru
ascunderea Minotaurului şi pentru păstrarea labrysului lui Minos, nu ştim.
Cunoaştem semnificaţia acestui simbol transmisă din iniţiat în iniţiat. El
reprezintă înc��cările iniţiatului de a găsi calea spre centru, unde, o dată ajuns,
este consacrat - .
Î n devenirea sa, calea parcursă de om în viaţa pământeană este mult mai
grea, este un joc tainic şi sadic pe care omul îl joacă cu propriul destin.

1"
11

Apud Ibidem, p. 340-344.
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editum Academiei,
1 995, voL Il, p. 1 92.
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Explicaţia figurilor
fig. 1 - Ciclul de producţie Cheng şi cel de disfuncţie Ke, apud Teodor Caba şi
Marius-Theodor Caba, op.cit., p. 35.
fig. 2 - Arborele Seferot-urilor, apud Annick de Souzenelle, op.cit., p. 14.
fig. 3 Schema Corporata, apud Ibidem, p. 58.
fig. 4 - Numărul de aur şi corpul uman, apud Matilda Ghyka, op.cit., p. 263.
fig. 5 - Piramida lui Keops din palma umană, apud Paul Ioan, op.cit., p. 37.
fig. 6 - Piramida lui Keops în Gânditorul de la Hamangia, apud Ibidem, p. 39.
fig. 7 - Omul înscris în cerc şi în pentagon, apud R.H. Radian, op.cit., planşa 1 7.
fig. 8 - Circuitul Yin şi Yang în corpul uman, apud Theodor Caba şi Marius
Theodor Caba, op.cit., p. 40.
fig. 9. - Faţa omenească cu cei cinci munţi, apud R.H. Radian, op.cit., p. 197.
fig. 1 O - Reprezentarea pe faţa umană a organelor interne, apud Annick Souzenelle,
op.cit., p. 339.
fig. 1 1 - Urechea şi embrionul uman, apud, Ibidem, p. 344.
fig. 1 2 - Figurină masculină de la Vădastra, aparţinând culturii neolitice
Vădastra.
-
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fig.

8 Circuitul

Ynn-Yang in corpului uman
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fig. I O Reprezentarea pe faja umană a organelor interne
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fig. 12 figura masculina de la Vldastra

PRELIMINARIILE CONFERINŢEI COLONIALE DE LA BERLIN
(15 NOIEMBRIE 1884-26 FEBRUARIE 1885).
EFEMERA ANTANTĂ FRANCO-GERMANĂ
Adriana Leahu

Chestiunea congoleză ocupă un loc parti�ular în împărţirea Africii, ea
preocupând mai multe naţiuni în acelaşi timp. Intr-o atmosferă de rivalitate,
diplomaţie, acorduri bilaterale culminând cu prima conferinţă colonială din
istorie, s-au întâlnit vechii competitori (Portugalia cu "drepturile istorice"),
tradiţionalii rivali (Anglia şi Franţa), noii veniţi (Germania şi Leopold al II-lea).
Tratatul anglo-portughez din 26 februarie 1 884 nu a însemnat epilogul
problemei Congo-ului 1 • Contrar speranţelor Portugaliei, reacţiile adverse
provocate, atât în interiorul ţărilor semnatare, cât şi din partea marilor puteri
interesate, au determinat denunţarea acestuia de Parlamentul englez la 24
iunie 1 884. Neratificarea tratatului nu s-a datorat acţiunilor singulare ale lui
2
Leopold al II-lea, "acest dr. Jekyll constituţional şi Mr. Hyde colonial" sau
nemulţumirii opiniei publice. Factorul decisiv 1-a constituit intervenţia
cancelarului Bismarck în politica colonială. Teza sa era că un acord bilateral
nu putea permite nici unei puteri posesiunea de teritorii coloniale pe bază de
drepturi istorice, iar Anglia nu avea nici o calitate să concesioneze teritorii, şi
doar o convenţie europeană putea crea condiţiile necesare pentru ca ocupaţia
3
să fie recunoscută •
La 26 aprilie 1 884, două zile după ce Reich-ul a pus sub protecţia sa
posesiunile Li.ideritz din sud-vestul african, Bismarck a avut o întrevedere cu
ambasadorul Franţei la Berlin, ocazie cu care i-a propus o alianţă împotriva
exclusivismului englez şi a evidenţiat necesitatea instaurării unui control
internaţional asupra părţii navigabile a fluviului Congo, asemănător cu cel
4
asupra Rinului şi Dunării •
La protestele oficiale ale Germaniei şi Franţei împotriva tratatului
anglo-portughez, s-au raliat şi celelalte mari puteri care doreau libertatea
come$lui, fără nici o restricţie, în întreg bazinul Congo, considerat "Dunărea
5
Africii" . Izolată, în condiţiile în care Parlamentul englez trena ratificarea
Fr. Latour Da Veiga Pinto, Le Portugal et le Congo au XIX-e siecle, Paris, PUF, 1972, p. 182.
H. Wesseling, Le partage de I'Afrique, 1�1914, Paris, Denoel, 1996, p. 1 72.
3 P. Renoivin, Histoire des relatioos intemationales, voi. VI, Paris, Hachette, 1 955, p. 9 1 .
4 H. Wesseling, op. cit., p. 1 58.
5 W.R. Louis, Sir Percy Anderson's grand African strategy, 1883-1896, English Historical
Review, nr. 81 ( 1966), p. 299.
1
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tratatelor, Portugalia consideră că singura speranţă pentru a mai obţine ceva
din drepturile sale istorice asupra bazinului Congo era reunirea unei conferinţe
internaţionale. La

12

mai

1 8 84,

Barboza du Bocage, ministrul de externe al

Portugaliei, arătând că tratatul de la

26

februarie nu mai oferea garanţii

suficiente pretenţiilor portugheze arăta că Portugalia trebuia să obţină

adeziWlea tuturor puterilor ce aveau interese în Africa Centrală : "Mă tem că
Wlica soluţie la o problemă atât de gravă, care să ne permită să ajWlgem la un

rezultat viabil este reuniWlea unei conferinţe' .6 .

Proiectul conferinţei a fost primit cu satisfacţie deosebită de Bismarck,

care avea astfel şansa de a deveni arbitrul problemelor coloniale în Afiica
Centrală, de a impWle regulile de ocupare a teritoriilor încă libere şi

posibilitatea apropierii de Franţa, prin satisfacerea pretenţiilor acesteia în

regiunea Congo. Bismarck reuşea prin încurajarea proiectelor coloniale
franceze îndepărtarea ei de "linia albastră a Vosgilor"7 .
În primăvara anului

1 8 84 cancelarul Germaniei îşi exprimă dorinţa de a

acţiona concertat cu Franţa în problema coastei occidentale a Africii. Jules

rrl

Fe
, care nu voia să acţioneze împotriva Angliei, în condiţiile în care avea
mari dificultăţi în problema egipteană, nu refuză să stabilească împreWlă cu
Germania proiectul programului conferinţei ce urma să se reWlească la Berlin,
dar pW1e condiţia acceptării acestuia de Forreign Office9 . Ordinea de zi,
acceptată şi de Anglia, cuprindea trei puncte:

1.

2.

Libertatea comerţului în bazinul şi la vărsarea Congo-ului;

Aplicarea pe Cqngo şi pe Niger a principiilor adoptate de

Congresul de la Viena din

1 8 1 5,

în vederea consacrării libertăţii de

navigaţie pe mai multe fluvii internaţionale, principii aplicate mai târziu
OW1ării;

3.

Definirea formalităţilor ce trebuiau îndeplinite, pentru ca

ocupaţiile noi pe coastele Africii să fie considerate efective10.

Acest program nu avea nimic revoluţionar; nu se · spWlea nimic despre

împărţirea Africii ci mai degrabă de asigurarea continuităţii liberului schimb

pe coastele şi în interiorul Africii. Demersul lui Bismarck aparţinea mai mult
politicii externe a statelor europene, (între care dorea să joace rolul de arbitru).
Cu toate că nu era prima oară când Africa făcea obiectul Wlei conferinţe
internaţionale, Bismarck "determină intrarea ei pe marea scenă a diplomaţiei

6
Pinto, op. cit., p. 242.
7
R. Poidevin, J. Bariety, Les re1ations franco-allemandes, 1 8 15- 1975, Paris, A. Colin,
r· 1 39.
Primul-ministru francez între 23 septembrie 1 880-1 O noiembrie 1 88 1 şi 21 februarie 1 883-30
martie 1 885.
9

Ibidem, p. 1 37.
H. Brunschwig, Le partage de I'Afrique noire, Paris. Flammation, 1 97 1 . p. 5 1 .
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''
internaţionale" , făcând-o să părăsească zona de penumbră în care marinari şi

coloni se agitau sub controlul, oarecum dispreţuitor, al guvernelor lor. Din

această perspectivă, Conferinţa de la Berlin se înscrie în cadrul relaţiilor
internaţionale. Timp de şapte 1W1i viitorii participanţi au căutat prin manevre

diplomatice, să-şi pregătească o poziţie cât mai favorabilă în viitorul joc
politic arbitrat de Bismarck.

Cancelarul Germaniei; care nu dorea să joace rolul de figurant în cadrul

Conferinţei, sprij inindu-se pe interesele negustorilor hanseatici, deschi�e

drumul colonizării germane, pentru care până acum arătase mari rezerve. In
aprilie

1 884

declară protectoratul german în Africa de Sud-Vest, apoi

Nachtigall anexează Togo şi Carneflli1 , la
vecină cu Germania şi în Africa.

15

octombrie

1 884.

lată Franţa

Pentru a-şi arăta bW1ăvoinţa faţă de Franţa, Bismarck frânează iniţiativa

lui Nachtigall, care ar fi putut să preia şi teritorii revendicate de aceasta, şi se
2
arată deschis pentru o "antantă franco-germană"1 • Astfel, în discursul din 26
iW1ie

1 884,

cancelarul face o declaraţie în Reichstag, în care evocă raporturile

amicale şi de încredere pe care le întreţine cu Franţa, adăugând că "între noi şi

guvernul Franţei domneşte încrederea perfectă în onestitatea şi sinceritatea
3
relaţiilor noastre reciproce"1 , cuvinte care au făcut o mare senzaţie şi au fost

privite de Jules Ferry cu o reală satisfacţie. La începutul lui august, Bismarck
reia dovezile sale de simpatie faţă de Franţa, lăsând să se înţeleagă faţă de
1
Courcel 4 că o eventuală antantă se baza pe o reciprocitate de interese, care
vor da Franţei o satisfacţie deosebită, după atâtea decepţii şi deziluzii. Între

raţiunile acestei apropieri trebuie să vedem şi faptul că Bismarck găsea astfel
mijlocul de a lovi în Anglia, deschizând o breşă în politica "exclusivismului
colonial englez" 1 5 •
din

Alt motiv de îngrijorare pentru Anglia îl putem găsi în acelaşi discurs

23

iunie

1 884,

în care cancelarul critica sever imperialismul britanic.

Reacţia Londrei este promptă.

La 30

iunie recunoaşte protectoratul german

asupra Africii de Sud-V est, declarând că în condiţiile W1ei competiţii coloniale

viitoare cu Germania este gata să se angajeze în stabilirea regulilor necesare a
fi respectate 1 6 •
Cu aceiaşi

ocazie, Bismarck declara că negociază recunoaşterea

Asociaţiei Internaţionale a Congo-ului (A.I.C.) , ceea ce-l determină pe Jules

Feny la prudenţă şi-1 obligă să întărească încă o dată condiţiile participării sale
1 1

Ibidem, p.

52.

1 '

Ibidem, p.

1 39.

"
1�

1'

l r•

Poidevin, Bariety, op. cit., p.

137- 139.

Ambasadorul Franţei la Berlin.

G. Hardy, Hi1>1oire de la colonisation frant;ai�. Paris, Larose, 193 1 , p. 239.
Pinto. op. cit.. p. 248.
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la conferinţă, opunându-se abordării oricărei probleme teritoriale si a
11
recunoaşterii, înainte de conferinţă, a Statului Independent Congo . In
august, cancelarul propune negocieri cu Franţa pentru un acord bilateral, cu
scopul de a fixa statutul teritoriilor africane neocupate, acord care ar urma fi
confirmat de o conferinţă internaţională. În septembrie Feny face câteva
contrapropuneri:
Diplomaţia franceză este de acord asupra principiului libertăţii
comerciale în regiunea Congo; de asemenea, la dorinţa formulată de
Germania de a se evita "anexiunile pe hârtie", Courcel, instruit de Feny, se
declară partizanul unui acord internaţional, care nu ar fi recunoscut decât
ocupaţiile efective şi care ar fi stabilit condiţiile exacte în care acestea sunt
"legale". Parisul este cel care a insistat pentru elaborarea unui regulament
internaţional al problemelor coloniale şi astfel decizia finală a reunirii unei
conferinţe a fost luată în cursul lunii septembrie în cadrul schimbului de opinii
dintre Germania şi Franţa.
Portugalia hotărăşte trimiterea ministrului de externe, Serpa Pimentel,
într-o misiune aproape secretă în capitatele puterilor eu!"opene pentru a încerca
să obţină discutarea drepturilor sale istorice în cadrul preconizatei conferinţe
internaţionale. Dezamăgit de poziţia Franţei, care refuză să discute probleme
teritoriale, se îndreaptă spre Germania, dar nu este primit de Bismarck. Pentru
că nici Londra nu pare mai înţelegătoare, Serpa Pimentel se reintoarce la
18
Lisabona fără nici o realizare • Disperată, Portugalia nu respinge ideea
ocupării efective a gurilor Congo-ului; ea ezită încă, în speranţa că Europa nu
va recunoaşte AIC la rangul de stat datorită periculozităţii acceptării
19
principiului "suveranită�i prin acţiune" •
Leopold al II-lea, după ce obţine recunoaşterea pavilionului AIC de
SUA şi de către J. Feny (de facto), în schimbul dreptului la preempţiune,
acţionează în scopul recunoaşterii de către toate celelalte state. Pentru aceasta,
Stanley, întors în Europa, ţine în Anglia o serie de conferinţe, în favoarea AIC
şi împotriva Portugaliei. Dacă prestigiul lui creşte foarte mult în rândul opiniei
publice, guvernul englez este rezervat din cauza înţelegerii încheiate între AIC
şi Franţa, deoarece o viitoare suveraf!_itate franceză asupra întregului Congo ar
fi adus prejudicii comerţului englez. In acest fel ne putem explica şi ostilitatea
permanentă a Angliei faţă de extinderea Statului Independent Congo spre
Sudanul Oriental. La 1 6 octombrie 1 884, Bismarck recunoaşte drapelul AIC,
iar la 8 noiembrie acceptă harta posesiunilor AIC; viitorul Stat Independent
cuprindea tot bazinul de la sud de Ubangi, cu excepţia Katangăi şi a
A

17
18

19

Documents Diplomatiques Fram;aises (DDF),
Pinto, op. cit., p. 49-50.
Ibidem, p. 256.

voi. V, doc. 437.
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teritoriului depinzând de Sultanatul Zanzibar. Bismarck o acceptă pentru că
nu-l interesa decât liberul schimb.
După şapte luni de discuţii şi tatonări, s-a ajuns la stabilirea
programului, începând cu discuţiile asupra listei de invitaţi. Acesta nu a fost
uşor de stabilit. S-a apelat la semnatarii tratatului de la Viena din 1 8 1 5,
motivându-se influenţa exercitată de hotărârile acestuia asupra libertăţii
navigaţiei pe Dunăre, adăugându-se şi noile ţări interesate : Belgia, Italia,
SUA şi Turcia. Emil Banning, în lucrarea Le par1age politique de l'Mrique
d'apres les transactions internationales les plus recentes, 1885-1889,
apărută la Bruxelles în 1 889, împărţea statele participante astfel : cele şase
mari puteri europene (Germania, Austro-Ungaria, Franţa, Anglia, Italia şi
Rusia), şapte state maritime (Belgia, Danemarca, Spania, Portugalia, Ţările de
20
Jos, Suedia şi Imperiul Otoman) şi SUA . Printre cele 14 participante nu se
găsea nici un reprezentant african, ceea ce regreta delegatul britanic, sir
21
Edward Malet, în deschiderea lucrărilor Conferinţei •
AIC, ca organism privat, nu putea fi invitată la conferinţă, dar Belgia, în
ciuda opoziţiei Portugaliei, a fost reprezentată la Berlin "nu ca putere maritimă
şi colonială, ci în raţiunea operei considerabile înfăptuite de suveranul şi de
22
conaţionalii săi pe ţărmurile Congo-ului" •
Invitaţiile au fost adresate de Franţa, în numele ei şi al Germaniei, prin
intermediul unei note a guvernului francez către reprezentanţii diplomatici ai
23
Franţei în capitalele europene şi în SUA, la 1 5 octombrie 1 884 . Nota
cuprindea cele trei probleme asupra cărora urma să se pronunţe conferinţa
(libertatea comerţului în bazinul şi la gurile Congo-ului, libertatea navigaţiei
pe Congo şi Niger şi definirea formalităţilor de îndeplinit pentru ca ocupaţiile
noi pe coasta Africii să fie considerate efective), precum şi faptul că invitaţia
2
guvernului francez se făcea în colaborare cu guvernul german •
Conferinţa de la Berlin, (în plenul ei) unde s-a dezbătut programul
oficial, şi în ciuda jocurilor de culise pentru recunoaşterea statului independent
Congo, nu a fost suficientă pentru a menţine ceea ce părea o posibilă antantă
franco-germană. Generată de abilitatea lui Bismarck car� a speculat la maxim
2° Cf. C. Fluchard, A. Salifou, L'Europe et l'Afrique du XV-e siecle aux independences,

Bruxelles, 1 987, p. 86.
21
22

Ibidem.

J. Bruhat, Leopold II, în Ch.A. Julien, Les politiques d'expansion imperialiste, Paris,
PUF, 1 949, p. 89.
23 DDF, doc. 4 1 9, J. Feny către reprezentanţii diplomatici ai Franţei la Londra, La Haye,
Madrid, Lisabona, Bruxelles, Wa<;hington, Viena, Petersburg, Stockholm, Roma. Copenhaga.
5 octombrie 1 884.
2� "Pentru a se ajunge la o înţelegere generală pe aceste principii, guvernul german, bazându-se
pe o înţelegere intervenită între noi, propune diferitelor puteri interesate în comerţul Afii c ii să
fie reprezentate la o conferinţă care se va reuni la Berlin". Ibidem.
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apetitul colonial francez, antanta franco-germană nu a durat decât o vară,
luând sfârşit înainte de a se naşte cu adevărat. A fost o demonstraţie clară că
ceea ce conta în primul rând pentru marile puteri era continentul european.
Atâta timp cât Alsacia şi Lorena erau germane, o reconciliere adevărată era
imposibilă. Bismarck a înţeles imediat după Berlin că noi tentative erau
inutile; de aceea, în septembrie 1 885, declara: "am renunţat să încerc o
reconciliere cu Franţa"25 •

�5

Henri Wesseling, op.

cit p. 1 76.

UN MOMENT AL CONFRUNTĂRILOR COLONIALE PENTRU
SUDANUL NILOTIC: TRATATUL ANGLO-CONGOLEZ DIN 12 MAI
1894. ECOURI DIPLOMATICE ROMÂNEŞTI
Gabriel Leahu
Sfărşitul secolului al XIX-lea este dominat de expansiunea colonială

europeană, cel mai afectat fiind continentul african, împărţit şi luat în stăpânire

aproape în totalitate până în
Britanie,

1 9 1 41 •

Principalii competitori au fost Marea

Franţa, Germania, Belgia, Italia, Portugalia, Spania, care se
"îmbulzesc"2 să ocupe zone cât mai întinse şi mai valoroase din punct de

vedere strategic, economic, militar. De aici tensiuni, crize, confruntări şi chiar
conflicte deschise pentru Tunisia, Egipt, Congo, Niger, Sudanul Nilotic,

Maroc, care au marcat serios relaţiile internaţionale de la sfărşitul secolului al

XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
Principalii competitori au fost Anglia şi Franţa, marile centre de interes
comun

fiind

Egiptul,

Sudanul

Nilotic,

Africa

"temporară" a Egiptului de către englezi, în

1 882,

Occidentală.

Ocuparea

a constituit principalul

motiv al antagonismului colonial franco-englez, datorită valorii pe care o juca

acesta în strategia imperială a celor două mari puteri. Pentru Anglia

considerentele strategice erau esenţiale : Egiptul era privit ca o anexă a
A

Canalului Suez, care constituia cea mai scurtă rută maritimă spre India. In

cazul Franţei era mai mult o problemă de sentimente, de orgoliu naţional,

întemeiată pe prezenţa sa îndelungată şi, paradoxal, pe refuzul său de a se

§

implica direct în ocuparea E iptului, situaţie percepută ca o nouă înfrângere

umilitoare, un al doilea Sedan .

Dificultăţile financiare cu care se confrunta Egiptul, cheltuielile de

întreţinere a trupelor, presiunea diplomatică permanentă din partea Franţei,
izolarea internaţională tot mai mare, convin� cabinetul englez de avantajul
reîntoarcerii la situaţia dinainte de

1 882.

In timp ce guvernul pregătea

retragerea, izbucneşte revolta mahdistă din Sudan, aflat sub dominaţia
1

Făceau excep�c doar Etiopia şi Liberia.
Traducerea termenului englez scramb/e, utilizat în epocă pentru a desemna concurenţa pentru
Afiica. Prima menţiune o întâlnim în 1 884, în ziarul Times, "scramble for Africa". W. Reinhard,
Petite histoire du colonialisme (trad. de I'allemagne), Paris, Belin, 1 997, p. 243. Vezi şi
H. Brunschwig, Le partage de l'Afrique noire, P;uis, Flammmion. 1 97 1 , p. 1 56- 1 60.
1 H . Wesseling. Le partagc de l'Afrique (1880-1914), trad. d'olandais, Paris, Denoel, 1 996,
p. 304.
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egipteană din
care în

1 88 1

�

1 822.

Iniţiatorul "exploziei sudaneze" a fost Mohamed Ahmed,

se proclamă

Maluii, salvatornl musulmanilor, trimisul lui Allah

pentru a m ntui lumea de suferinţă şi pentru a restaura Islamul în puritatea sa
originală4 . In august 1 88 1 , el proclamă războiul sfânt împotriva opresorilor
străini, iar din 1 882, întregul Sudan este cuprins de flăcări5 .
La început, britanicii nu acordă importanţă mişcării mahdiste, în care
văd doar o mişcare religioasă de anvergură locală, lordul Granville
considerându-1 "un fals profet"6. Ocuparea oraşului El Obeid ( 1 883)
determină

organizarea

unei

expediţii

egiptene,

pusă

sub

comanda

generalului britanic Hicks, distrusă însă aproape în întregime de dervişi la
noiembrie

1 883, în bătălia de

5

la Saikan7. Principalele consecinţe ale victoriei

au fost prăbuşirea totală a administratiei egiptene în Sudanul occidental
g
(Kordofan, Darfur şi Bahr el Ghazal) şi hotărârea guvernului englez ca
egiptenii să evacueze ţara9 . Oricum, Egiptul nu avea fondurile necesare
pentru organizarea unei

expediţii militare

serioase,

englezii

hotărând

amânarea luptei îm otriva mahdiştilor până la redresarea sa financiară10•
p
Generalul Gordon1 , reangajat de guvernul egiptean in ianuarie 1 884,

primeşte ordinul să organizeze evacuarea, dar este izolat la Khartoum, şi
după un lung asediu, ucis împreună cu întreaga garnizoană, la 26 ianuarie

1 885 12 •

4

În acest fel se încheia dominaţia egipteană asupra Sudanului,

Histoire generale de I'Afrique. VII. L'Afrique

Paris, Edition UNESCO, 1 987, p. 83.
5 Fabumni, The Sudan in ang1o-egyptian
1800-1956, Longman, 1 960, p. 38.

sous

domination coloniale, 1880-1930.

relations. A case study in power politics,

Ibidem, p. 33.
Din cei 1 0 000 de soldaţi egipteni au scăpat doar 500. E. Sik, Histoire de l'Afrique Noire, 1,
ed, Budapeste, Akademiai Kiado, 1 965 , 359.
Histoire generale , p. 84.
9 R. Robinson, J. Gallagher, A. Denis, Africa and the Victorians. The official mind of
imperialism, London, Macmillan. 1 96 1 , p. 1 32- 1 33.
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1 0 In acest sens, guvernul britanic avertiza guvernul egiptean în noiembrie 1 883 c ă "Guvernul
Majestăţii Sale nu poate să facă nimic în problema care ar arunca asupra lor responsabilitatea
operaţiunilor în Sudan. Această responsabilitate trebuie să rămână în seama guvernului
egiptean, care se va baza pe propriile sale resurse... guvernul egiptean ar avea dreptate dac ă
şi-ar restrânge acţiunea la operaţiuni defensive". Fabumni, op.cit.. p. 33. Vezi şi R. Oliver,
A. Atmore, L'Afrique depuis 1800, (trad. d'anglais), Paris, PUF, 1 970, p .97.
1 1 Fost guvernator general al Sudanului între 1 876- 1 879, când demisionează, în semn de
protest faţă de "înlăturarea prietenului său Ismail" (khedivul Egiptului între 1 863 şi 1 879),
înlăturat la intervenţia comună a Angliei şi Franţei. Fabumni, op.cit., p. 3 1
1 2 Moartea sa a produs o vie emoţie asupra opiniei publice engleze, care solicită guvernului să
răzbune moartea eroului. Cabinetul a fost acuzat de indecizie şi şovăială, iar ministrul de război
pentru zgârcenia sa cu oamenii şi materialele. Ziarul Times rezuma într-un editorial reacţiile
populaţiei, spunând că "şocul cauzat de vestea căderii Khartoum-ului nu avea nici o asemănare
în experienţa acestei generaţii". Ibidem. p. 42.

Tratatul anglo-congolez din

12

Plai

1 894

1 23

concomitent cu afirmarea noului stat islamic mahdist.
Dacă securitatea Suezului a fost realizată prin ocuparea Egiptului,
stăpânirea Sudanului Nilotic permitea controlul Nilului, acesta fiind un
13
adevărat "castel de apă" . Astfel, în sezonul ploios, debitul Nilului creştea
datorită apelor Nilului Albastru, provenite din Etiopia; în sezonul secetos,
rolul fundamental îl avea Nilul Alb, ce-şi aduna apele din Sudan şi Uganda.
Dezvoltarea agriculturii, irigată în cea mai mare parte, transforma stăpânirea
Nilului, şi mai ales a Nilului Alb, într-un factor strategic vital. Nu întâmplător,
oamenii de stat egipteni considerau că "Egiptul depinde de Nil, iar Nilul
înseamnă Sudan. E,riptul şi Sudanul sunt deci indisolubil legaţi, precum
1
corpul şi sufletul"
Treptat, britanicii realizează importanţa regiunii, sir
15
Ewelyn Baring repetând cu obstinaţie - parafrazându-1 pe Herodot - "Nilul
16
este al Egiptului, iar Egiptul este Nilul" . Evident că, în aceste circumstanţe,
nu puteau accepta ca o altă putere europeană să controleze Sudanul Nilotic,
construirea unui baraj, mai ales pe Nilul Alb, punând sub semnul întrebări i
existenţa Egiptului. Este una din cauzele principale ale permanentizării
17
prezenţei lor "temporare" în Egipt ,
La 20 ianuarie 1 893, inginerul francez Alexandre Prompt susţinea, cu
ocazia unei conferinţe organizate la Institutul egigtean din Cairo, posibilitatea
de a construi un baraj pe Nilul Alb, la Fachoda 8 . Conferinţa i-a fascinat pe
francezii din Partida Colonială, care înţeleg că prezenţa în Sudanul Nilotic ar
putea forţa M area Britanie să redeschidă problema Egiptului. Este începutul
crizei Sudanului Nilotic, care va culmina cu incidentul Fachoda, din 1 898,
când cele două mari puteri s-au aflat gata de război.
•

1 3 G. Hardy, La politique coloniale el le partage de la terre au XIX• et xx• siecles,
Paris, A. Michel, 1 937, p. 243.
14 W. l.anger, The diplomacy of imperialism, 1890-1902, second ed., New York, A.A. Knopf,
1 960, p. 1 07.
1 5 Ministrul plenipotenţiar britanic în Egipt, între 1 883 şi 1907; a fost, în reali�te, guvernatorul
atotputernic al ţării, care a reorganizat din temelii administraţia şi economia. Innobilat, devine
primul lord Cromer. Th. Pakenham, The Scramble for Africa. White Man's Conquest of
the Dark Continent from 1876 to 1912, New York. Avon Books, 1 992, p.338-34 1 .
16
Apud, H. Wesseling, op. cir. . p. 303. "Orice putere care stăpâneşte valea Nilului Superior
trebuie, nota el în 1 899, detenninat de forţa poziţiei sale geografice, să domine Egiptul". Apud,
Robinson. Gallagher, op.cit., p. 285.
17 Robinson, Gallagher, op. cir. , p. 134. Nu trebuie neglijate interesele strategice globale, după
1 887 Salisbury considerând că "pivotul securităţii în Mediterana este Cairo şi nu
Constantinopol". A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918, Oxford,
Oxford
University Press, 197 1 , p. 32 1
18
Post egiptean fondat în 1 d55 şi cucerit de mahdişti în 1 884. Langer, op.ciL, p. 127; 264-265.
Vezi şi H. Wesseling, op.cit., p. 3 10: M. Michel. La mission Marchand, 1895-1899, Pa�is,
Mouton, 1972. p. 1 9.
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Studiul nostru îşi propune să prezinte unul din momentele principale ale
crizei Sudanului Nilotic, tratatul anglo-congolez din 1 2 mai 1 894, care a reuşit
să tensioneze relaţiile internaţionale. Ne-am oprit asupra acestui moment
datorită importanţei sale, dar mai ales datorită descoperirii în Arhiva
Ministerului Afacerilor Externe român a unor rapoarte diplomatice al căror
subiect era problema Sudanului Nilotic şi tratatul anglo-congolez. Înţelegerea
problemei în toată complexitatea sa, capacitatea de analiză demonstrată de
diplomaţii români ne-au determinat să anexăm la studiul nostru şi cinci din
cele mai reprezentative documente.
După izbucnirea revoltei mahdiste, Marea Britanie a avut două obiective
principale : izolarea mişcării mahdiste la limitele Sudanului şi stoparea oricăror
tendinţe ale Marilor Puteri de a pătrunde în zona Nilului Superior. Accesul
concurenţilor Angliei spre izvoarele Nilului se putea face atât din est, cât şi din
vest. Calea cea mai uşoară era dinspre coasta de est, prin Etiopia şi prin Uganda,
bine plasaţi în zonă fiind, alături de britanici, francezii şi germanii. Dinspre vest,
accesul era mult mai dificil, dar nu imposibil, posibilităţi de penetrare având
germanii (din Camerun), francezii (din Congo) şi Statul Independent Congo (a
cărui graniţă teoretică era aproape de izvoarele Nilului).
Principalul pericol îl reprezenta Franţa, care se putea apropia de Sudan
atât dinspre Marea Roşie, cât şi dinspre Sudanul occidental 1 9 • Pentru a-i bloca
accesul dinspre est, britanicii încurajează, încă din 1 884, stabilirea Italiei pe
litoralul Mării Roşii. Astfel, la 20 oct. 1 884, ambasadorul Italiei la Londra
raporta, într-o scrisoare confidenţială, o discuţie neoficială avută cu lordul
Granville, care nu ar fi vrut să lase portul Massaua "în mâinile barbarilor sau ale
unei Puteri rivale" . Întrebarea pusă de ministrul de externe britanic era dacă, în
cazul în care Turcia, putere suzerană nu I-ar ocupa, "ar fi dispusă Italia să o facă
0
?"2 • Nigra considera demersul lui Granville drept un indiciu al unui viitor
sprij in britanic în politica de expansiune maritimă şi a disponibilităţii cabinetului
englez faţă de Italia. Poziţia binevoitoare era considerată de ambasadorul italian
drept rezultatul atitudinii favorabile avute de guvernul său în problema
e�iptea��2 1 , el recomandând menţinerea acesteia în speranţa unor avantaje
vntoare- - .

W. Langer. op.cit.. p. 1 08-109; vezi şi E . Sik, op.cit.. p. 27 1 .
G.B. Naitza, D colonialismo neUe storia d'Italia, 1882-1949, Firenze, La Nuova Italia
editrice, 1 975. p. 57-59, Lettera confidenziale de/l "ambasciatore italiano a Londra, C. Nigra,
19
0

2

a/ ministri de�li esteri P. S. Mancini.
21

22

"E questo �n primo fmtto delia nostra atitudine nelle cose Egiziane". Ibidem. p. 56.

Ibidem
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La

22

decembrie 1 884, oferta engleză a devenit oficială. Pregătită în

secret, ocupaţia militară a portului Massaua, în care primul-ministru Mancini

vedea cheia Mediteranei, s-a produs la 5 februarie 1 885, în ciuda protestelor
formale ale Turciei şi Egiptului23. Extinderea italienilor în zonă determină

conflictul cu Etiopia, negusul Johannes IV "denunţând reginei Victoria

r.f

italienii care îi ajutau pe duşmanii Angliei, favorizând comerţul musulman" 4 .
De aici divergenţele itaio-engleze dintre 1 886- 1 889, Marea Britanie

sprijinidu-1 pe negus în lupta împotriva mahdiştilor (campaniile eşuate din

1 886 şi 1 889)2 5 ; de asemenea, activitatea italienilor în zonă era mult prea

amplă pentru a nu-i pune pe gânduri pe britanici. Abia după moartea lui

Johannes IV, ucis pe câmpul de luptă de mahdişti, Italia este încurajată să

pătrundă în Etiopia, unde francezii şi ruşii deveniseră deja o prezenţă
semnificativă26 • Sprijinit de italieni să se impună după moartea lui Johannes
IV, Menelik acceptă, la

2

mai 1 889,

Tratatul de prietenie şi comerţ

de la

Ucciali2 7 • Articolul 1 7, interpretat tendenţios de italieni, a permis proclamarea

protectoratului asupra Etiopiei28, prin care se blocau, temporar însă, intenţiile
Franţei de a pătrunde spre Nilul Superior din această direcţie.

Prezenţa germană în Uganda, şi mai ales iniţiativele lui Cari Peters,

ameninţau supremaţia britanică în bazinul Nilului29 , ceea ce produce nelinişte

30 • Salisbury, legat indirect de Germania prin
Acordurile Mediteraneene din 1 887, ştia că se poate înţelege cu Bismarck,
mai ales după lansarea, în 1 888, a primului mare împrumut rus la Paris, care
la Foreign Oftice în aprilie 1 889

marca evidenta apropiere franco-rusă3 1 • În acest context european modificat,

Bismarck avea nevoie de bunăvoinţa Marii Britanii în Europa, la fel de mult
cum avea Salisbwy de prietenia germană în Africa Orientală. În ianuarie

1 889, cancelarul german propunea Angliei o alianţă secretă împotriva Franţei,

respinsă politicos de Salisbwy, care nu dorea să se angajeze formal; oricum el

foloseşte prilejul pentru a câştiga încrederea Franţei, căreia îi face cunoscute

23 Ibidem, p. 13; vezi şi J.L. Miege, op.cit., 1 30; R. Gildea, op.cit., p. 345.
24 Bourgin, Francesco Crispi, în Ch.A. Julien, Les politiques d'expansions imperialistes,
Paris, PUF, 1949, p. 1 30.
25 E. Sik, op.cit., p. 37 1 .
26 A . Filimon, Curs de istoria Africii, Iaşi, 1 98 1 , p. 147- 1 48; vezi şi J. Meyer, J. Tarrade,
A. Rey-Goldzeiguer, J. Thobie, Histoire de la France coloniale. 1. Des origines a 1914.
Paris, A. Colin, 1 99 1 , p.659; E. Sik, op.cit., p. 374-375.
27 Vezi varianta italiană a tratatului în Naitza, op.cit.. p. 65-67.
18 Ibidem, p. 1 8; vezi şi C. Giglio, Article 17 of the Treaty of Uccialli, în Journal of African
Hist01y, t. VI, nr. 2/1965, p. 22 1-23 1 .
29 H . Brunschwig, op cit. , p . 87.
]O Robinson, Gallagher, op.cit., p. 290.
]l P. Mi Iza Histoire des relations intemationalcs de 1871 a 1914. Paris. A. Col in, 1990, p. 73.
.
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3
intenţiile germane 2. Bismarck nu dezannează, încercând o apropiere pe

tărâmul displ}telor coloniale, care cel puţin în Africa de Est deveniseră

exasperante. In ochii lui Bismarck, Africa Orientală era "cel mai profitabil
33
sacrificiu pe altarul prieteniei" , chiar dacă el declara ambasadorului francez
că "Germania face concesii coloniale Angliei, nu din dragoste faţă de ea, ci
3
datorită lipsei de valoare a coloniilor germane" 4 • Mai mult, în iulie 1 889,

Herbert von Bismarck spunea unui emisar englez că "suntem obosiţi şi

plictisiţi de complicaţiile din Zanzibar"3 5 şi că "valoarea comercială a Africii

de Est este mai mult o ficţiune", arătându-se dispus să se ajungă la
soluţionarea dificultăţilor reciproce din zonă. Este încă o dovadă că pentru
Bismarck problemele coloniale jucau un rol secundar, "adevărata hartă a
Africii aflându-se în Europa"36•

În

timpul tratativelor, germanii au fost de acord să părăsească Uganda,

în schimbul obţinerii zonei din jurul lacurilor Victoria sau Nyassa, care
puneau Africa Orientală germană în contact cu Statul Independent Congo.

Pretenţiile germane loveau în visul lui Cecil Rhodes de a înfăptui "calea

imperială" Cap-Cairo,

realizată prin

asigurarea

continuităţii

teritoriilor

britanice pe axa nord-sud. Soluţia este găsită de Mackinon, preşedintele lui

Imperial British East Africa Company, care obţinea de la regele Leopold II, la
24 mai 1 890, promisiunea că va ceda un coridor de trecere pe teritoriul

3
Statului Independent Congo 7• Pentru a obţine retragerea germanilor din
apropierea Nilului, Salisbury oferă insula Heligoland, "o atracţi� irezistibilă
pentru Wilhelm II, care începuse ruinătoarea

Flottenpoliti/('38 • In

acest fel,

flota germană putea trece, fără a părăsi teritoriul naţional, din Marea Baltică în
Marea Nordului, prin canalul Kiel (a cărui construcţie tocmai începuse), fără

ca tunurile engleze să-i mai controleze accesul.

La 1 iulie 1 890 era semnat tratatul care, prin cele 1 2 articole, "lichida
contenciosul germano-britanic şi prefigura o antantă durabilă între cele două
3
ţări" 9• Tratatul preciza sferele de influenţă germană şi engleză în Africa. În
Africa Orientală, Germania nu putea depăşi muntele Kilimanj�tro, renunţa la
32 AJ.P. Taylor, op.ciL, p. 32�327.
'' Robinson, Gallagher, op.ciL, p. 291.
3-1 Apud A. J. P. Taylor, op.dL, p. 326.

35 Bismarck afmna că , "consulul său la Zanzibar trimite mai multe rapoarte şi ridică mai multe
probleme decât restul serviciului extern". G. Craig, Gennany, 1866-1945, Oxford, Oxford
University Press, 1 995, p. 1 23.
� Lothar Gall, Bismarck. The white revolutionary, voi. II, p. 143.
37 Promisiune concretizată in tratatul anglo-congolez din 25 mai · 1 894. W. Langer, op.cit.,
e· 1 1 8- 1 1 9. Vezi şi Brunschwig, op.ciL, p. 87.
8 Robinson, Gallagher, op.ciL, p. 294.
39 Brunschwig, op.ciL, p. 88.
·
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Vitu şi Uganda, recunoştea protectoratul britanic asupra Zanzibarului, primind
în schimb insula Heligoland. În Africa Occidentală, cea mai importantă
reglementare era deschiderea accesului către lacul Ciad, atât pentru germanii
din Camerun cât şi pentru britanicii din Nigeria. În Africa de Sud-vest,
Germania obţinea accesul la fluviul Zambezi40.
A fost o mare victorie pentru Marea Britanie, care "obţine pe cale
diplomatica ceea ce nu putuse dobândi pe teren'.4 1 şi reuşeşte să îndepărteze
Germania de izvoarele Nilului. Acordul anglo-german nu este primit favorabil
în Germania, unde stâmeşte nemulţumirea colonialilor grupaţi în jurul lui Karl
Peters, care dădea glas sentimentelor de frustrare resimţite, s unând că "am
r
schimbat trei regate pentru o scăldătoare în Marea Nordului'.4 . A existat şi o
reacţia negativă a opiniei publice engleze, care s-a datorat cedării insulei
Heligoland, a cărei importanţă era reconsiderată43. La fel de prost primit este
tratatul şi la Paris, unde se credea că "înţelegerea simboliza un acord mult mai
profund asupra Egiptului'.44• Din acest motiv, Franţa îşi aduce aminte că era şi
ea, alături de Anglia, garanta integrităţii Zanzibarului încă din 1 862 şi cere
explicaţii. Salisbury răspunde lui Waddington că "a uitat", i cere scuze şi se
arată dispus să compenseze corespunzător Republica 5 • Pe parcursul
negocierilor, francezii au solicitat recunoaşterea poziţiei lor speciale în
Tunisia, a protectoratului asupra insulei Madagascar, stabilirea calendarului
retragerii engleze din Egipt şi delimitarea sferelor de influenţă în zona
Nigerului46• Salisbury acceptă compensaţii doar în Madagascar şi Africa de
Vest, unde recunoştea o zonă de influenţă uriaşă între Niger şi Ciad.
Înţelegerea franco-engleză este oficializată prin schimbul de scrisori din
5 august 1 890. Franţa recunoştea protectoratul englez în Zanzibar şi Pemba,
primind mână liberă în Madagascar şi Sudanul Central şi Vestic, până la linia
care mergea de la Say, pe Niger, la Barroua, pe ţărmul lacului Ciad47. Această
prevedere permitea francezilor să-şi unească posesiunile dintre Mediterana şi

iJ

40
41

42

Vezi textul tratatului în Brunschwig, ibidem, p. 1 29- 1 36.

H. Wesseling, op.dL, p. 2 1 6.

Ap1.1d Brunschwig. op.dL. p. 88.
Brunschwig, L'expansion Kllemande outn--mcr. Du XVC siecle a nos jours, Paris, Pl.JF,
1 957, p. 146- 1 47. Mai trebuie adăugată nemulţumirea reginei Victoria faţă de trocul efectuat,
in urma căruia se renunţase la una din posesiunile engleze, ceea ce era considerat un lucru rău.
B. Porter, The Lion's Share. A Short History of British bnperialism 1850-1995, third ed.,
London and New York, Longrnan, 1 996, p. 1 65.
44 Robinson, Gallagher, op.dL, p. 301 .
45 DDF, r serie, voi. VIII, doc. 9 1 , Waddington către Ribot, 2 1 iwzie 1890.
46 Ibidem, documentele 1 0 1 , 1 27, 1 32, 1 36, Waddington către Ribot la 1, 22, 26 iulie şi 1

43

august
47

1890.

Brunschwig, Le partage_, p. l 37-1 39.
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Congo şi lăsa deschis accesul spre Sudanul Nilotic, atât dinspre Congo, cât şi
dinspre Niger4 8. Se pare că Salisbury nu a înţeles de la început importanţa

strategică a zonei, pentru că la 1 1 august 1 890 el declara în Camera Lorzilor
:"Nu

voi

insista asupra avantajelor acestor locuri care sunt complet

necunoscute nu numai înălţimilor Voastre, dar şi întregii rase omeneşti ...

Oricine se uită pe hartă şi doar măsoară gradele va fi probabil de părere că

Franţa a pretins o parte considerabilă de pământ. Dar este necesar să judecăm
pământul nu doar după întindere, ci şi după valoare. Acest pământ este ceea ce

agricultorii ar numi "pământ uşor", cu alte cuvinte acolo este deşertul
Sahara'49 . Salisbury încheia cu o butadă ce a devenit repede celebră, dar care

i-a ulcerat multă vreme pe francezi: "Să lăsăm cocoşul galic să scurme în
nisip, poate aşa îşi va toci ghearele"50.

După ce a izolat Sudanul Nilotic de Germania şi Franţa, Salisbury

tratează cu Italia pentru a delimita sferele de influenţă în zona Mării Roşii şi a
putea controla toţi afluenţii Nilului5 1 • Tentativa engleză se � loveşte de

intransigenţa lui Crispi, care refuză să renunţe a priori la Kassala. Intrerupte în

octombrie 1 890, tratativele sunt reluate după căderea lui Crispi (februarie

1 89 1 ) şi finalizate prin acordul din 24 mai 1 89 1 5 2 . Tratatul recunoştea Italiei

dreptul de a-şi extinde influenţa asupra platourilor etiopiene, în schimbul unei

libertăţi similare acordate Marii Britanii pe Nilul Superior. Italienii erau

încurajaţi să-şi formeze un mare imperiu în Africa Orientală, blocând astfel

orice posibilitate de acces spre Valea Nilului. Din acest motiv, francezii vor
sprij ini material rezistenţa etiopienilo�3.

Prin acordurile încheiate în 1 890- 1 89 1 , englezii au "zăvorât" intrarea

dinspre est spre Valea Nilului, dar au lăsat liberă ruta occidentală. Expediţiile

ştiinţifice şi militare franceze au demonstrat englezilor posibilitatea accesului

dinspre vest, fapt care-i determină să încheie acordurile din anii 1 893- 1 894 cu
Germania şi Statul Independent Congo. Convenţia din 1 5 noiembrie 1 893
stabilea graniţa dintre Camerun şi Nige�4 . Germanii preluau Adamaoua şi

ţărmul meridional al lacului Ciad, limitele estice ale Camerunului fiind aşezate

48

Meyer, Tarrade, op.cit., p. 642.
Robinson, Gallagher, op.cit., p. 303.
50 Apud G. Hardy, op.cit., p. 196.
51 Robinson, Gallagher, op.cit., p. 303-304.
5 2 W. Langer, op.cit.. p. I l O. Vezi şi J.L. Miege, L'lmperialisme colonial italien, de 1870 a
nos jours, Paris, PUF, 1968, p. 57; G. Bourgin, op.cit., p. 135. Giacomo Perticone, La politica
estera deU'Italia negli atti, documenti e discussioni parlamentari dal l 861 al 1914, Roma,
voi. III, pa11ea 1 , p. 413.
'1-'978,
J. Ganiage. L'expansion colonialc de la France sous la Troisieme Republique ( 18711914). Paris, Payot, 1968, p. 2 1 2. Vezi şi A. Filimon, op. cit. , p. 1 47- 148.
'i� Brunschwig. L'expansion . p. 149- 1 50.

49 Apud

. ..
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pe cumpăna apelor Nilului, ceea ce transforma Congo francez într-o enclavă
de coastă. Englezii sperau ca germanii să se extindă cât mai mult spre est,

pentru a bara astfel calea francezilo�5, în timp ce pangermaniştii începeau să
viseze la realizarea legăturii dintre Camerun şi Africa Orientală prin Baguirmi
şi Ouadai5 6 . Spre dezamăgirea tuturor celor interesaţi, convenţia franco
germană din 1 5 martie 1 894 lăsa Baguirmi şi Ouadai Franţei, ceea ce
menţinea deschisă ruta spre Nil dinspre Congo francez57 •

Pentru a închide accesul francez spre Nil, dar şi pentru a răspunde

favorabil presiunilor lui Rhodes, legate de "calea imperială" Cap-Cairo, este
negociat tratatul cu Statul Independent Congo. Dat publicităţii la 1 2 mai 1 894,
tratatul era deja încheiat din

12

aprilie, dar fusese postdatat pentru a se evita

iritarea inutilă a Franţei, cu care Leopold II se afla în negocieri asupra

aceluiaşi subiect58 . Acordul prevedea ca englezii să închirieze Statului

Independent Congo Bahr el Ghazal, izolând astfel Sudanul Nilotic dinspre

vest; ei primeau în schimb (tot cu chirie) o fâşie din teritoriul estic al Statutului
Independent, care permitea realizarea continuităţii posesiunilor engleze de la
Cap Ia Cairo.

Tratatul anglo-congolez a determinat tensionarea relaţiilor anglo

franceze, dar şi a celor anglo-germane, Germania simtindu-se "încercuită" în

�

Africa59. Încordarea relaţiilor anglo-franceze şi p ricolul unei iminente
conflagraţii între Franţa şi Statul Independent Congo, dacă belgienii nu
evacuează imediat posturile din Bahr el Ghazal, sunt descrise de ministrul

român la Londra, Ion Bălăceanu60. După părerea sa, conflictul se va rezolva

pe cale diplomatică pentru că "opinia publică engleză este ostilă funciar
oricărei veleităţi de a susţine Congo pe calea armelor"6 1 • În acelaşi timp,

analizând într-un raport ulterior contradicţiile franco-engleze în Africa,

diplomatul român nu excludea războiul între cele două Mari Puteri dacă se

punea problema Sudanului Nilotic. Astfel, Bălăceanu susţinea că un conflict

diplomatic între francezi şi englezi era lipsit de pericolul unui război dacă avea

la origine Africa de Vest sau de Sud, "pentru că nu există un om de stat, demn

de acest nume, care ar îndrăzni să declanşeze războiul în două părţi ale lumii

A.J.T. Taylor, op.cit.. p. 349.
Bmnschwig. L'expansion p. 1 50.
57 G. Hardy, op.cit., p. 1 99.
58 A.J.P. Taylor, op.cit.. p. 349.
59 Ibidem Vezi şi Langcr. op.cit., 1 36- 1 37.
6 0 Arhiva MAE. rond Arh. Ist. voi. 1 90, f. 55, Telegrama Legaţiei României la Londra din 22
mai/4 iunie 1894; vezi şi f. 56, telegrama din 28 mai/9 iunie 1894. Vezi şi W. Langer, op.cit.,
55

56

....

.
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pentru posesia w1lli deşert"62 . Nu la fel stăteau lucrurile în privinţa NE Africii,
unde-şi disputau interesele Franţa, pe de o parte şi Anglia şi Statul

Independent Congo, pe de alta, datorită faptului că "acolo este vorba de valea

Egiptului care ar

putea deven{ marea rută a unei invazii franceze"

(subl. n.).

Franţa, care nu putea aborda Egiptul pe mare, datorită flotei engleze, "o putea
face din posesiunile sale africane, cu trupe africane, urmând drumul invers al
3
trupelor kedivale"6 . Acţiunile franceze erau cu atât mai temute în Anglia,

susţinea ministrul român, cu cât se credea că baza alianţei franco-ruse era
"Asia a ruşilor, Africa francezilor".

Bălăceanu considera că prin Convenţia din 1 2 mai 1 894, englezii au

urmărit "să ajungă primii pe Nilul Superior", dar din dorinţa de a bloca
accesul

francezilor, ei nu au mai ţinut cont de prevederile dreptului

internaţional. Diplomatul român era de părere că s-au produs trei încălcări mai

importante, poziţie care coincidea cu punctul de vedere francez: 1 . Actul de la

Berlin din 26 februarie 1 885 fixa limitele nordice ale Statului Independent
Congo la 4° latitudine N, care nu puteau fi depăşite fără asentimentul puterilor
sernnatare;

2.

Partea cea mai importantă

dată cu chirie aparţinea Egiptului

"care o achiziţionase cu preţul sângelui copiilor săi"; 3. Franţa avea drept de

preempţiune asupra teritoriilor pe care Statul Independent Congo le-ar fi cedat
sau abandonat, deci "Franţa putea cere teritoriile Înstrăinate de Congo"
4
(subl. text)6 . Protestelor franceze li s-au adăugat cele germane, care se bazau
pe încălcarea Actului final de la Berlin, dar şi pe nemulţumirea că "ruta pe

care Anglia şi Congo vor să o deschidă comerţului afecta negativ posesiunile
5
sale din Africa de Est"6 .
Agitaţia produsă de tratat în Franţa, determină pe ministrul de externe,
Al.N. Lahovary, să solicite ministrului român la Bruxelles, George Bengescu,

"o relaţiune mai precisă şi mai imparţială asupra tratatului", pentru că presa
expunea problema incomplet şi adesea fără obiectivitate66 . După părerea lui

Lahovary, G. Bengescu era cel mai în măsură să cunoască părerea cercurilor
guvernamentale belgiene şi adevăratele proporţii ale conflictului, motiv pentru
care solicită informaţii precise asupra consecinţelor prevederi lor tratatului:

1.
2.

"Care sunt interesele Germaniei ce au fost nesocotite prin acest tratat? ;

Aceste interese sunt ele comune Franciei sau vreunui alt stat?; 3. Această

6� Ibidem, f. 6 1 -65, Raport al Legaţiei României la Londra din 511 7 iunie 1894 (reprodus la
Anexe, doc. 1 ).
63 Ibidem
6� Ibidem
65 Ibidem
(>(, Ibidem, f. 68, Scrisoare de cabinet adresată de A l. N Lahovary lui G. Bengescu la 16128
iunie 1 894 (reprodusă la Anexe, doc. 2).
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clauză care atingea Gennania, fost-a dânsa retrasă?; 4. Modificarea acestui
punct al tratatului fi-va de natură a aplana incidentul în Francia, sau interesele
67
Franciei sunt ele absolut deosebite, astfel că conflictul va rămâne întreg?'.
Erau întrebări care marcau interesul pentru consecinţele unei chestiuni
coloniale asupra relaţiilor internaţionale, care puteau afecta raporturile dintre
Marile Puteri, cu atât mai mult cu cât era şi Gennania implicată. Trebuie să
menţionăm că Lahovary fusese iniţiat în secretul aderării României la Tripla
Alianţă, sistem politico-militar a cărui valoare era dată, pentru noi, doar de
68
participarea activă a Gennaniei . După părerea noastră, considerăm că aici se
afla originea interesului ministrului de externe pentru poziţia diplomatică,
pentru complicaţiile eventuale în care s-ar putea afla Gennania şi care ar. fi
putut afecta deci şi interesele României.
George Bengescu abordează problema tratatului anglo-congolez şi a
consecinţelor sale asupra intereselor Gennaniei şi Franţei în trei rapoarte
consistente, precedate de o Notă ce avea anexată o hartă, re care erau
6
localizate zonele litigioase, pentru a uşura înţelegerea problemei .
Primul raport răspunde la întrebările directe adresate de ministrul de
70
externe • Diplomatul român pornea de la realitatea că problema acordului
anglo-congolez era foarte dificil de abordat datorită rădăcinilor istorice, a
diversităţii intereselor în joc, fapt care detennină apariţia infonnaţiilor
contradictorii, a tăcerii absolute păstrate sistematic de guvernul belgian,
explicată de autorităţi prin desfăşurarea negocierilor la Paris şi L�ndra şi prin
faptul că Leopold Il ar fi delegat rezolvarea ei Marii Britanii. Intrevederile
succesive avute cu reprezentanţii Franţei, Gennaniei, Statului Independent
Congo i-au oferit lui Bengescu toate elementele necesare pentru o abordare
cât mai obiectivă a problemei şi pentru a putea răspunde la cele patru întrebări
care vizau în special Gennania.
Ministrul român considera că interesele Gennaniei (prima întrebare) au
fost afectate de articolul 3 al tratatului, pentru că făşia de 25 km. închiriată
Angliei, situată între lacul Tanganiyka şi lacul Albert-Edward, izola complet
Africa Gennană de Est de Statul Independent Congo, cu care până atunci
avusese contact direct. Din perspectiva gennană, tratatul Încălca
67
68

Ibidem

Gh. Căzan, Ş . Rădulescu-Zoner, România şi Tripla Alianţă, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1 979, p. 1 98-202; vezi şi K. Hitchins, România 1866- 1947 (trad. din engleză),
Humanitas. 1 996, p. 1 64.
6� Arhiva MAE, fond Arh. Ist., voi. 190, f. 69. Notă a Legaţiei României la Bruxelles din20
itmie/2 iulie 1894. Vezi alături reproducea hărţii.
70 Ibidem, f.7 1 -74, Raport al Legaţiei României la Bmxelles din 29 iunie/9 iulie 1894
(reprodus la Anexe, doc.3). Citatele um1ătoare sunt din acest raport.
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reglementările internaţionale, dar afecta şi interesele sale materiale.
Neutralitatea �i limitele Statutului Independent fuseseră stabilite de Actul final
de la Berlin 1, modificările ulterioare de frontieră făcând obiectul unor
aranjamente intemaţionale72 . Deci, modificările aduse de tratatul din 1 2 mai
nu erau valabile fără asentimentul Puterilor sernnatare ale Actului final de la
Berlin. Mai mult, "luând cu chirie un teritoriu care nu era neutralizat, Statul
Independent îşi modifica singur condiţiile de neutralitate", ceea ce nu putea fi
acceptat, făcând ilegale clauzele respective din tratatul din 1 2 mai. Din
perspectiva intereselor materiale, teritoriul cedat Angliei crea o adevărată
barieră în calea schimburilor germane din zonă, cu atât mai mult cu cât
b�inul Congo se bucura de o libertate deplină a comerţului. Î n plus, această
clauză a convenţiei era de natură să micşoreze drepturile pe care Germania le
ar putea avea dacă s-ar trece la lichidarea Statutului Independent Congo".
Nemulţumită, mai mult din aceste motive, susţinea Bengescu, Germania a
protestat împotriva tratatului, ceea ce a determinat retragerea articolului 3,
printr-o declaraţie oficială făcută de lordul Grey în Camera Comunelor
(întrebarea a treia).
Abordând problema intereselor comune germano-franceze asupra
tratatului, Bengescu observa că "între interesele germane şi interesele
franceze nu se pot face alte corelaţii decât dorinţa comună a celor două
Puteri de a împiedica întinderea peste măsură, de la Cap la Valea Nilului, a
sferei de influenţă britanice asupra continentului african" . Diplomatul român
era de părere că "teama germanilor convenea francezilor în probleme de
drept, dar, în plus, ei nu puteau accepta ca "teritoriile ne-neutralizate
închiriate lui Leopold II să le bareze calea spre Valea Nilului� căutând în
acelaşi timp... menţinerea posesiunilor şi a influenţei la nord de Statul
Independent" (subl. text).
Retragerea articolului 3 nu a reglementat decât interesele germane,
lăsând intact conflictul franco-congolez şi franco-englez. În ochii Franţei,
regiunea Nilului Superior nu constituia o sferă de influenţă britanică, ea
neavând un statut bine precizat : dacă era turcă, atunci nu putea fi închiriată de
britanici nimănui, suzeranitatea otomană urmând a fi restaurată atât aici, cât şi
în Egipt; dacă nu avea stăpân, oricine, deci şi francezii, avea dreptul de a
pătrunde, numai ocupaţia efectivă întemeind posesia73 • În acest fel, Franţa era
71

Vezi textul în P. Albin, Les grands traites politiques. 4c edition, F. Alcan, Paris, 1932,

����

��·
rdurile de frontieră cu Franţa din 29 aprilie 1 R87 şi 4 august 1 894. Mcycr, Tarrade,
o.p.cit., p. 635; 637.
7·

A.J.P. Taylor. op.cit., p. 349.
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decisă să-şi menţină, odată cu principiul integrităţii Imperiului Otoman, "sfera
sa personală de influenţă în Afiica, de la Saint Louis în Senegal, până la
74
Obock" . Tratativele anglo-franceze au rămas secrete, "lordul Grey declarând
75
în Camera Comunelor că nu poate spune nimic" • Şi nu spune pentru că ele
intraseră foarte curând în impas : francezii erau dispuşi să recunoască sfera de
influenţă britanică în regiunea Nilului Superior în schimbul renunţării la
tratatul cu Leopold II, în timp ce englezii se arătau dispuşi să negocieze doar
6
după ce francezii ar fi recunoscut tratatuf .
Intransigenţa englezilor determină pe Hanotaux să acţioneze împotriva lui
Leopold II, acuzat că a încălcat angajamentul de preempţiune în favoarea
77
Franţei . Această manevră era semnalată prompt de Bengescu. Observator
rafinat, el interpretează corect refuzul lordului Grey de a face dezvăluiri asupra
tratativelor, drept un semn al dorinţei Angliei de a renunţa la chestiune, "lăsând
Statutului Independent grija de a-şi reglementa singur neînţelegerile cu
78
Franţa" . Confirmarea este dată de reintrarea bruscă în scenă a regelui Leopold
II, care trimite la Paris doi delegaţi speciali pentru a negocia cu guvernul francez
79
problemele litigioac;e determinate de tratatul anglo-congolez .
Poziţia francezilor era cunoscută de Bengescu din convorbirea avută cu
ministrul francez la Bruxelles, Bourn�: retragerea articolelor din tratat
referitoare la cele două provincii egiptene cedate cu chirie lui Leopold II (Bahr
el Ghazal şi Equatoria) şi recunoaşterea drepturilor franceze asupra cursului
superior al fluviului Ubangi; la rândul ei, Franţa era dispusă să accepte
80
depăşirea paralelei de 4° lat. N, până la cursul lui Mbili .
Leopold II nu se afla într-o situaţie favorabilă. Englezii nu erau dispuşi
81
să-I sprijine într-un conflict cu Franţa , iar în Belgia Statul Independent nu
era suficient de popular pentru ca guvernul să accepte tensionarea relaţiilor cu
Parisul din motive coloniale. Ilustrative în acest sens erau poziţiile
politicienilor belgieni, Bengescu reproducând textual afirmaţiile făcute de o
persoană oficială în contextul negocierilor purtate cu Franţa. "Belgia este
profund recunoscătoare regelui pentru marile sacrificii personale pe care le-a
74

Arhiva MAE, fond Arh. lst., voi. 190, f. 104- 109, Raport al Legaţiei României la Bnaelles
(reprodus la Anexe, doc. 4).

din 12124 iulie 1 894
75

76
77

Ibidem

A.J.P. Taylor, op.cit., p. 353.
Arhiva MAE, fond Arh. Ist., voi. 190. f. 94-96, Raportul Legaţiei României la Bnaelles din

4/16 iulie 1894.
78 Ibidem, f.
79

104- 109, Raportul Legaţiei României la Bnaelles din 12124 iulie 1894.

Ibidem
80 Ibidem
81

Numele apei este astăzi Sili.
W. Langer, op.cit., p. 1 39- 1 40; vezi şi A.J . P. Taylor, op.cit., p. 353.
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făcut pentru Congo, astfel încât căi şi pieţe noi,

aparent foarte importante să
fie deschise în Africa industriei şi comerţului belgian; cu toate acestea, ea nu
doreşte să vadă suveranul Statului Independent angajând ţara pentru a
salva interese coloniale, în complicaţii internaţionale ale căror consecinţe
nu pot fi prevăzute şi de care Belgia se teme cel mai mult. Noi am avut

încredere în înţelepciunea şi în prudenţa suveranului nostru; noi l-am văzut de
mai multe ori dominându-şi preferinţele şi chiar interesele particulare în faţa
dorinţelor şi opţiunilor naţiunii; de aceea,

ne place să credem că Maiestatea
Sa nu va uita că între Belgia şi Statul Independent nu este decât o uniune
personală, şi că nu va antrena ţara în aventuri îndepărtate de unde nu
poate ieşi decât micşorată"(subl. n.)8 2 . Chiar dacă a fost exprimată într-un
cadru neoficial, această atitudine era însă "împărtăşită de clasele conducătoare

şi de marea majoritate a ţării". Drept argument, Bengescu prezintă răspunsul

ministrului de externe belgian la interpelarea adresată la

12

iunie asupra

"afacerilor congoleze". Reamintind că uniunea personală a celor două state a

rezultat

din

votul

Parlamentului,

contele

Merode-Westerlov

adăuga:

"Guvernul va veghea ca aceasta să fie menţinută şi Camera poate fi sigură că
el nu va neglija nici una din îndatoririle sale"8 3 •
În acelaşi raport, ministrul român la Bruxelles avertiza asupra faptului

că "dacă <regele> va persista în exigenţele sale şi va voi să menţină, împotriva

tuturor, tratatul anglo-congolez din 1 2 mai, Franţa nu va ezita să meargă
înainte". Mai întâi, afmna Bourre84 , Franţa va întreba guvernul belgian "de ce
lasă să fie puse la dispoziţia unei politici manifest ostile unei ţări prietene,

diplomaţia, armata şi fmanţele Belgiei". Apoi, Republica va cere rechemarea
ofiţerilor belgieni care sunt în serviciul Statului Independent şi, la nevoie, va

sprij ini pretenţiile sale "nu numai cu trupele de întărire, care sub ordinele

comandantului Monteil sunt în preajma îmbarcării pentru Africa, dar şi prin

trimiterea, la gurile Congo-ului, a câtorva canoniere care vor asigura rapid
blocarea Statului Independent"8 5 •

Se ajunsese astfel mult prea departe pentru ca Leopold II să mai poată

rezista presiunilor la care era supus, pe plan intern şi extern, cu atât mai mult
cu cât dorea să lanseze un împrumut pe piaţa financiară franceză86 . Deja, la
sfărşitul lunii iulie, ministrul român la Londra anunţa că "în raport cu tratatul
8�

Arhiva MAE, fond Arh. lst., vot.

din 12124 iulie 1 894.
gJ

84

85

86

Ibidem

Ambasadorul Frantei la Bruxelles.

Ibidem

·

Meyer, Tarrade, op.cit., p. 657.
o

1 90, f.

104- 109, Raportul Legaţiei României la Brnxelles
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din

Belgia va ceda în faţa Franţei, cum a făcut-o şi faţă de
Germania", în condiţiile în care "consimţământul Angliei pare cert"87 . La 4

12

august

mai
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1 894,

se încheia acordul dintre Franţa şi Statul Independent Congo,

care reglementa definitiv frontierele între posesiunile franceze şi cele ale lui
Leopold Il.

Convenţia, care asigura Franţei extinderea coloniilor sale din Congo
până la limita acestui fluviu cu bazinul Nilului, cuprindea două părţi. Prima

stabilea frontiera în zona superioară a fluviului Ubangi; cealaltă era consacrată
problemelor ridicate
de
convenţia
anglo-congoleză88.
Recunoscând

"sacrificiile făcute de Statul Independent pentru a se stabili şi dezvolta" la

nord de paralela de

4°

lat. N, articolul 1 stabilea graniţa nordică a acestui pe

talvegul râului Bomu şi nu pe Bili, cum se preconizase iniţial, Leopold II
câştigând mai mult de un grad lat. N. Prin articolele

2

şi 3, Franţa obţinea

dreptul de poliţie pe Bomu şi toate posturile întemeiate de agenţii belgieni la

nord de acest râu. Cât priveşte convenţia anglo-congoleză, Statul Independent
renunţa la orice ocupaţie şi la orice drept de folosinţă asupra regiunii Bahr el

Ghazal, ca urmare a închirierii de la englezi. Acţiunile sale în zonă erau

restrânse la 30° longitudine E şi la S de linia care pornea de la paralela de
lat. N, situată la nord de Statul Independent, pe Nil şi până la postul

5°30'

Lado. în acest fel, belgienii îşi menţineau deschis accesul spre Nil, ceea ce

demonstra că francezii nu au unnărit îndepărtarea lor din zonă, ci doar
eliminarea barierei create în calea "căii imperiale" franceze, Dakar-Obock.

Analizând consecinţele acordului franco-congolez, George Bengescu

observa că, în ciuda asigurărilor care se dau că el a fost semnat cu acordul

Angliei "nu trebuie pierdut din vedere că problema drepturilor Angliei asupra
Nilului rămâne intactă"89 . Drept argument, ministrul român cita din articolele

apărute în presa britanică, printre care şi din Times, unde se aprecia că "titlul
de persoană care dă cu chirie nu poate fi afectat de modificarea prin care cel

care prelua cu chirie nu a intrat în posesie" şi se întreba dacă "Anglia nu ar
trebui să ocupe efectiv teritoriile la care Statul Independent a renunţat voluntar
?"90. Era clar pentru Bengescu că problema Nilului va continua să evolueze,
fapt confirmat de desfăşurarea ulterioară a evenimentelor, care culminează în

1 898 cu

incidentul Fachoda.

Arhiva MAE, fond Arh. Istorică, voi. 190, f. 1 10, telegramă cifi·ată a Legaţiei României la
vezi şi W. Langer, op.cit., 1 39-140; Robinson, Gallagher,
op.cit., p. 332.
8
Ibidem, f. 1 1 1- 1 12, Raport al Legaţiei-:?.omâniei la Brnxelles din 511 7 august 1894
(reprodus la Anexe, doc.5).
87

Londra din 31 iulie/12 august 1894;

iN

90

Ibidem
Ibidem
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După reglementarea raporturilor cu Statul Independent, ministrul de

externe francez, Gabriel Hanotaux, credea că va putea negocia şi retragerea
91
Marii Britanii din Egipt . Refuzul englez antrenează guvernul francez în
92
autorizarea expediţiilor "ştiinţifice" spre Nil , pentru a forţa mâna cabinetului
britanic printr-o

"să negocieze împărţirea Sudanului în
�
9
zone de influenţă şi să redeschidă problema egipteană" 3 . In acest sens

politică a gajurilor

mergeau şi planurile tânărului căpitan Marchand, expuse în septembrie

1 895

Ministerului Coloniilor : "în două cuvinte, noi dorim accesul spre valea

Nilului astfel încât, în ziua partajului efectiv să putem răspunde englezilor,
9
care ne vor spune "Noi suntem aici", că "Şi noi de asemenea..." 4 .

Politica egipteană a lui Hanotaux se baza pe colaborarea Statului
9
Independent, pe atitudinea prietenoasă a mahdiştilor 5 , dar mai ales pe

sprijinul lui Menelik, din Abisinia urmând să sosească, tot la Fachoda, a doua

expediţie franceză, care trebuia să atingă Nilul dinspre est; în schimb, negusul
96
urma să primească ţărmul oriental al Nilului . Din păcate, politica etiopiană a
lui Hanotaux era plină de iluzii. Menelik avea deja pe francezi în Somalia şi

dacă îi aj uta să realizeze "calea imperială" Dakar-Obock, soarta Etiopiei,
97
singurul teritoriu ne-francez în acest spaţiu, ar fi fost pecetluită . După
declanşarea expediţiei britanice în Dongola, Menelik a devenit şi mai sigur că
nu trebuie să se implice în conflict, englezii nefiind interesaţi de Etiopia după
98
ce Sudanul sudic (provincia Equatoria) fusese integrată Ugandei .

Acţiunile franceze îndreptate spre Nil conduc la reacţii pline de ostilitate
99
din partea Angliei. Astfel, lordul Grey exprima tranşant, la 23 martie 1 895,

în Camera Comunelor, poziţia cabinetului faţă de penetraţia franceză spre

Valea Nilului :"Sunt întrebat dacă, da sau nu, o expediţie franceză este în marş

cu intenţia de a pătrunde în Valea Nilului şi de a ocupa o poziţie pe fluviu . . .
Eu n u cred c ă aceste zvonuri merită atenţie, pentru că înaintarea unei expediţii
franceze nu ar fi numai un act inconsecvent şi neaşteptat; dar

guvernul
francez trebuie să ştie foarte bine că acesta ar fi un act neamical şi că ar fi
considerat astfel de către Anglia"( subl .n. ) 100•
91 P. Wright, Conflict on the Nil. The Fachoda incident of 1898, London, Heinemann, 1 972,

- �� k�M.�Mare,
�iţiile M �nteil, Liotard şi Marchand. Vezi
p. 20.
op.cat.,

ibidem,

p. 1 1 5- 1 2 1 .

94 !bidem, p. 33.
·

95 In raportul său, Marchand accentua asupra acestei colaborări. Vezi ibidem. p.35.

96 P. Wright, op.cit., p. 1 1 8.
97 Ibidem Vezi şi Meyer, Tarrade, op.cit., p. 659.
98

P. Wright, op.cit., 1 20.

99 Secretar de stat la Foreign Oftice în guvernul liberal Rosebery.
100

DDF, voi.

XII, doc. 373. Vezi şi W. Langer, op.cit., p. 265.
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Francezii nu au luat în serios avertismentele engleze, "subestimând
101
voinţa de rezistenţă a Marii Britanii în problema Nilului" • Hanotaux a
plecat de la o premisă greşită, punând pe acelaşi plan Nigerul cu Nilul: dacă
englezii au cedat în Africa de Vest, de ce nu ar face la fel şi în Sudan? Era o
gravă neînţelegere a intereselor britanice în zonă, ca urmare a modificărilor
produse în raporturile internaţionale. Astfel, în 1 896, Marea Britanie devenise
conştientă că nu mai poate bloca Strâmtorile în faţa Rusiei, singura soluţie
fiind, după cum apreciau şi conducătorii serviciului secret al Arniralităţii, "să
păstrăm Egiptul îmgotriva oricărui nou venit şi să transformăm Alexandria
1
într-o bază navală" 2• Se ajungea astfel, după aprecierea lui A.J.P. Taylor, la
o "situaţie ironică": Franţa s-a aliat cu Rusia şi pentru a putea redeschide
problema Egiptului, dar alianţa a limitat influenţa britanică în Strâmtori şi a
103
împins-o decisiv spre Egipt •
Analiza tratatului anglo-congolez din 1 2 mai 1 894 şi a consecinţelor
sale ne permite să evidenţiem câteva concluzii:
l . Tensiunea, stările conflictuale care apar între marile puteri demonstrează
importanţa problemelor coloniale şi rolul distinct jucat de acestea în cadrul
relaţiilor internaţionale.
2. Preocuparea constantă a diplomaţilor români pentru orice problemă care
putea modifica echilibrul european, chiar dacă aceasta se petrecea departe de
Europa. Rapoartele analizate demonstrează înţelegerea unei realităţi negate de
oficialităţile timpului, dar foarte evidentă istoricilor de astăzi: toate
confruntările coloniale aveau cauze, dar şi efecte europene.
3. Calitatea analizelor şi a informaţiilor deţinute, despre probleme aparent
străine intereselor României, ne convinge încă o dată de profesionalismul
diplomaţilor români aflaţi la post în capitalele puterilor europene.
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ANEXE

1. Reprezentantul român la Londra analizează contradicţiile franco
engleze în Africa şi pericolul izbucnirii unei conflagraţii datorită Sudanului
nilotic.
Legation de Roumanie a Londres
No. 84/ le 5117 juin 1 894
Son Excellence, Monsieur Al.N. Lahovary, Ministre des Affaires Etrangeres,
Monsieur le Ministre,
Si le conflit qui vient de mettre aux prises la diplomatie anglaise avec la
diplomatie fran�aise avait eelate a l' auest, ou au sud de l' Afrique, on pourrait etre
tranquille sur l'issue de la controverse : elle ne pourrait etre que pacifique, par la
raison qu' il n'existe pas un homme d' Etat digne de ce nom, qui osât dechaîner la
guerre, sur deux parties du monde, pour la possession d'un desert.
Il n ' est pas de meme malheureusement, des territoires que la France, d'un câte,
l ' Angleterre de la Belgique, de l' autre, se disputent actuellement, au nord-est du
"Continent noir''. La, il ne s' agit pas de rien moins que de la vallee d' Egypte et
pouvant devenir la grande route d' une invasion fran�aise.
En effet, la France, pour qui I' Egypte n' est pas abordable par mer, aussi
longtemps que les flottes anglaises lui barront le passage, pourrait, sans toucher a son
armee nationale, lever, dans les possessions africaines, assez de troupes noires,
agguerries et acclimatee, pour conquerir l' Egypte, en suivant, en sens inverse, la route
que les troupes khedivales ont parcourue victorieusement, il y a quelques annees.
On pretend ici que la base de l' entente franco-russe est celle-ci : "l' Asie aux
russes, l' Afrique aux fran�aises". Quoi qu' i l en soit, les hommes d' Etats anglais, qui
se mefient terriblement de la France, n' ont eu en vue, en concluant la Convention du
1 2 mai 1 894 avec le Congo libre, que d' arriver "bons premiers" sur le Haut Nil, afin
d'en fermer d' acces aux fran�ais. Et telle a ete leur ardeur a poursuivre ce but, qu' ils
n' ont tenu aucun compte de circonstances suivantes, qui sant cependant du domaine
du droit international ..
L' Acte de Berlin du 26 fevrier 1 885, qui a cree l' Etat libre du Congo, et lui a
°
assigne comme extreme limite, le 4 degre de latitude nord, qu' il ne peut pas depaser,
sans consentement des puissances signataires.
La partie la plus importante de la zone que l' Angleterre a prise "a baii",
appartient a l ' Egypte, qui l ' a acquise au prix du sang de ses enfants.
Enfin, une annee avant la conference de Berlin, le Roi des Belges a reconnu a
la France un droit de pn!emption sur la totalite aussi bien que sur toute partie du
Congo, qu'il a cedee, ou a abandonnee. II en resulte que la France pourrait
revendiquer, de ce chef, les territoires recemment alienes par le Congo.
S.M. belge se defend sur ce point, en declarant qu'Elle n' a fait qu' afferrner le
territoire en question et que "afferrner ne veut dire ni vendre, ni abandonner". A cela,
le Gouvernement fran�ais repond que cette fa�on de disposer d' Etat a Etat, d' une
portion de son territoire n' est pas admise par le droit publique moderne, attendre
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qu'elle constituerait un moyen trop commode de masquer toute espece de
remaniements territoriaux. "En droit, ajoute ce Gouvemement - aucune modification
ne saurait etre apportee a l' Acte de Berlin, sans le consentiment des puissances qui
l' ont signe. Ergo, la Convention de 12 mai 1 894 est nulle et non-avenue".
L' Allemagne s' est assimile le point de la protestation fran�aise, en y ajoutant
des reclamations particulieres, relativement a la route que l' Angleterre et le Congo
s'engagent a ouvrir a leur commerce et qui, sur plus d'un point, empiete sur les
posessions allemandes.
Quant a la Turquie, on ne connaît guere la teneur des communications verbales
que Roustan Pacha a lues au Forreign Oftice. On assure que la note primitive (celle
que le Sultan avait fait communiquer secretement a l ' ambassadeur de la France) a ete
modifie telegraphiquement, apres son expedition, et que les reserves turques ne
parlent plus que sur un seul point : l' occupation de Wadelai, par les troupes anglaises.
Il est plus que difficile de savoir ou sont les negociations entre M. Hannotaux
et l ' ambassadeur d' Angleterre. On est infiniment plus muet dans le monde. officiel
anglais que dans tout ceux qui j ' ai frequantes ailleurs. La seule chose qu'on m'y ait
donnee a entendre, c' est que "les pretentions de la France sont excessives".
J ' ai appris, par un ambassadeur etranger, qu'on etait tres inquiet, en haut-Iieu,
des forces navales que le gouvemement fran�ais a envoyees "sous le couvert des
evenements du Naroe (?)" dans les eaux de l' Algerie, et que l'on allait demander des
explications a Paris.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma tres haute
consideration.
ss. 1. Bălăceanu

2. Scrisoare de Cabinet prin care ministrul de externe român îi solicită lui

G. Bengescu, ministrul plenipotenţiar al României la Bruxelles, un raport

asupra tratatului Încheiat Între Marea Britanie şi Statul Independent Congo, din
12 mai 1 894, "pentru că există o polemică vie În presa franceză asupra acestui
subiect, Încât a ajuns şi În Parlament, dar problema este expusă incomplet".
Bucureşti, 1 6/28 iunie 1 894
Excelenţei sale, Domnul
plenipotenţiar la Bruxelles
Domnule Ministru,

G.

Bengescu,

trimis extraordinar ŞI

ministru

( . . . ) Doresc din partea Domniei Voastre un raport în privinţa acestei chestiuni.
Sunteţi mai mult decât oricine în măsură de a cunoaşte adevăratele proporţii ale
conflictului şi mai cu seamă părerea cercurilor guvernamentale belgiene.
Aş fi dorit asemenea a avea textul tratatului ce l-am primit într-adevăr din
Londra, însă în limba engleză.
Am onoarea deci a vă mga să binevoiţi a-mi înainta cât mai curând o relaţiune
mai precisă şi mai imparţială asupra acestei chestiuni decât ceea ce se poate cu greu
degaja din polemicile unei prese mai întotdeauna pe jumătate informată şi adesea
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dispusă a înfăţişa lucrurile sub punctul de vedere al interesului sau al pasiunilor a
căror organ este.
Vă rog totodată să binevoi ţi a mă informa asupra punctelor următoare :
1 . Care sunt interesele Germaniei ce au fost nesocotite prin acest tratat;
2. Aceste interese sunt ele comune Franciei sau vreunui alt stat ?
3. Această clauză care atingea Germania fost-a dânsa retrasă ?
4. Modificarea acestui punct al tractatului fi-va el de natură a aplana incidentul
în Francia, sau interesele Franciei sunt ele absolut deosebite, astfel ca conflictul va
rămâne întreg ?
Vă rog, să binevoiţi a-mi înainta asupra acestei chestiuni o lucrare cât se poate
mai scurtă, dar totodată şi clară, în limitele, se înţelege, al mijloacelor O-voastră de
informaţiune.
Primiţi ( . . . )
ss. Al. N. Lahovary

3. Primul, din cele trei rapoarte ale lui G. Bengescu care prezintă
consecinţele, pentru Germania, ale tratatului din 12 mai 1894.
Legation Royale de Roumanie
No. 66 1 , Bruxelles,
le 9 Juillet/29 Juin 1 894
Son Excellence, Monsieur Al.N. Lahovary, Ministre des Affaires Etrangeres,
Monsieur le Ministre,
Conformement au desir qu'a bien voulu m'exprimer Votre Excellence, j'ai
l' honneur de Lui adresser sous ce pli le texte (fran�ais) de l' accord intervenu le 1 2
mai demier entre l a Grande-Bretagne e t l' Etat independant d u Congo. J'ai cru devoir
joindre a ce document :
1 . la correspondence echangee, a 1' occasion de la signature de cet accord, entre
Mr. Van Eetvelde, secretaire d' Etat de l' lnterieur de l' Etat independant du Congo et
Sir Fr. R. Plunkett, envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de Sa Majeste
Britannique a Bruxelles;
2. une lettre adressee, le 23 mai demier, par Lord Kimberley a Mr. Hardings,
agent britannique a Zanzibar et commisaire pour les possessions anglaises de
1' Afrique orientale, lettre dans laquelle le Ministre des Affaires Etrangeres du
Royaume-Uni explique a cet agent la portee du traite anglo-congolais du 12 mai
1 894.
Ainsi que j'ai eu l' honneur de le faire savoir a votre Excellence par mon
rapport No 640, en date du 2 Juillet, je m'etais occupt\ avant meme d' avoir r�u sa
lettre du 1 6/28 Juin, de l'etude de cette question tres complexe, tres embrouillee, et
dant il est impossible d' aborder !' examen sans entrer dans des developpements
historiques d' une certaine etend1.1e. Ce qui augmente encore les difficultes d'un parei!
travail, c' est la diversite des interet<; en jeu, diversite qui a pour consequence toute une
serie d'informations contradictoires, des qu'on veut se renseigner aupres des
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representants des diverses Puissances engagees dans I ' affaire; et c' est, ( . . . ) toute
chose, le silence pour ainsi dire absolu garde systematiquement par le Gouvemement
belge aussi bien sur 1' etat actuel de la question que sur les negociations en cours,
silence qui doit s' expliquer par ce fait que ces negociations se poursuivent
actuellement a Londres et a Paris, entre la Grande-Bretagne et la France, et que le
Souverain de I' Etat independant du Congo en a, assure-t-on, abandonne
momentanement la conduite et la direction a 1' Angleterre. J ' ai vu successivement ces
jours-ci mes collegues de France et d' Allemagne, ainsi que le Secretaire d' Etat des
Affaires etrangeres de I ' Etat independant du Congo, et j ' ai recuilli, au cours de nos
entretiens, presque tous le elements du rapport que Votre Excellence m'a fait
l ' honneur de me demander : j ' espere pouvoir le rediger et I'expedier a Bucarest avant
la fin meme de cette semaine.
Neanmois, je crois etre a meme de repondre, des aujourd' hui, aux quatre
questions concemant plus particulierement 1' Allemagne, et sur lesquelles Votre
Excellence desi re avoir quelques eclaircissements precis.
La bande de 25 kilometres donner a baii a 1' Angleterre, en vertu de 1' article 3
du traite du 1 2 mai, et situe entre le lac Tanganika et le lac Albert-Edouard, isolait
completement la Colonie allemande de ! ' Est africain des tenitoires de l ' Etat
independant du Congo, avec lesquels cette Colonie etait jusqu-la immediatement en
contact; en outre cette clause de la convention etait de nature a arnoindrir
singulierement les droits que 1' Allemagne pourrait avoir a faire valoir le jour ou 1' on
serait amene a proceder a la liquidation de 1' Etat du Congo. En reconnaissant la
neutralite de cet Etat, 1' Allemagne avait entendu que celui-ci, usant d' une stricte
reciprocite, ne sortît point, sans son assentiment, des lirnites qui lui avaient ete
assignees par Ies traites et conventions. Les frontieres de 1' Etat independant ont ete en
effet strictement determinees par 1' Acte de Berlin, et modifiees depuis par divers
arrangements intemationaux: elles ne pouvaient donc subir aucun changement, sans
l' intervention et l' assentiment des divers Etats co-signataires de cet Acte et de ces
conventions. Or, en prenant a baii des tenitoires non neutralises, l' Etat de Congo
modifiait lui-meme ses conditions de neutralite, et devait des lors s' attendre a ce que
Ies Puissances qui avaient preside a sa Constitution, a son organisation, a la
delimitation de ses frontieres, etc., etc., et qui, dans ces conditions, avaient reconnu sa
neutralite, protesteront contre les clauses illegales du traite anglo-congolais du 1 2 mai
dernier; - voila pour la question de droit.
Mais 1' Allemagne avait aussi des interets materiaux en jeu dans cette question,
puisque le voisinage immediat de ! ' Est africain allemand avec I ' Etat independant lui
permettait le libre acces des tenitoires neutralises de cet Etat, et qu' EIIe pouvait,
d' autre part, diriger directement sur Zanzibar, a travers ses possessions de la cote
orientale d' Afrique, tous les produits du commerce et des factoreries allemandes de
ces regions. La bande de 25 kilometres donnee a baii a 1' Angleterre elevait donc entre
1' Allemagne et l ' Etat independant une baniere qui ne pouvait etre que prejudiciable
aux interets de I ' Empire germanique en Afrique. C ' est pour cela que I ' AIIemagne a
proteste contre le trai te du 1 2 mai, et Votre Excellence sait deja qu' elle a obtenu, en ce
qui la concerne, pleine et entiere satisfaction, puisqu' il resulte d' une decalration
ofticielle faite par lord Grey a la Chambre des Communes que 1' article 3 de ce trai te a
ete retire.
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Bien qu'il n'y ait entre les interets allemands et les interets fran�ais d' autres
correlations que le desir commun de ces deux Puissances de ne pas voir s' etendre
autre messure, du Cap a la vallee du Nil, la sphere d'influence britannique. Sur le
continent africain on peut dire d' une fa�on generale que le theme des Allemands
convient aux Fran�ais, en ce sens que les premiers ayant obtenu gain de cause sur un
point de principe, les seconds, qui ont au moins autant d ' inreret a la stricte observation
des conventions conclues avec l ' Etat independant , et qui, en outre n'entendent pas
que les territoires non neutralises qui ont ete donne a bail au roi Leopold leur barrent
leur route vers la vallee du Nil, chercheront a assurer, par tous les moyens en leur
pouvoir, en meme temps que le respect des traites, le maintien de leurs possessions et
de leur influence au nord de l' Etat independant.
Mais le retrait de l'article 3 de la Convention du 1 2 mai n' aplanit pas le
malentendu qui existe, depuis plusieurs annees deja, entre l' Etat independant et la
France, les interets fran�ais, au nom de cet Etat, etant tout a fait distincte des interets
que les Allemands ont reussis a faire triompher a l ' est. J' aurai l ' honneur, dans un
prochain rapport, de vous faire connaître les causes reelles ainsi que les veritables
proportions du conflit, en ce qui concerne la France et l' Etat independant du Congo.
En portant ce qui precede a votre connaissance, j ' ai l' honneur de Vous
renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma tres haute consideration.
ss. G. Bengescu

4. Al treilea raport al ministrului român la Bruxelles asupra consecin ţelor
tratatului din 12 mai 1894, reia problema dreptului de preempţiune francez
asupra Statului Independent Congo, utilizată de Franţa ca mijloc de presiune
pentru a impune o delimitare de frontiere convenabilă intereselor sale in zonă 
liberul acces spre Nilul Superior.
Legation Royale de Roumanie
No. 746
Bruxelles, le 241 1 2 Juillet 1 894
Son Excellence, Monsieur Alexandre N. Lahovary, Ministre des Affaires
Etrangeres,
Monsieur le Ministre
La question du droit de preference et celle des limites territoriales de
possessions fran�aises et congolaises dans le haul Ubangi taisaient depuis 1 887
l' objet de pourparlers et de negociations entre la France et 1' Etat independant,
lorsqu'en 1 889 le roi Leopold "voulant assuree a Sa patrie bienaimee Ies fruits de
l' oeuvre que depuis de longues annees Il poursuivait dans le continent africain avec le
concours genereux et devoue de beaucoup de .Belges" declara par un testement fait a
Bruxelles le..2 aoOt de cette deniere annee, qu' ll entendait leguer et transmettre, apres
sa mort a la Belgique, <ous les droits souverains sur I' Etat independant du Congo.
Dans une lettre adressee posterieurement a Mr. Beemaert, alors chef du Cabinet
belge, le Roi fit part de ces dispositions a son premier ministre, en ajoutant que si,
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sans attendre Sa mort, il convenait au Pays de contracter des liens plus etroits avec ses
possessions congolaises, Il serait heureux, de son vivant, de l'en voir en plein
jouissance; et c' est dans ce but, et pour hâter cette solution, que le Ministere belge
presentait aux Chambres, le 25 Juillet 1 890, un projet de Joi relatif a un emprunt de 25
million, grâce auquel la Belgique aurait la faculte d' acquerir en dix annees, les
territoires et les possessions de I' Etat independant. De ces 25,000,000 de francs,
5,000,000 seraient payer au moment de 1' emprunt, et 20 millions, en annuites de deux
millions, pendants un terme de dix annees. Au bout de ce temps, la Belgique serait
Iibre d' accepter ou de refuser le present royal : en ca'i de refus, I' Etat du Congo aurait
un delai de dix annes pour rembourser a ja Belgique la somme pretee.
Ce projet de Joi fut discute immediatement, et vote par 94 voix contre une, a la
Chambre des Representants, et par 55 voix contre 3 abstention, au Senat.
Mais des explications ne tarderent pas a etre demandees par la France sur les
conditions dans lesquelles le roi Leopold venait de faire ainsi donation a la Belgique
de ses droits sur le Congo; et c'est a cette occasion, comme j 'ai eu l' honneur d'en
faire part a Votre Excellence le 16 Juillet dernier, que la question du droit de
preference de la France fut de nouveau remise sur le tapis. M. Ribot voulait que ce
droit, qui donnait !ieu a des interpretations diverses, malgre les lettres echangees en
1 887 entre M. Van Eetvelde et Bourre, fGt reconnu dans un protocole special, qui en
efit formule les clauses essentielles; mais des difficultes de texte et de redaction
s' eleverent entre les deux Gouvernements, et les pourparlers ne furent pas continues.
On les reprit en 1 892, a propos de la question de delimitation entre les deux Etats, et
j ' extrais du discours pronnoncee par M. Hanotaux, dans la seance de la Chambre des
Deputes du 7 Juin 1 894, le pa'isage suivant, relatif a ces nouvelles negociations :
"On a deja dit, dans la presse, que la France aurait pu, si elle 1' efit voulu, signer
avec 1' Etat independant du Congo une convention analogue a celle signee par lui avec
1' Angleterre. Je ne le cache pas : il y a deux ans, en effet, des pourparlers avaient ete
engages qui paraissaient avoir pour but de nous amener a une partage, sur le papier,
d' une partie du ba'isin du Nil, partage analogue a celui qui vient d'etre tente.
Les raisons pour lesquelles un de mes honorables predecesseurs a refuse de
donner son assentiment a cette combinaison, je puis, Messierus, vous les exposer
brievement; elles ont encore aujourd'hui toute leur valeur.
Et d' abord, en echange de la combinaisson a laquelle on nous courrait, on
demandait a la France d' abandonner la plus grande partie des territoires du haut
Ubangi; en echange de promesses assez vagues d' ailleurs, on nous demandait de
renonrcer, ou peut I'en faut, aux droits clairs, certs, precis, que la convention de 1 887
nous reconnaît sur ces territoires. C' efit ete, a proprement parler, lâcher la proie pour
1' ombre. Mais une raison plus haute a pese a cette epoque sur les deterrninations du
Gouvernement de la Republique. Il a pense que la France qui, a maites reprises, avait
pris I' engagement de respecter l ' integrite de l'empire ottoman, qui a toujours reclame
et qui reclame encore le maintien des droit'i du Sultan et du Khedive dans le bassin du
Nil, ne pourrait prendre ! ' initiative de violer elle-meme cette haute souverainete . . . .
Cependant, des la fin de 1 890, les agents de I' Etat independant avaient depa'ise
le 4e parallele, frat\chi I' Ubangi et installe des postes sur des territoires que la France,
en vertu des conventions anterieures, revendiquait comme siens. Le Gouvernement de
la Republique ne manqua pa'i de faire a cet egard, a Bruxelles, des representations
"
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dont il semble qu'on ait tenu compte, dans une certaine messure, car les agents de
l' Etat independant re�urent l' ordre de revenir an arriere; mais bientât, entraînes de
nouveau par la chasse de l ' ivoire, et justifiant leur marche en avant par le principe du
droit d'occupation, ils se repandirent une seconde fois dans le haut Ubangi, ou ils sont
encore installes aujourd'hui. Je viens de dire a votre Excellence que les negociations
engagees en 1 892, pour regler cette question, durent etre abandonnes, par suite des
raisons exposees au Parlement fran�ais par le Ministre des Affaires Etrangeres de la
Republique. Sur la demande du roi Uopold, une reunion de delegues fran�ais et
congolais eut Iieu au mois d' avril dernier, a Bruxelles, dans le but d' essayer de
trancher une bonne fois le differend. Bien que les pourparlers aient ete tenus secrets,
je crois savoir que la France etait prete a faire quelques concessions a 1' Etat
independant et a lui abandonner des territoires situes en dehors des limites qui lui
avaient ete assignes par les conventions anterieures : mais les delegues congolais se
montrerent, assure-t-on, tres exigents et ne voulurent renoncer a aucune de leurs
pretentions sur le haut Ubangi. D' autre part, on ne parvint pas a se mettre d' accord sur
la question du droit de preference de la France; non qu'en principe Mr. Hanotaux, qui
etait a la tete de la delegation fran�aise, eGt conteste que la France put opposer ce droit
a la Belgique; mais il entendait (comme il l'eut encore aujourd' hui" reserver
absolument les conditions dans lesquelles s'operait un jour la cession a cette derniere
Puissance de I' Etat independant.
Cette derniere tentati ve d' arrangement ayant echoue comme les precedentes,
Mr. Ca<>imir Perrier, alors ministre des Affaires etrangeres, voyant qu'il etait
impossible de regler le conflit par la voie diplomatique, accepte de le faire trancher
par l ' intervention d'un arbitre. Les choses en etaient la lorsqu'on apprit a Paris la
nouvelle officielle du traite du 1 2 mai dernier.
J ' ai eu I' honneur de faire parvenir a Votre Excellence le texte fran�ais de ce
traite, aux termes duquel l ' Angleterre donne a baii l ) au roi Uopold, souverain de
l ' Etat independant du Congo, la province equatoriale d'Emin Pacha; 2) au roi
Leopold et a ses succeseurs la province du Bahr-el-Ghazal, c' est a dire non seulement
des territoires places au nord du 4" parallele, mais toute la vaste region situee a l' auest
de la ligne meme de partage des bassins du Nil et du Congo.
Aux yeux de la France et de son Gouvernement, cette convention, ainsi que l'a
declare Mr. Hanotaux a la tribune de la Chambre des Deputes, est en contradiction
flagrante avec l ' acte de Berlin; elle atteint ou menace l' integrite de l' empire ottoman;
elle meconnaît le droit de preference de la France; enfin elle met une entrave serieuse
a la sphere d' influence en Afrique, puisque, si elle etait executee, elle eleverait entre le
Soudan fran�ais et le Congo, d' une parte, et la vallee du Nil, de I' autre, une barriere
pour ainsi dire infranchissable. Je crois inutile d'inssister sur le hatticherif du 1 3
fevrier 1 84 1 , ainsi que sur le firnmn concede a Abbas-pacha en 1 892, dont Mr.
Hanotaux a donne Iecture a la Chambre et desquels il resulte que les anciennes
provinces equatoriales de I' Egypte ont toujours ete considerees a Constantinople
comme une partie integrante de 1' empire ottoman. Deja le representant de la Parte a
Londres avait re�u l' ordre de formuler aupres du Gouvemement de la Reine les
reserves les plus expresses, en ce qui conceme ces dernieres dispositions de la
convention anglo-congolaise du 1 2 mai ; plus recemment encore, le ministre de
Turquie a Bruxelles, mon collegue Caratheodory-Effendi, a remis au Gouvernement
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de l ' Etat Independant un protestation fonnelle contre Ies stipulations de ce traite,
relatives au Bahr-el-Ghazal. Pendant ce temps 1' Allemagne et Ia France ne restaient
pas inactives; et tandis que Ia premiere obtenait, pour Ies raisons et dans Ies conditions
que j ' ai l' honneur exposer precedemment a Votre Excellence le retrait de l' article 3,
Ia seconde, soutenue par le concours unanime des representants de Ia nation, et bien
resolue a faire evacuer aux agents congolais Ies territoires situes au nord du 4e
parallele, a assurer le respect de son droit de preference, enfin a maintenir, en meme
temps que le principe de l ' integrite de l'empire ottoman, sa sphere personelle
d' influence en Afrique, depuis Saint-Louis de Senegal jusqu'a Obock, decidait, a Ia
suite de l' adoption de l' ordre du jour de Mr. Etienne approuvant Ies declarations du
Gouvemement, l' envoi dans le haut Ubangi de Ia mission Monteil, et faisait voter par
Ies Chambres un credit special de 1 ,800,000 francs en faveur de cette epedition. Puis,
elle entrait en negociations directes avec l' Angleterre, et encouragee par le succes de
1' Allemagne, elle essayait de rendre caduque celles des stipulations du traite anglo
congolais qui Iesaient le plus directement ses int<�rets. Rien n ' a jusqu' a present
transpire dans le public de ces pourparlers, et Iord Grey, interroge a ce sujet tout
recemment qu'il ne pourait rien en dire. Mais ce qui paraît probable c' est que
1' Angleterre semble vouloir se desinteresser plutot de Ia question, et Iaisser a l ' Etat
independant le soin de regler Iui-meme ses demeles avec Ia France. En effet, on
annonce que Iord Dufferin est parti en conge, et d' autre part, le roi Uopold, qui
n' avait plus donne signe de vie a Paris depuis Ia convention du 1 2 mai, a ce point que
Mr. Hanotaux disait dernierement a l'un de mes collegues de Bruxelles, charge de
representer son Souverain aux obseques du President Carnot, que "le silence et
l ' inaction du roi des Belges mettaient le Gouvenement franc;ais dans le plus grand
embarras", le roi Uopold, dis-je, rentra brusquement en scene, et vient d' envoyer a
Paris deux delegues speciaux, M. M. Devolder, ancien ministre de Ia Justice du
Cabinet Beemaert, et le baron Constant Gaffinet, son intendant de Ia liste civile, son
homme de confiance, et son conseiller prive plus intime, a l' effet de negocier avec le
Gouvemement franc;ais sur Ies questions soulevees par le traite anglo-congolais.
Quelles sont Ies instructions qu'emportent ces delegues, et que sortira-t-il des
pourparlers actuellement en cours ? C' est ce qu' il est malaise de savoir. Tout ce que je
puis vous dire, c'est qu'il resulte d'une conversation que j ' ai eue avant-hier avec Mr.
Bourre, que Ia France est absolumment decidee a exiger le retrait des articles du traite
relatifs aux deux provinces egyptiennes cedees a baii au roi Uopold, et qu' en ce qui
concerne Ia question du haut Ubangi, elle maintiendra en principe tous Ies droits qi.Ii
lui ont ete recconus par Ies conventions anterieures, tout en etant disposee a faire a
l ' Etat independant quelques concessions relativement a Ia limite des territoires situes
au nord du 4e parallele : peut-etre, m' a-t-ii ete dit, consentira-t-elle a ce que cette
limite fait reportee du 4e parallele au cours du Mbili.
J' ai appris egalement que Mr. Hanotaux avait adresee, Ia veille meme de
I' ouverture des negociations a Paris, une Iongue Iettre a Sa Majeste le Roi des Belges,
et que, d' autre part, dans Ies spheres gouvemamentales d' ici, on desire beaucoup voir
ces negociations aboutir. Celles sont en effet Ies voeux bien sinceres de tous Ies
hommes politiques belges avec qui j ' ai eu I' occasion de m'entretenir de Ia situation :
"La Belgique, me repetait ces jours-ci un personnage officiel, est profondement
reconaissant au roi de tres grands sacrifices personnels qu'il a faits pour le Congo,
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ainsi que des voies natureHes et des debouches assurement tn':s importants qu' il a
ouverts au commerce et a !'industrie belges en Afrique; mais neanmois elle ne
voudrait pas voir le Souverain de l' Etat independant engager le pays, pour
sauvegarder ses interets coloniaux dans des complications intemationales dont on ne
saurait prevoir les consequences et que la Belgique redoute par dessus tout. Nous
avons foi dans la sagesse et dans la prudence bien connues de notre Souverain; nous
l' avons vu plus d'une foi faire taire ses preferences, et meme des interets particuliers,
devant les desirs et les voeux de la nation; et c'est pour cela que nous aimons a croire
que Sa Majeste n' oubliera pas qu' il n'y a entre la Belgique et l ' Etat independant
qu' une union exclusivement personelle, et qu'Elle n'entraînera pas notre pays dans
des aventures lointaines d'ou il ne pourrait sortir qu' amoindri". Ce sentiment des
spheres gouvemamentales belges - qu'il ne faut pas confondre avec la petite phalange
des fonctionnaires congolais - est partage par les classes dirigeantes et par la grande
majorite du pays : aussi, lorsque le Ministre des Affaires etrangeres du royaume, M. le
Comte de Merode-Westerlov, dut repondre, dans la seance du 1 2 Juin dernier, a une
interpellation de Mr.Jansson sur les affaires congolaises, prit-il bien soin de rappeler
que cette union personelle des deux Etats resultait en effet des mesures votees par le
Parlement : "Le Gouvemement, ajoutait-il, veillera a ce qu'elle soit maintenue, et la
Chambre peut etre certaine qu' il ne negligera a ce propos aucun de ses devoirs".
Le Gouvemement et la nation belges semblent donc etre bien d' accord pour
desirer la solution pacifique indifferent qui divise depuis si longtemps deja, I' Etat
independant et la France. Un tres prochain avenir nous apprendra si le Roi, qui est tres
enlier et tres autoritaire, des qu'il s'agit du Congo, voudra tenir compte de cet etat de
l' oppinion en Belgique. S' il persistait dans ses ex.igences, et qu' il voulut maintenir
envers et contre tous le traite anglo-congolais du 1 2 mai, la France n'hesiterait pas a
aller de l' ava.nt. Elle demanderait immooiatement au Cabinet de Bruxelles pourquoi il
laisse mettre a la disposition d' une politique manifestement hostile a un pays arni la
diplomatie, l' armee et les finances de la Belgique; elle ex.igerait le rappel des officiers
belges qui sont au service de l' Etat independant, et au besoin, elle ferait appuyer ses
pretentions non seulement par les troupes de renfort qui, sous les ordres du
commandant Monteil, sont a la veille de s'embarquer pour l' Afrique, mais par
l ' envoi, dans 1' embouchure du Congo, de quelques cannonieres qui mettraient
aussitât en etat de blocus l' Etat independant.
Celles sont du moins les declarations que me faisait, avant-hier encore, mon
collegue, M. Bouree, et je les rapporte textuellement a Votre Excellence, en ajoutant
qu'on espere encore quf: les choses n'en arriveront pas Ia. et que les envoyes du roi
Uopold a Paris sauront trouver, d' accord avec le Gouvemement de la Republique, un
terrain de conciliation destine a faciliter la conclussion d'un accord definitif et durable
entre les deux Etats.
Les Belges, m' a-t-ii ete dit au Departement des Affaires Etrangeres du Congo,
comptent beaucoup pour amener cet accord, �ur la declaration signee par M. Casimir
Perier, dont il a ete question plus haut, et des termes de laquelle il resulte que la
France a pris formellement l ' engagement d'avoir recours a l' intervention d'un arbitre.
On ne voudra pas, selon eux, laisser mettre en discussion un acte signe par le chef
actuel de l'Etat, et a defaut d' une entente, le Gouvemement de la Republique
consentira certainement a recourir a un arbitrage.
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En portant ce qui precede a la conaissance de Yotre Excellence, j ' ai l'honneur
de Vous renouveler les assurances de ma tres haute eonsideration.
ss. G. Bengescu

5. Raportul ministrului Bengescu analizează acordul, încheiat la 14 august
1 894, ce reglementa frontierele între Franţa şi Statul Independent Congo.
Legation Royale de Roumanie
No. 8 13, Bruxelles, le 1 7 aout 1 894
Son Excellence, Monsieur Al. Lahovary, Ministre des Affaires Etrangeres,
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint a Yotre Excellence le texte de
l' arrangement intervenu entre la France et l' Etat independant du Congo, relativement
a la delimitation de leurs possession respectives.
Cet arrangement, qui assure a la France l' extension de ses colonies dans le
Congo jusqu' aux limites de ce fleuve avec le bassin du Nil, comprend deux parties:
l' une relative aux difficultees en suspences, depuis de longues annees, entre les deux
Etats, concemant les frontieres franco-congolaises, dans le Haut-Oubangui; l' autre,
consacree aux questions soulevees par la convention anglo-congolaise du 1 2 mai.
Par l' article 1 er de l' accord du 14 aout, l' Etat du Congo voit sa frontiere
septentrionale reportee du 4e parallele au thalweg du M' Bomou - c' est-a-dire
remontee de plus d'un degre. La France, voulant tenir compte a l' Etat independant
des sacrifices qu' il avait faits pour s'etablir et de developper dans ces regions, a
sonsenti a aller au dela des concessions qu'elle avait d' abord arretees en principe, et
dont j ' ai eu l' nonneur de vous entretenir dans mon precooant rapport : c'est a dire
qu'elle a substitue au cours de M' Bili, affluent de droite du M' Bomou, et qui coule de
l ' est a l'ouest, a peu pres a mi distance du M' Bomou et de l' Ouelle, le thalweg du
M' Bomou, comme frontiere septentrionale de l'Etat independant. Mais elle s'est
reserve par l' article 2, le droit de police sur les eaux de M' Bomou, avec droit de suite,
sur la rive gauche, en cas de flagrant delit, et meme, au besoin, avec droit de passage
sur la rive gauche, pour assurer ses communications le long de la riviere.
L' article 3 stipule que les postes etablis par l' Etat independant au nord du
M ' Bomou - c'est a dire les postes de Yakoma, Bangasso, Rafa1, Semio - seront
remis aux agents fran9ais, sans qu'il soit prevu de ce chef aucune indemnite.
La seconde partie de 1' arrangement concerne la convention anglo-congolaise
du 1 2 mai, qui avait souleve tant d'emotion a Paris, et contre laquelle la Porte avait
proteste, de son cote. L' Etat independant, aux termes de l' accord qui a ete signe mardi
avec la France, renonce a toute occupation, a tout droit de baii sur le Bhr El Ghazal.
Son action eventuelle sera desormais restreinte a !'est du 30° degre, et au sud d' une
ligne passant par le parallele 5°30' situee au nord de l' Etat sur le Nil, jusqu'au poste
de Lado, .:;i bien qu' en fin de compte, l' Etat independant conserve malgre cette
renonciation, son acces vers le Nil.
Les ratifications de l' arrangement ci-desus devront etre, aux termes de l'article
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5, echangees a Paris, dans le delai de 3 mois, et plus tot, si faire se peut.
On assure que cet accord entre la France et l' Etat independant a ete signe avec
l' assentiment de 1' Angleterre : mais il ne faut pas perdre de vue d' autre part que la
question des droits de 1' Angleterre sur le Nil reste intacte. Deja le "Times" declare
que "le titre du bailleur ne peut etre affecte par la modification suivant laquelle le
preneur du baii n'entre pas en possession" - et se demande si 1' Angleterre ne va pas
occuper effectivement le territoire auquel l ' Etat du Congo a volontairement renonce.
D' autres joumaux anglais annoncent soit une protestation de la Grande
Bretagne contre certaines stipulations du traite du 1 4 aout, soit une serie de questions
qui doivent etre immediatement adressees a ce sujet a sir Edward Grey. Mon collegue
de Londres, mieux en mesure que moi de savoir exactement ce qui va se passer, ne
manquera certainement pas de Vous faire connaître comment le Gouvemement et
l' opinion publique ont accueilli la convention franco-congolaise du 1 4 aout, et quelle
va etre 1' attitude de 1' Angleterre en presence de ce traite, qui semble avoir praduit un
impression des plus favorables aussi bien en France qu'en Belgique.
En portant ce qui precede a la conaissance de Votre Excellence, j ' ai l ' honneur
de Vous renouveler les assurances de ma tres haute consideration.
ss.G. Bengescu

POLITICI COLONIALE ÎN AFRICA N EAGRĂ
Viorel Cruceanu

La sfărşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
continentul negru a devenit un mozaic de posesiuni coloniale. La mai vechea
continuitate portugheză s-au adăugat prezenţe noi, unele remarcabile prin
consistenţa lor (engleză, franceză), altele mai discrete (belgiană, spaniolă,
germană şi italiană). Fiecare putere colonială a promovat formule
administrative ce trădau un anume specific metropolitan. Dintre toate,
politicile coloniale implementate de Anglia şi Franţa au fost, indubitabil, cele
mai interesante.
Pragmatismul britanic s-a obiectivat în faimoasa "guvernare indirectă"
("Indirect Rule") iniţiată de sir Frederick Lugard, considerat de africanişti
1
drept "cel mai mare dintre colonialiştii englezi ai secolului al XX-lea" •
Născut la Madrâs, în India, tânărul ofiţer Lugard şi-a dat seama de importanţa
rolului social jucat de potentaţii maharajahi locali, în contactul cu
administraţia britanică. La 30 de ani a părăsit India ( 1 888), inaugurând o
fructuoasă "aventură" africană. După un an petrecut în Nyassaland
(protectorat englez din Africa australă), Lugard s-a angajat în serviciul
"Imperial British East Africa Company", care i-a încredinţat administrarea
Ugandei. Acest protectorat avea în componenţa sa patru regate: Buganda,
Bunyoro, Ankole şi Toro. Dintre toate se detaşa Buganda, ce a impresionat pe
englezi prin sistemul său de administrare. Autoritatea supremă o reprezenta
regele, numit kabaka, cel care conserva cvasitotalitatea privilegiilor
tradiţionale. El era asistat de un consiliu consultativ (Lukiko) alcătuit din
vârfurile aristocraţiei ganda (numele statului era Buganda, iar al populaţiei,
ganda). De asemenea, suveranul era ajutat în exercitarea puterii de un fel de
prim-ministru, demnitate redată prin termenul katikiro. La nivel local
acţionau, în numele kabaka, şefii de district (bakungu), ce formau o
nobilime mare, şi şefii de sate (batongole), ce constituiau o nobilime mică.
Atribuţiile lor vizau menţinerea ordinii şi strângerea impozitelor. Lugard ştia,
din experienţa indiană, că eficacitatea prezenţei coloniale engleze era
condiţionată de buna cooperare cu aristocraţia locală (reglementată de
"Uganda Agreement" din 1 900 prin care, cele patru regate ugandeze
acceptau protectoratul britanic în schimbul recunoaşterii propriei autonomii,
1 H. Deschamps, Les institutions politiques de 1' Afrique Noire, Paris, P.U.F., 1970, p. 48;
vezi şi J.O. Sagay, D.A. Wilson, Africa - A Modern History, New York, A.P.C., 1 978,
p. 237 şi unn.

1 50

Viorel Cuceanu

inclusiv respectarea proprietăţii afiicanilor asupra pământului). El şi-a convins
superiorii că "dezvoltarea coloniilor în albia instituţiilor locale convenea de
2
minune temperamentului britanic" , fiind în interesul ambelor părţi. Politica
lui Lugard va căpăta consacrarea în Nigeria, unde a fost repartizat în 1 894.
Conducătorii "Royal Niger Company" I-au trimis în nordul Nigeriei,
regiunea cea mai sensibilă. Şi aici Lugard a luat contact cu o societate riguros
ierarhizată (în ciuda dispersiei în mai multe emirate: Sokoto, Kano, Katsina
etc.). Cel mai puternic dintre feudalii autohtoni era emimi din Kano. El îşi
exercita atribuţiile prin intermediul a patru "miniştri": waziri (însărcinat cu
justiţia), maadji (responsabil cu finanţele), makadi (răspunzător cu colectarea
taxelor şi impozitelor) şi galadima (lider militar, comandant al "garnizoanei"
Kano ). Echipa era completată cu înalţi şefi tribali ce administrau districtele,
respectiv satele, fiind abilitaţi cu rol judecătoresc şi strângerea impozitelor pe
plan teritorial.
În calitate de cuceritor, Lugard ar fi putut decide, atât în Buganda cât şi
în nordul Nigeriei, suprimarea instituţiilor tradiţionale. El a preferat însă o cale
"contractuală", cu reguli şi obligaţii de ambele părţi. Astfel, kabaka şi emirii
acceptau protecţia Regatului Unit, delegată şi exercitată de un guvernator
englez, dar, în schimb, îşi păstrau puterea cutumiară, reprezentantul Coroanei
putând interveni doar împotriva abuzurilor, tiraniei, traficului de sclavi şi
corupţiei. Prin urmare, prin "Indirect Rule", raporturile guvernator englez 
autorităţi tradiţionale se întemeiau pe colaborare şi nicidecum pe subordonare.
Chiar elementele novatoare, transplantate de englezi, precum tribunalele sau
serviciile tehnico-medicale, erau încredinţate tot şefilor tradiţionali, priviţi ca
"stâlpii noii ordini şi ai progresului"3 .
Referindu-se la creaţia sa, F. Lugard scria în "The Dual Mandate in
British Tropical Africa" ( 1 922): «caracteristica esenţială a sistemului este că
şefii locali sunt parte integrantă a aparatului administrativ. Nu există două
tipuri de autoritate, britanică şi indigenă, lucrând separat sau în coordonare, ci
o administraţie unică în care şefii indigeni au sarcini bine stabilite şi un statut
recunoscut la fel ca şi al funcţionarilor britanici»4 . Particularizând la
experienţa nigeriană, lordul Lugard afirma că reformele sale şi-au propus
«regenerarea Nigeriei prin propria sa clasă conducătoare şi prin instituţiile sale
autohtone»5 . "Indirect Rule" era destinată să joace şi un rol de perspectivă,
2

Robert şi Marianne Comevin, Histoire de 1'Afrique des origines a la deuxieme guerre
Paris, Payot, 1 974, p. 353.
Jean Ganiage, Hubert Deschamps, Odette Guitard. L'Afrique au xx• siecle, Paris, Sirey,
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deoarece "prin intermediul şefilor tradiţionali, populaţiile africane trebuiau să
dobândească sensul propriilor responsabilităţi şi să acceadă la formele
moderne ale vieţii politice'.6 . Sistemul original experimentat de lordul Lugard
a cules meritate elogii fiind apreciat ca "expresia unui frumos ideal"7 , iar în
8
cazul Nigeriei, drept una dintre "capodoperele colonizării britanice" . Marele
paradox al operei lui Lugard (care a murit în 1 945, la venerabila vârstă de 97
ani) a fost acela că deşi dorea promovarea progresului în Africa, ea a întărit
sistemul tradiţional, conservând rânduieli închise şi rigide, incompatibile cu
modernitatea.
Într-o discuţie purtată la Tescani cu distinsul istoric Neagu Djuvara, în
mirificul peisaj ce-l inspira pe Enescu, am atins şi aspectul "eşecului" Indirect
Rule. Se ştie că domnia sa a fost timp de 23 ani consilier diplomatic al
preşedintelui Republicii Niger (întâi Diori Hamani, apoi gen. Seyni
Kountche). Însoţindu-1 pe Diori, într-o vizită oficială la puternicul vecin din
sud, în 1 96 1 , N. Djuvara a luat contact cu realităţile nordului Nigeriei,
sesizând diferenţele faţă de celelalte regiuni ale întinsei colonii britanice, în
special cu regiunea de est, populată de etnicii ibo. Iată ce ne spunea profesorul
Djuvara: "în acel nord musulman, alfabetizarea era doar de ordinul a 3%. La
ibo, alfabetizarea era mai intensă chiar comparativ cu România: 98%. Aceasta
se datora faptului că iboAfuseseră creştinaţi de călugări catolici, chiar înainte de
colonizarea britanică. In Nigeria ex-britanică tor SE fusese creştinat de
catolici. Gradul lor de alfabetizare era unic în toată Africa, fiind mai ridicat
chiar decât în unele state europene. Prin urmare, toată administraţia din nord
(poştaşul, poliţistul, învăţătorul, profesorul universitar) era ibo. Eu însumi,
vizitând locul, Avedeam diferenţele etnice. Era o simplă faţadă să spui că-i
aceeaşi ţară"9 . Intr-adevăr, marele istoric român, unul din puţinii cunoscători
veritabili ai Africii, avea dreptate: acolo unde a funcţionat "Indirect Rule"
decalajele erau mai evidente, inclusiv în interiorul aceleeaşi colonii.
"Indirect Rule" nu s-a dovedit o soluţie universală în posesiunile
britanice. Ea s-a aplicat numai acolo unde existau deja ierarhii bine
structurate: nordul Nigeriei, teritoriul Ashanti în Coasta de Aur, regatul
Buganda în colonia Uganda, în Camerunul britanic şi Somaliland, precum şi
în protectoratele australe Nyassaland, Bechuanaland, Basutoland şi
Swaziland. În celelalte colonii, britanicii au creat instituţii PC?Iitice care s-au
6

P. Guillaume, op.cit., p. 1 53.
Ibidem, p. 1 54.
8 Cf. Lumea, nr. 29, 13 iulie 1 967, p. 3 1 .
7

9

Interviu cu istoricul Neagu Djuvara, Tescani (jud. Bacău), mai 200 1 ; despre efectul
benefic al "Societăţilor misionare creştine" (catolice sau protestante), vezi A. Adu Boahen,
African Perspectives on Colonialism, Baltimore and London, The Johns Hopkins Univ.
Press, 1 990, p. 1 6- 1 8.
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bucurat de un real prestigiu: Consiliile Legislative şi Consiliile Executive.
Primele, în ciuda numelui, aveau doar un rol consultativ (principalele hotărâri
legislative fiind luate în metropolă). Ele erau alcătuite din funcţionari superiori
ai administraţiei coloniale şi din reprezentanţi ai coloniştilor britanici stabiliţi
în teritorii. Cu timpul nurr:ărul delegaţilor sporeşte, prin admiterea căpeteaiilor
tradiţionale autohtone. Iniţial, singurul criteriu ce asigura delegarea în
Consiliul Legislativ era numirea. După al doilea război mondial, criteriul
electiv a devenit precumpănitor. Această modificare a determinat reducerea
ponderii funcţionarilor coloniali, asigurându-se posibilitatea ca africanii să
devină majoritari. Astfel, localnicii au fost cooptaţi la regulile
parlamentarismului modem. Puterea executivă se exercita de către Consiliile
Executive, alcătuite numai din funcţionari coloniali (conduse, ca şi Consiliile
Legislative, de guvernatori numiţi direct de "Colonial Office"). Abia după
anul 1 945, odată cu afirmarea şi ascensiunea partidelor politice africane,
Consiliile Executive s-au deschis şi autohtonilor. Mai mult, prin repetate
reforme constituţionale africanii au devenit majoritari; teritoriile dobândeau
astfel autonomia internă, ca un act preliminar accesului deplin la
independenţă. Analizând caracteristicile sistemului colonial britanic,
neobositul luptător George Padmore, apropiat colaborator al lui Kwame
Nkrumah, scria că, spre deosebire de alte stăpâniri europene, cea engleză
«oferă popoarelor dependente cea mai mare posibilitate de a obţine
autodeterminarea pe căi constituţionale)) 1 0 • De asemenea, arătând îngăduinţă
"faţă de manifestările organizaţiilor intelectuale şi politice ale africanilor" 1 1 ,
englezii s-au dovedit pregătiţi pentru un parteneriat cu teritoriile ce evoluau,
ineluctabil, spre neatâmare.
O cu totul altă imagine oferea spaţiul colonial francez. Istoricul guineez
lbrahima Baba Kake evidenţia faptul că francezii au edificat "un sistem
piramidal, destul de rigid, al cărui vârf era reprezentat de ministrul coloniilor
iar baza de populaţiile indigene" 1 2 • Între vârf şi bază se situau numeroase alte
verigi, aflate în raporturi de strictă subordonare. La etajul superior,
respectivele verigi cuprindeau: guvernatorul general, considerat "depozitarul
puterilor Republicii" ' (câte unul pentru fiecare din cele două federaţii Africa
Occidentală Franceză şi Africa Ecutorială Franceză), guvematorii (pentru
fiecare colonie franceză, inclusiv teritoriile componente ale A.O.F. şi A.E.F.),

Cf. Jean Suret-Canale, Afrique Noire Occidentale et Centrale, Paris, E.S., 1964, tome Il,
442-443 '
. . .
.
. '1'JZaţiel
· CIVI
p,· E. J ef'"terson M urphy, 1stona
afncane, Bucureşt1, Ed"1tura M"merva, 1981 , vo 1 . 2 ,
P:· 272 .
�
L Baba Kake, L' Afrique coloniale. De la Conference de Berlin (1885) aux
independances, Paris, A.B.C., 1 977, p. 64.
L' P. Guillaume, op.cit p. 1 39.
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comandanţii de cercuri (coloniile erau împărţite în unităţi administrative

numite cercuri) şi şefii de subdiviziuni (cercurile - un fel de regiuni - se

compuneau la rândul lor din subcercuri). Toate aceste funcţii erau deţinute de
cetăţeni francezi care, în cvasitotalitatea lor, proveneau de pe sol metropolitan.

La etajul inferior al piramidei se aflau: şefii provinciali (ce reuneau un număr
limitat de cantoane), şefii de canton (cantonul era o creaţie a colonialismului

francez, alcătuit din mai multe sate) şi şefii de sat. Ei erau în totalitate indigeni,

supuşi unei stricte supravegheri exercitate de comisari districtuali ori de
inspectori ai administraţiei coloniale. Centralizarea excesivă, specifică

spiritului cartezian francez, a dus la apariţia unui vast aparat birocratic. Astfel,
în 1 937, federaţia mai mare (A.O.F.) cuprindea 7 colonii, 1 1 8 cercuri, 2.200
cantoane şi 48.000 sate, răspândite pe o suprafaţă de 4.633.985 km2 şi la o
populaţie de numai 1 5 .000.000 locuitori 1 4 • Spre deosebire de Indirect Rule,

şefii africani din posesiunile franceze nu erau asociaţi la conducerea afacerilor
locale ei fiind priviţi ca "un auxiliar administrativ util" 1 5 sau ca simple "rotiţe
ale mecanismului adrninistrativ" 16 • Dorind să-şi păstreze poziţiile, aceste
"rotiţe" au devenit instrumente docile în mâinile administraţiei coloniale.

Datorită unei asemenea colaborări, şefii tradiţionali din posesiunile franceze
şi-au pierdut prestigiul de odinioară. De aici drama lor existenţială, ei

transformându-se într-o categorie ostracizată, "ruptă de societatea indigenă de

unde ea a fost alungată, dar şi de societateC' europeană în care nu era
admisă" 1 7 . Înstrăinarea "cadrelor sociale africane", considerată "o mare
8
eroare" 1 chiar de către un fost guvernator general al A.O.F., Marcel Merlin, a
făcut ca sistemul colonial francez să exceleze prin autoritarism şi represiune,

în contrast cu atmosfera liberală din Imperiul britanic.

O concepţie foarte interesantă pe tema raporturilor colonizator-colonizat

am întâlnit la scriitorul din Câte d' lvoire, Ahmadou Kourouma. Cunoscut

pentru "radiografiile sociale" din opera sa, A. Kourouma lansează de o

manieră inedită, pe alocuri brutală, problema "colaborării" sub dominaţia

colonială. Omul de litere ivorian afirma: "în satul meu exista un singur
administrator colonial, în timp ce noi eram foarte mulţi. Dacă nu ar fi fost
africani care să coopereze cu administratorul, acela nu ar fi putut face
nirnic" 1 9 . Deşi se dezice de colportarea termenului "colaboraţionism", el îl
1� J. Ganiage, H. Deschamps, O. Guitard, op.cit., p. 3 1 7;
�oire de 1919 a nos jours, Paris, P.U.F., 1 973, p. 70.
1 ' H. Deschamps, Les institutions . . , p. 54.
1 6 J. Ganiage, H. Deschamps, O. Guitard. op.cit., p. 3 17.
1 7 Cf. Histoire gem!rale de l'Afrique, tome VII. Paris,
1 987, p. 6 12.
1 8 R. Comevin, op.cit., p. 70.

vezi şi Robert Comevin,

L' Afrique

.
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Edit. Presence Africaine/UNESCO,

Vezi interviul cu A Kourouma în Jcune Afrique Economie; Paris, no. 134.janvier 1991. p. 106.
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sugerează constant. Mai mult, A. Kourouma lansează şi ideea că, până în
1 960, africanii ar fi resimţit colonialismul ca pe o fatalitate: "eu cred că
populaţia malinke (etnia sa
nota ns), care lucrase pentru colonişti, nu-şi
imagina că într-o zi colonialismul va înceta să existe"20 . Trebuie să
recunoaştem că punctul de vedere exprimat de literatul vest-african ne-a
surprins, cu atât mai mult cu cât, un alt condei sclipitor, scriitorul francez
2
Andre Gide, ne-a oferit, în impresiile sale de călătorie în Ciad şi Congo 1 ,
numeroase mostre ale comportamentului abominabil al administraţiei
coloniale franceze. Dilema rezultată de aici ne-a determinat să ne adresăm
prestigiosului istoric malian Alpha Oumar Konare22 . Fără a nega "colaborarea
activă a unor africani la opera colonială", A.O. Konare evidenţiază dificultatea
abordării unor "probleme atât de complexe", cu "maximum de obiectivitate
posibilă", dat fiind faptul că "o bună parte din sursele documentare rămân
indisponibile, inclusiv la nivelul arhivelor"2 3 .
Politica incriminată de A. Kourouma era parte componentă a filosofiei
coloniale franceze, cunoscută sub numele de administraţie directă (exact
opusul britanicei Indirect Rule) . Această filosofie a cunoscut două perioade
distincte: cea a asimilării, până la cel de-al doilea război mondial, respectiv
tendinţa asocierii, din 1 946 şi până la emanciparea coloniilor franceze din
Africa Neagră, în 1 960.
Asimilarea a fost, multă vreme, piatra unghiulară a colonialismului
francez. În "L'Autopsie de la colonisation", Guy de Bosschere ne oferă o
explicaţie limpede: «Pentru guvernul colonial a asimila înseamnă alienarea
fundamentală a colonizatului, precum şi impunerea legilor, limbii şi tradiţiilor
colonizatorului ( . . . ). Această formă de asimilare are ca avantaj faptul că
provoacă depersonalizarea colonizatului şi, prin urmare, supunerea sa mai
uşoară»24 • Ea oferea autohtonilor iluzia că vor putea «beneficia de aportul
culturii franceze şi al civilizaţiei europene, dar, mai ales să obţină aceleaşi
2
drepturi şi privilegii de care se bucurau cetăţenii francezi» 5 . Pe bună dreptate
s-a afirmat că, prin asimilare, Franţa colonială urmărea "să-i transforme pe
indigeni în francezi de culoare"2 6 . Dar, pentru o asemenea reuşită era necesară
dizolvarea substanţei proprii a coloniilor şi a băştinaşilor în cea metropolitană.
-

20 Ibidem.

21

Vezi A. Gide, Călătorie în Congo, Bucureşti, Editura Univers, 1 97 1 .
Fost preşedinte al Republicii Mali, pe durata a două mandate constituţionale (8 iunie 1 992 8 iunie 2002).
2� Fragmente din scrisoarea adresată autorului acestor rânduri şi datată 7 octombrie 1 993.
2� Cf. P. Guillaume, op.cit., p. 1 30.
22

2'

2('

Ibidem.

Gisela Bonn, L'Afrique quitte la brouse (traducere din limba germană), Paris, R. LatTont,

1 966, p. 1 99.
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Din această perspectivă, africanistul Heruj Brunschwig a sesizat dificultăţile,
dacă nu chiar imposibilitatea, asimilării. In concepţia sa, fenomenul este un
proces de lungă durată ce presupune generaţii întregi de viaţă comună,
7
memorie colectivă şi reflexe asemănătoare2 . Ea mai presupune "o voinţă şi o
acceptare reciprocă a celuilalt", fiind condiţionată de repere ce ţin de "spaţiu,
28
timp şi cauzalităţi" . Mai mult, africanistul francez intuieşte că asimilarea nu
este doar o problemă individuală ci, având în vedere realitatea africană, o
problemă de grup. Or, asimilarea grupului se va dovedi la fel de complicată ca
şi asimilarea individului. Guvernanţii celei de-a treia Republici au încercat să
dea contur asimilării prin "legea cetăţeniei" din 4 februarie 1 9 1 9. Legea
acorda cetăţenia franceză acelor africani ce îndeplineau o serie de condiţii: să
ştie să citească şi să scrie în limba franceză, să fi servit în armata franceză, să
fie proprietar,� să facă dovada unui venit, să deţină o funcţie publică sau să fi
fost decorat. In fond, condiţiile enumerate au reprezentat tot atâtea restricţii
care au făcut ca, în anul 1 938, numărul cetăţenilor francezi din rândul
indigenilor să se ridice doar la 90.000 în AOF şi la numai 5.000 în AEF29 . Nu
este de mirare că asimilarea nu a avut ecou în rândul mulţimilor; ea a rămas
însă aspiraţia supremă pentru tinerii africani evaluaţi, ce o percepeau ca
singura posibilitate de a accede la un statut de egalitate cu albii. Or, imediat
după primul război mondial, când conceptul era privit cu seriozitate de elitele
africane, metropola s-a dezis, proclamând că noţiunea este "demagogică şi
irealizabilă"30 . Suntem înclinaţi să credem că, printr-o asemenea reacţie,
Franţa urmărea să evite afirmarea acestei elite locale, pe care să o trateze
ulterior ca un partener. "Spaima" asimilării a persistat până târziu, încât la 27
august 1 946, bătrânul politician Eduard Herriot declara în Adunarea Naţională
31
că, pe această cale, «Franţa va deveni colonia fostelor sale colonii» •
Realităţile generate de cel de-al doilea război mondial au făcut vetust
conceptul "asimilării", căruia i s-a substituit cel al "asocierii". Asocierea
preconiza, cum bine s-a remarcat, "recunoaşterea originalităţii coloniilor şi,
3
reciproc, a metropolei" 2 , ceea ce ar fi condus către o federalizare a
Imperiului, în evidentă contradicţie cu tradiţia centralistă a Franţei. Noul
concept nu a avut o evoluţie mai fericită. El s-a dovedit o întreprindere
cosmetică de a salva aparenţele unui sistem profund fisurat. Dezbaterile
17

H. Brunschwig. L' Afrique noire au temps de I'Empire fran.;ais, Paris, Denoel,

_s

Ibidem.
Ibidem, p. 22.

1?.· 20.
29
31

J. Suret-Canale, op.cit., p. 1 1 3.
Cf. Alfred Grosser, La 1v• Republique

31

P. Guillaume, op.cit., p.

30

1 972, p. 250.
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1 988,

Paris, A. Colin,

1 56

Viorel Cuceanu

asupra modalităţilor de asociere au consumat un întreg deceniu. Abia la 22
iunie 1 955, Edgar Faure declara în Adunare că «era colonialismului a luat
sfărşit, cea a asocierii abia începe>>33 . Însă, atunci când Franţa a înţeles că
teritoriile de peste mări au propria personalitate, era deja prea târziu: sunase
ora independenţei.
Am creionat în rândurile de mai sus, de o manieră condensată,
caracteristicile politicilor coloniale a două mari puteri: Anglia şi Franţa.
Conduita lor se dovedea armonică şi fidelă cu ideile nutrite de Disraeli:
«politica devine mare nwnai atunci când ea creează istorie»34 . Anglia şi
Franţa au sperat că implantarea lor în Africa va dura o veşnicie. Î n timp, ideile
lor novatoare au creat o nouă dinamică istorică, marcată decisiv de accesul
Africii la independenţă.

,'.

33

3�

C. Bourdache. Les annees cinquante. Pmis, Fayard, 1 9RO, p. 1 2 1 .
Cf. Joscph Crokaert. Histoire de l'empire britannique, Paris. Flammarion. 1947. p. 365.

420 DE ANI DE LA TIPĂ RIREA PALIEI DE LA O RĂ ŞTIE
Constantin Leonte

La 1 4 iulie 2002 s-au împlinit 420 de ani de când în cetatea Orăştiei, din
comitatul Hunedoarei s-a încheiat de tipărit în limba română lucrarea numită
Palia de la Orăştie care cuprinde în sine primele două cărţi din Sfănta
Scriptură a Vechiului Testament, Facerea şi Ieşirea. Monument de seamă al
vechii noastre literaturi, Palia ocupă un loc deosebit printre textele româneşti
din secolul al XVI-lea.
În secolul ?.1 XVI-lea cultura română ia avânt deosebit datorită
introducerii tiparului, imprimării de cărţi în graiul străbun şi tălmăcirii în
continuare şi mai stăruitor, în acelaşi grai, a Cuvântului mântuirii relevat
atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament. Făcând referiri la
tălmăcirea în limba română a Bibliei sau numai a unor părţi din ea, aşa
cum este Palia, trebuie să ştim că o astfel de acţiune a început la noi încă
din secolul al XV-lea.
S-au tălmăcit Psalmii, Faptele Apostolilor şi foarte probabil
Evangheliile; toate acestea au fost cărţi pentru cult, dar şi pentru educaţia
religios morală. Unele din aceste traduceri se păstrează şi astăzi în câteva
manuscrise cunoscute în literatura de specialitate sub numele de Codicele
Voroneţean, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Voroneţeană, Psaltirea
Hurmuzachi.
După cum se ştie, Palia de la Orăştie este prima încercare de traducere
în româneşte a începutului Sf. Scripturi a Vechiului Testament. Mai precis, a
primel9r două cărţi ale Pentateuhului "lui Moisi proorocul".
,
Imprejurările în care a apărut lucrarea sunt bine cunoscute. In prima
parte a secolului al XVI-lea - deşi se introdusese şi la noi tiparul - o astfel de
activitate totuşi şi-a încetinit mersul. Ea s-a înviorat mai ales după pătrunderea
şi răspândirea protestantismului în Transilvania. Destul de degrabă, după
apariţia ei, ideile Reformei,- dintre care una cerea săvârşirea slujbelor în
biserici şi citirea Sfintei Scripturi în limba credincioşilor - au ajuns şi la nord
de Carpaţi, saşii îmbrăţişând luteranismul şi ungurii calvinismul. Şi unii şi alţii
apoi au încercat să atragă la noua lor credinţă - fără succes însă - pe
autohtoni, adică pe românii, rămaşi ortodocşi, care reprezentau populaţia
majoritară a ţării. Dacă acţiunea de convertire a saşilor, adică a luteranilor, a
fost destul de domoală, în schimb cea a calvinilor, în majoritate unguri, a fost
foarte stăruitoare, chiar conducătorii ţării fiind �alvini şi având astfel la
îndemână toate mij loacele pentru a face aceasta. Inainte de anul 1 566, unul
dintre aceştia, principde Ioan Sigismund Zapolya ( 1 540- 1 57 1 ), de pildă, a
înfiinţat pentru românii din Transilvania o ierarhie româno-calvină, în frunte
cu "episcopi-superintendenţi aleşi" dintre acei clerici români care simpatizau
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sau trecuseră la confesiunea lui.
În acest an, 1566, un astfel de "episcop superintendent ales", cum li se
zicea, era Gheorghe de Sângeorz, decedat în 1 569, care de mai multe ori s-a
plâns principelui - cunoscător şi al limbii române - de greutăţile ce-i făcea în
activitate refuzul românilor de a îmbrăţişa calvinismul. I-au urmat Pavel
Tordaş ( 1 569- 1 5 77), care, în 1 570, cerea preoţilor români să cumpere
Psaltirea şi Liturghierul, imprimate în limba lor, în acest an, de diaconul
Coresi la Braşov, şi Mihail Tordaş ( 1 577- 1 582). Nici unul dintre ei n-a reuşit
să atragă pe români la calvinism, ortodocşii păstrându-şi pe mai departe
credinţa străbună.
Totuşi acţiunea de convertire şi a luteranilor şi a calvinilor a avut pentru
aceştia unele rezultate pozitive. Şi unii şi alţii, potrivit principiilor Reformei,
stăruiau ca slujbele în biserici şi cuvântul Sf. Scripturi să se facă şi, respectiv,
să se citească în limba poporului; fără deosebire, ei cereau şi îndemnau la
imprimarea de cărţi în limba română. Acest fapt, cum remarca Nicolae Iorga,
a adus "înjghebarea unei culturi naţionale, crearea unui curent care merse să
învie, mult mai departe decât hotarele Ardealului, scrisul şi cugetarea
neamului"' . Totodată o asemenea acţiune a făcut, desigur, ca în prima parte a
celei de a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea, referindu-ne numai la Sfănta
Scriptură, să apară în româneşte câteva părţi din cuprinsul acesteia. Aşa, prin
truda şi osârdia românilor diaconul Coresi şi Filip Moldoveanu şi, de bună
seamă, în unele cazuri şi cu "ajutorul" şi îndemnul unora dintre protestanţi, la
Sibiu şi Braşov, au văzut lumina, în limba română: Tetraevanghelul ( 1 56 1 ),
Apostolul ( 1563), Evanghelia cu Învăţătură (Cazania) ( 1 564 şi 1 58 1 ) şi
Psaltirea ( 1 577) şi iarăşi în româneşte - dar cu litere latine şi ortografie
ungurească-săsească, foarte probabil la Cluj, pe la 1 570, Carte de cântece
sau Psabni.
Moartea, în martie 1 57 1 , a principelui Ioan Sigismund Zapolya şi
ajungerea la conducerea Transilvaniei a catolicului Ştefan Bathory ( 1 57 1 1 576) au făcut ca, pe de o parte, activitatea prozelitistă calvină printre românii
ortodocşi să scadă în intensitate, iar, pe de alta, ca organizarea bisericească a
ortodocşilor să reînvie şi chiar să se întărească, dându-le astfel posibilitatea de
a rezista cu şi mai mult succes asaltului calvin. Textele imprimate în
româneşte în această perioadă încep să se rărească simţitor.
Faţă de o astfel de situaţie, către începutul deceniului nouă al secolului
al XVI-lea, calvinii, împreună cu noul "episcop-superintendent" Mihail
Tordaş, îşi reîlUloiesc activitatea de convertire. De data aceasta, fiind la
conducerea ţării principi catolici, s-a ajuns la încercarea de a se imprima
întreaga Biblie în româneşte. Palia de la Orăştie, de acum patru secole, este
un rezultat al acestei tentative2.

Iorga, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Mitropolia Ardealulu� Bucureşti, 1 904, p. 8.
Mario Roques, Les premiers traductions roumains de L'Ancien Testament, 1. Palia
D'Orăştie (158 1-1582). Preface et livre de la Genese, Paris, 1 908, p. XV.
1

2
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Acestea sunt împrejurările în care s-a tălmăcit în româneşte şi s-a
imprimat, în anul 1 582. Această lucrare, care, "fără îndoială, e una din cele
mai însemnate cărţi româneşti din suta a şaisprezecea"3 •
Numele Palia dat de traducători, vine de la femininul adjectivului
grecesc, care în limba noastră înseamnă vechi, veche şi care se folosea în
limba "cărturărească" din secolul al XVI-lea pentru a desemna Vechiul
Testament, prima parte a Bibliei. Cum am arătat, traducerea de la Orăştie
cuprinde primele două cărţi din cele 5 cărţi ale lui Moise, şi anume: Batiia
Geneza-Facerea şi Ishodul-Exodul-Ieşirea.
Lucrarea consta din 1 60 de foi, din care şase sunt "liminare", iar
celelalte grupate în 20 de caiete. Pe primele 1 1 caiete se află cuprinsul celei
dintâi cărţi (Geneza), iar pe caietele 1 2-20 conţinutul Exodului. Palia este
imprimată pe hârtie groasă de culoare albă-gălbuie, iar tiparul cărţii este numai
într-o singură culoare, negru, fiind execu�tat cu litere asemănătoare celor din
unele cărţi imprimate de diaconul Coresi. In total, Palia are 320 de pagini.
"Partea Paliei de întăi", un fel de introducere, se referă la Vechiul
Testament şi la "cele cinci cărţi ale lui Moisi PIOorocul" făcându-se precizarea
că ele sunt întoarse "pre limba românească". Indată sunt enumerate "cărţile"
Vechiului Testament "ce se cheamă Scriptura Sfăntă dentru rostul Domnului
zis şi grăit şi se ţinu în Beseareca sfăntă".
Conform ostenitorilor Paliei, acestea sunt în număr de 37 şi şirul lor se
deschide cu enumerarea cărţilor Pentateuhului, înşirate aici cu numele lor
"sârbeşti": "Batiia, Ishodul, Levia, Cisla şi Ftorozacon". Precizând, în
continuare, că "den acestea toate - cărţile Vechiului Testament - nu-s multe
care n-au ieşit în limba rumânească den ceale cărţi sârbeşti şi greceşti", arată
că "acmu asupra de-acestea tiparituse aucestea doo cărţi dentaniu a lui Moisi
proroc".
"Batii, în care Batie şi carte dentâniu scris-au sfănt Moisi âncepătura a
toate făpturilor, mai vârtos iară omul, întru ce aşezătură 1-au rodit, că i-au rodit
în curţie, în mândrie şi sfinţenie dup-acea cum au căzut şi apoi cumu se-au
sporit oamenii de la Adam şi de la Eva, cumu se-au împărţit în lume şi cumu
s-au adus pre capete-ai pentru păcatele sale potopul apeei şi cum au rămas în
corabie numai Noe patriarhul de toată lumea în vreamea potopului. Şi iară
Noe însuşi al optul se-au izvodit iarăşi a doo lume. Scrie-se şi aceasta
du p-acea cum au ales Dumnezeu Avraam, patriarhul den Halsei, şi fu lui
făgăduită blagoslovenie. Isac, Iacov şi despre Iosif cu bun naravul sau şi Iacov
cu feciorii săi cum fu dus în Egipet".
"Ishod, în care scrie Moisi cum a adus afară Dumnezeu pren Moisi
israeliteanii den ţara Eghipetului, dup-acea cumu i-au trecut prespre Marea
Mohorâtă cu mana în pustie şi le-au dat lor legi şi cel cort şi scule besericeşti,
le-au poruncit a face şi a cinsti Domnezeu".
Dr. Iosif Popovici, Palia de la Orăştie, 1582, în Analele Academiei Române, Seria II, Tom
XXXI II, Memoriile Secţiunii Literare, Bucureşti, 1 9 1 1 , p. 5 1 7.
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Mai departe, aceiaşi ostenitori ai Paliei, sperând poate că vor putea
imprima întregul Pentateuh, au înfăţişat aici pe scurt cititorilor şi cuprinsul
ultimelor trei cărţi ale acestuia, scriind:
"Leviia , scrie Moisi preuţia legiei vechi slujba leviţilor, jirtvele şi alte
slobozii de greşeale de afară şi alte legi de de-afară".
"Cisla, în care Moisi proroc scrie mainte sama şi numărul fiilor lui Israil
şi al leviteanulor, dup-acea descălecarea şi sălaşele fiilor lui Israil în pustine şi
rândul tabarului şi tremeaterea iscoadelcr în ţara Hananului, între care iscoade
au fost şi Isus Navin cu Calev. Scrie-sa încă şi multa imputarea lui Israil în
aleanul lui Domnezeu şi lu Moisi şi pentru aceaia şi bătăile, peririle lor multe.
Lângă aceastea iară prorociia lu Valaam prorocul, numărul sălaşelor şi
locurelor unde-au descălecat gloata lu Israil în cei 40 de ani, ostenirea lor cu
păgânii şi tot ce s-au tâmplat den al doilea an după ieşitul lor den Eghipet până
la moartea lu Moisi".
"Ftorozacon, în care Moisi scrie de iznoavă toate legile şi poruncile ce
au fost dat şi poruncit Domnezeu pre Moisi părinţilor a fiilor lu Israil, ca
pentru necrezuţiile toţi căzură şi muriră în pustie, carii ieşise den Eghipet, şi lu
Moisi fu-i iară de iznoavă a proceti fiilor acelora ce Domnezeu părinţilor lor
poruncise, cum să se pomenească pre însăşi ei şi să ştie leagea Domnului".
Arătând apoi că în afară de "aceaste cinci cărţi a lu Moisi", ei ostenitorii
Paliei, "folosul celor proroci mulţi alalţi" nu au putut "scrie" - adică tipări - pe
foile 4 şi 5 liminare vorbesc despre "usebitura şi alesătura" dintre cărţile
"prorocilor bătrâni" şi "legea noo" deci raportul dintre Vechiul şi Noul
Testament. Cu toate acestea, "printru multe folosuri şi hasne", ei îndeamnă a
se "citi" şi a se "ţinea" atât "legea veche", cât şi "cărţile prorocilor", deoarece
"cine nu va citi acealea scripturi nemica slavele lui Domnezeu nu poate şti".
Stăruind în continuare asupra folosului pc care-I poate aduce cititul "cu inima
trezva" şi a unora astfel de cărţi, la sfărşitul acestui lung paragraf de doctrină
din "introducere", truditorii Paliei implorau pe Dumnezeu ca "pentru cel drag
Fiiul tău Isus" - nu şi pentru sfinţi - să-I "inlumineze cu Duhul Sfânt al său"
şi-1 adresează această rugă - cu oarecare iz protestant, se pare, vorbindu-se, în
cuprinsul ei despre "miluială": "Milostivu şi de vecie putearnic Domnezeu,
rugăm tine ca drag părintele nostru, noi mişeei greşiţi şi păcătoşi,
nepotreabnici robi şi viermi, slugile tale, ascultă-ne milcuiala. Ceastă puţinea
"'
muncă din voditura Duhului Sfânt, fă-o cu rod şi cu folos supt numele tău' .
Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament este bine precizat, ostenitorii
traducerii afirmând că primul aşezământ a fost "umbra şi semnul venitul a
Domnului nostru Iisus Hristos".
Pe ultjma filă liminară - a şasea - se afla un fel de "prolog", iar pe verso
"epilogul". In prolog, truditorii Paliei afirmă că "văzum cum toate limbile au
şi înfluresc întru cuvintele slăvite a lui Dumnezeu numai noi românii pre
•
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limbă nu avem".
Iar în epilog: "Den mila lui Dumnezeu, eu Şerban diiacu meşterul mare
a tiparelor şi cu Marien diiac dâindu în mâna noastră ceaste cărţi, cetind şi ne
plăcură şi le-am scris voo fraţilor români şi le cetiţi că veţi afla ăntrz iale
mărgăritariu scumpu şi visteriu nesfărşit cunoaşte-veţi folosul buneaţilor şi
plata păcatelor de la Dumnezeu întru ceaste cărţi.
Scrisu-se-au ceaste cărţi sfinte anii 7090. Porojdestva (hristo) vo, 1 582,
mesta Iule 1 4, în cetate în Orăştie".
Trebuie amintiţi "autorii" Paliei: Tordaş Mihaiu, Herce Ştefan,
propoveduitorul Evangheliei lui Hristos în oraşul Cavaran-Sebeşului, Zacan
Efrem, dascălul de dăscălie al Sebeşului, Pestişel Moisi, propoveduitorul
Evangheliei în oraşul Lugojului şi Achirie, protopopul varmigiei Henedoriei.
Până acum, din Palia de la Orăştie s-au descoperit numai şapte
exemplare, din care şase au unele lipsuri. Primul exemplar se găseşte în
Biblioteca Universităţii Ungare din Budapesta, al doilea se află în Biblioteca
Batthyaniana din Alba-Iulia, iar al treilea se păstrează în fondul de carte veche
românească al Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj. Celelalte patru
exemplare se află la Bucureşti, în secţia Documente şi texte vechi, Biblioteca
Academiei Române.
Celor care au trudit pentru realizarea unuia dintre primele monumente
ale limbii noastre literare, li se cuvine deplină gratitudine. Aceasta pentru că
"autorii" Paliei, deşi, repetăm, aveau în faţă mai multe "originale" ale textului
ce tălmăceau, nu s-au lăsat întru totul robiţi lor. Dimpotrivă, ei cunoscând bine
şi limba română, au ştiut să contribuie personal, în frământările unui veac de
muncă literară pentru a folosi cuvinte expresive, care deşteaptă imaginaţia şi
mişcă simţirea� . Aceasta a făcut ca traducerea lor, prin precizie, înţeles deplin
şi limpede, să fie o traducere modelk, care trebuie pusă mai presus decât
oricare alta făcută de români6 până atunci7. Aceasta face, iarăşi, ca în "ciclul
traducerilor româneşti din veacul al XVI-lea, Palia să ocupe un loc apartegPrin
frumuseţea traducerii, prin limba vioaie, pitorească şi armonioasă" şi,
totodată, prin astfel de realizări, să umple un mare gol din literatura
românească din acelaşi veac9 .
În afară de acestea, traducătorul învăţat, "care ştia de romani" - şi care,
cum s-a văzut, a folosit ca "izvor" şi Vulgata - un "original" latin - cunoscând
şi această limbă - "va fi judecat el însuşi că ea seamănă cu a noastr*", şi atunci
a zis "neamului său - pentru întăia oară -: români, nu rumân" 1 0 . Intr-adevăr,
în "prologul" Paliei, de mai multe ori chiar, acest cuvânt "român" este folosit
5

N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, I, Bucureşti, 1 940, p. 85.
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N. Cartojan, op.cit., p. 65.
9 Dr. Iosif Popovici, op.cit., p. 523.
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11
"pentru desemnarea colectivităţii noastre etnice" : " • • • un Tordaş Mihaiu,
ales piscupul românilor în Ardeal. . . ca văzdum cum toate limbile au şi
înfluresc întru cuvintele slăvite a lui Domnezeu numai noi românii pre limbă
nu avem. Pentru aceaia, cu mare muncă scoasem den limba j idovească şi
grecească şi sârbească pre limba românească 5 cărţi ale lui Moisi prorocul şi
patru cărţi ce se cheamă trstva şi alţi proroci câţiva şi le dăruim voo fraţilor
rumâni şi cetiţi . . . că veţi cu adevăr a afla mare visteriu sufletesc".
Arătându-se mai departe că aceste cărţi s-au tipărit cu "multă cheltuială"
a lui "Gesti Freanţi" şi cu "truda şi osteneala" diecilor Şerban Coresi şi
Marien, se preciza că primul "le-au dăruit voo fraţilor - românilor" şi că
ceilalţi le-au "scris voo fraţilor români", spre a le citi, că vor "afla întru iale
mărgă{itariu scump şi visteriu nesfărşit".
In aceste fragmente, "pe lângă o accentuare mai puternică a unităţii �i
1
conştiinţei de neam (fraţi români) . . . ", surprinde forma român şi românesc
folosită, repetăm, aci şi acum, pentru prima dată la noi - care înlocuia pe
13
"muntenescul român din textele coresiene" . Ele însele conţin ideea originii
romane a poporului român şi, totodată, fac din Palia de la Orăştie, în a cărei
"introducere" mai întâi se întâlneşte una din primele afirmări din scrisul
românesc ale "conştiinţei autohtone despre originea română a poporului şi a
1
limbii române" 4 •
Cu toate că Palia de la Orăştie a fost "patronată" de episcopul romano
calvin Mihaiu Tordaş şi deci în mare parte s-a tălmăcit după "original", iarăşi
calvin, Pentateuhul lui G. Heltai, totuşi "ea nu se abate de la credinţa
ortodoxă". Dimpotrivă, păstrează textul scripturistic, ce prezintă înţelesul lui
cel adevărat.
Acum, la împlinirea a 420 de ani de la apariţie, tuturor celor care, în
orice fel, au trudit pentru realizarea ei, vie recunoştinţă. Limba română literară
în forma în care o cunoaştem astăzi, ca element constitutiv al culturii noastre
naţionale, reprezintă rezultatul unei îndelungate şi complexe evoluţii, străns
legată de istoria societăţii româneşti şi a instituţiilor ei de-a lungul vremii, în
special de momentele mai importante ale dezvoltării culturale şi ale formării
conştiinţei româneşti şi naţionale a poporului român, Biserica Ortodoxă
1
Română fiind prezentă activ de-a lungul istoriei poporului şi limbii române 5 •
,

11

D. Murăraşu, Istoria literaturii române, ed. III, Bucureşti, 1 943, p. 20.
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13
Ion Rotaru, Literatura română veche 1, ed. II, Bucureşti, 1 970, p. 72. ·
14
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DI MENSIUNEA RELIGIOASĂ A EDUCAŢIEI
Petru Heisu
Frumuseţea corpului are ceva de anima dacă nu
i se adaugă şi ceva din podoabele inteligenţei

În decursul istoriei wnanităţii, privirea celor maturi s-a aplecat cu viu
interes asupra copilului acesta fiind văzut ca un epicentru în viaţa familiei şi a
societăţii. Peste perioada în care copilul era considerat o fiinţă "slabă", ce nu
merită să i se dea nici o atenţie, s-a trecut destul de anevoios. Dar cu toate
acestea datorită unor filosofi ca Platon şi Aristotel, situaţia copilului începe să
se schimbe. Aceştia pledează pentru cauza copilului, cerând să fie educat aşa
cum se cuvine. Vocilor lor se adaugă cea a unor poeţi ca Ovidiu sau cea a
unor pedagogi ca Quintilian care îi judecă destul de sever şi cinic pe cei ce îi
bat pe copii şi nu ştiu cwn să-şi desfăşoare procesul pedagogic al instruirii lor.
Sistemul educaţional este structurat pe criteriul vârstei:
3 - 6 ani - copii trebuie educaţi de femei prin poezii, cântece, jocuri,
anticipând grădiniţa;
7 - 1 O ani - băieţii învaţă să călărească, să tragă cu arcul, vor dobândi
primele cunoştinţe sub supravegherea educatorilor pregătiţi;
1 3 - 1 6 ani - vor fi iniţiaţi în muzică (arta tuturor muzelor), vor primi
întreaga cultură;
1 6 - 20 ani - tinerii primesc educaţia militară ce are scopul dezvoltării
sănătăţii şi de întărire a rezistenţei statului;
20 - 30 ani - se primea educaţia filosofică, punându-se mult accent pe
astronomie fără a se neglija celelalte ştiinţe;
30 - 35 ani - se desăvârşea pregătirea filosofică şi cea dialectică;
35 - 50 ani - cei pregătiţi astfel puteau primi funcţii în stat dar nu
conduceau statul;
�upă 50 de ani - putea conduce statul.
In lwnea greco-romană, mai ales la început, educaţiei copilului nu i se
acorda toată atenţia cuvenită. Evident procrearea copilului era una din grijile
centrale ale tatălui şi a mamei, mai ales pentru consolidarea familiei, clanului
şi a statului. Cei sănătoşi erau priviţi ca viitoare forţe de muncă pe care tatăl se
putea bizui, atunci când ei vor creşte mai mari. Din rândul acestora, urmând o
selecţie riguroasă, se recrutau viitorii soldaţi, c�e aveau misiunea de a apăra şi
extinde graniţele imperiului, prin noi cuceriri. In lwnea greacă la început, apoi
mai târziu şi în cea romană s-a răspândit peste tot obiceiul ca părinţii să-şi
abandoneze copiii, imediat după naştere, dacă aceştia nu erau bine dezvoltaţi
sau fiumoşi. Se pare că din această privinţă egiptenii erau mai indulgenţi cu
băieţii, în timp ce fetele aveau aceiaşi soartă cu tovarăşele lor din Atena,
Sparta sau Roma. Soarta fetelor sau a copiilor cu handicap era aleasă, în
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lumea greco-romană, în mod paradoxal, nu de cei care le-au dat viaţă, ci de un
organism specializat format din bătrânii comunităţii care stăteau şi cercetau
noul născut, iar dacă acesta era slab, atunci aceştia îl dădeau spre aşa numita
depunere sau eliminare. La Roma apăruse o nouă practică de a selecta nou
născuţii. Aceştia nu mai ajungeau în faţa sfatului bătrânilor ci tatăl era cel care
alegea dacă copilul era vrednic să trăiască sau nu. Nou născutul era adus la
picioarele tatălui. Dacă acesta îl ridica de jos gestul său echivala cu
recunoaşterea paternă a pruncului. Dacă acesta, din diverse motive, cum ar fi
faptul că nu se asemăna cu tatăl, deşi era sănătos, incertitudinea că pruncul era
sânge din sângele lui, era lăsat jos atunci însemna că pruncul e!"a abandonat.
Majoritate copiilor abandonaţi mureau sau după caz deveneau servitori, sclavi.
Tinerii puternici trebuiau să devină gladiatori, iar fetele frumoase intrau în
casta prostituatelor. Avem unele informaţii care ne relatează despre anumite
grupări de cerşetori profesionişti care adunau aceşti cop�i abandonaţi şi
mutilându-i îi făceau şi pe ei cerşetori spre a le alina mizeria. In lumea iudaică
copilul este privit în toată splendoarea lui. Tatăl şi mama iudaică nu se
ruşinează de copil. Se ruşinează atunci când nu-l are, preferând mai bine să
moară decât să nu aibă copii: Dă-mi copii, iar de nu voi muri " (Facere 30,
"
1 ). Misiunea părinţilor era educarea
copiilor în spiritul legii lui Moise
înrădăcinând şi întipărind în sufletul lui fiica de Dumnezeu şi respectul faţă ce
părinţi şi de aproapele. Şcoala iudaică urmărea materializarea idealului
religios-moral prin întipărirea Torei în sufletul copilului. Educaţia religios
morală a copilului se împlineşte acum cu cea intelectuală: Ruşinea tatălui
"
este jiul neînvăţat " (Isus Sirah 22, 1 3); sau: " Fiule! Din tinereţile
tale alege
învăţătura şi până la cărunteţile tale vei afla înţelepciune " (6, 1 8). Tatăl care
nu se ocupă de educarea religios-morală şi intelectuală a copilului " era mai
bine ca el să nu se fi născut ". Apărătorii cetăţii după rabini, nu erau paznicii,
ci copii educaţi şi născuţi în şcoala iudaică care-i pregătea pentru viaţă.
Această şcoală rabinică făcea din copil marea dimensiune a vieţii părinţilor şi
a poporului ales. Adresându-i-Se poporului prin gura lui Moise, Dumnezeu îi
recomandă acestuia nu numai să facă cunoscută acestora voia Lui, ci îi şi cere
ca: " Poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi... să le întipăreşti în inima şi în
mintea copiilor tăi " (Deuteronom 6, 7). Domnul nostru Iisus Hristos trăieşte
într-o lume iudaică care nu este străină de influenţele istorice, sociale şi
politice ale lumii greco-romane ce căuta să imprime o amprentă peste tot unde
legiunile armatei aveau contact cu băştinaşii. Aceste influenţe se confruntă cu
concepţia iudaică ce avea un caracter pur teocratic. Iisus Hristos cunoaşte bine
ambele mentalităţi dar se poartă in tot ceea ce face ca un iudeu şi cu toate
aceste el introduce ceva nou , străin de cele două concepţii amintite şi anume
principiul coeducării. Nu numai copii au ceva de învăţat de la părinţi, ci şi
aceştia la rândul lor au de învăţat de la copii: ,,Adevărat zic vouă: De nu vă
veţi întoarce şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia lui Dumnezeu"
(Matei 1 8, 2-3).
Educaţia copilului iudeu era un drum lung care urmărea mai multe
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obiective cum ar fi: împlinirea legii mozaice, a voii părinteşti şi dobândirea
bunului nume în comW1itate. Acest drum ce trecea prin şcoala iudaică lăsa
foarte puţin timp liber copilului de a se bucura de adevărata copilărie.
Educarea copilului iudeu era deci rodul unui exerciţiu continuu, având în
centru pe Dumnezeu, părinţi, dascăli şi Tora care trebuia respectată de el
întocmai ca un adult. Un copil fără şcoală nu valora nimic în ochii celorlalţi.
Operele filosofilor şi textele sfinte (seriile Părinţi şi Scriitori Bisericeşti)
cuprind idei pedagogice valoroase şi W1 început de specializare a
preocupărilor asupra educaţiei, constituind o sursă importantă şi o bază pentru
pedagogia clasică şi pentru pedagogia ştiinţifică. In pedagogia. creştină şi în
educaţia medievală fundamentul este de natură teologică, pedagogul este
Hristos pentru că este fără de păcat, Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul.
Pedagogia este religia sau credinţa în Dumnezeu fiind singura cale sigură
către mântuire, scopul educaţiei.
Părinţii Bisericii aduc o contribuţie importantă prin lucrările cu caracter
pedagogic, alimentând tradiţia creştină cu privire la educaţie. Prima lucrare cu
un astfel de conţinut este Pedagogul, lucrare realizata de Sfântul Clement
Alexandrinul ( 1 50-2 1 5 d.H.). După gândirea Sfăntului Clement voinţa umană
trebuie sa se pună de acord cu voinţa divină, condiţiile necesare armoniei
dintre cele două voinţi fiind convertirea, instruirea şi desăvârşirea şi acordă W1
loc deosebit educaţiei religioase fără a lăsa în umbră educaţia intelectuală, cea
estetică şi cea fizică.
Pedagogia creştină este pedagogia lui Dumnezeu care ne indică calea
dreaptă a adevărului, dobândirea virtuţii, educaţia fiind îndreptată atât asupra
sufletului cât si a trupului. Prin sfaturile concrete Sfântul Clement
Alexandrinul îşi dovedeşte actualitatea chiar şi în perioada modernă. El face
recomandări cu privire la îmbrăcăminte, somn, hrană, scopul căsătoriei
creştine, arătând că din punct de vedere creştin, adevărata frumuseţe ţine de
partea nevăzută a lucrurilor. Ca metode de aplicare a acestor sfaturi el
recomandă dojana, ironia, exemplul etc.
Origen ( 1 85-254 d.H.) face recomandare elevilor şcolii, al cărei
conducător devenise la 1 8 ani , să citească pe toţi filosofii şi poeţii căci numai
astfel, cunoscând mai mult decât o singură opinie vor putea deveni intoleranţi.
El nu dezaproba nici un obiect de studiu, conştientizând importanţa cercetării .
unor vaste domenii, acestea asigurând satisfacţii spirituale înalte.
Sfântul Vasile cel Mare (330-379 d.H.) prin scrierile sale ce cuprind
"
Invăţături morale, Regulile mari, Regulile mici, Despre credinţă, Omilii,
Etica invocă idei cu privire la educaţie şi scopul vieţii ambele ţintind
pregătirea pentru viaţa cealaltă spre care omul trebuie să tindă din toate
puterile şi să stea cât mai departe de ceea ce nu are legătură cu aceasta.
Cunoscător al culturii greceşti, spirit foarte cultivat, având o cultură aleasă
formată prin studii în centre culturale renumite (Constantinopol, Atena,
Cezareea), nu dezaprobă arta şi literatura profană, dimpotrivă le recomandă.
Deşi avea o viziune largă asupra ariei culturale pe care tinerii şi-o puteau
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însuşi, el manifestă o anumită prudenţă, pe care o insuflă în cărţile sale, faţă de
înţelepciunea şi scrierile păgâne, faţă de textele necuviincioase, acestea
făcândAu-se drumuri spre deprinderea faptelor rele.
In acord cu Sfăntul Vasile cel Mare este şi Sfăntul Grigore de Nazianz
(329-390 d.H.) supranumit şi Teologul, datorită ideilor profunde cu privire la
pregătirea teologilor, consideră că legătura cu şcoala, cu cărţile şi cu cărturarii
este modalitatea de dobândire a gândirii.
Opinii de mare valoare cu privire la educaţie întâlnim la Sfăntul Ioan
Gură de Aur o personalitate marcantă a secolului IV (344-407 d.H.), această
supranumire datorându-se talentului său oratoric deosebit. Un adevărat tratat
de pedagogie ce conţine idei de o modernitate frapantă este expus în Despre
slava deşartă şi despre educaţia copiilor. După concepţia Sfăntului Ioan
Gură de Aur problema esenţială a omului o reprezintă educaţia, lipsa acesteia
deschizând porţile către toate relele posibile. Copilul fără educaţie se poate
face vrăjmaş al tuturora, al naturii, al vieţii sociale şi, nu în cele din urmă, al
lui Dumnezeu. Sufletul copilului este modelabil încă de la .ca mai fragedă
vârstă, aşa încât începutul educaţiei se face încă din primii ani ai vieţii.
Dimensiunea religioasă a educaţiei vizează moralitatea, dreptatea, buna
cuviinţă, curăţenia sufletească, iubirea aproapelui, toate acestea având drept
scop şi motivaţie mântuirea. Sfăntul Ioan Gură de Aur consideră că primii
pedagogi ai copilului sunt părinţii, aceştia trebuind să susţină pregătirea într:o
anumită profesie pe care să o deprindă copilul, iar mai târziu să o exercite. In
familie această sarcină importantă, care este educaţia, îi revine femeii, fără a fi
neglijat aportul tatălui în dezvoltarea spirituală şi fizică a copilului. Sfăntul
Ioan Gură de Aur vede în simţurile copilului nişte porţi ale unui oraş, acest
oraş nefiind altceva decât sufletul uman; cetăţenii oraşului" sunt diferitele
"
deprinderi şi simţiri - curajul, dorinţa, raţiunea, voinţa - care urmează în baza
unor legi să fie conduse spre o finalitate în conformitate cu învăţătura creştină.
Fericitul Augustin (354-400 d.H.) vorbeşte despre probleme pedagogi\(e
în lucrări precum: Educaţia creştină, Despre învătător
şi Confesiuni. In
'
acord cu ideile Scriitorilor Bisericeşti menţionate până aici şi Fericitul
Augustin consideră că educaţia trebuie să aibă orientare religioasă, J?unând
accent pe dimensiunea credinţei în cunoaştere. Scopul ultim al educaţiei este
ajungerea la certitudinea adevărului ce poate fi atinsă doar prin w.aţia lui
Dumnezeu. Recomandarea Fericitului Augustin legată de celelalte ştiinţe este
aceea că ele sunt ziditoare pentru sufletul copilului atât timp cât nu corupe
credinţa acestuia. Ca obiecte de studiat menţionează literatura, retorica, logica,
aritmetica, etica.
Bibliografie:
Biblia sau Stănta Scriptură,

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 199 1 ;
Cucoş, Constantin, Educaţia Religioasă, Iaşi, Editura Polirom, 1999;
Ravius, Josephus, Antichităţi iudaice, traducător Ion Ascan, Bucureşti, Editura Hasefer, 1997;
Grigoraş, Costachc, Preot Lector, Omiletica şi Catehetica, Iaşi, Editura Universităţii AI.I.
Cuza, 1993.

STUDII ŞI ARTICOLE DE ISTORIE, LXVll, BUCUREŞTI, EDITURA
PvBLISTAR, 2002, 270 P.

În anul 2002, la Editura PUBLISTAR din Bucureşti a apărut numărul LXVII
al revistei Studii şi articole de istorie, publicaţie editată de Societatea de Ştiinţe
Istorice din România.
.
Noul număr al prestigioasei reviste este structurat pe următoarele probleme: De
la preistorie la evul mediu (p. 5- 1 06); Metodologie şi didactică (p. 107- 1 50); Istoria
învăţământului (p. 1 5 1 - 1 90); Miscelaneea (p. 1 9 1 -266) şi Cronica (p. 267-270).
Capitolul I, De la preistorie la evul mediu, cuprinde un număr de 7 studii
semnate de nume "grele" în cercetarea istoriei, între care amintim: prof.univ.dr.
Alexandru Barnea, Etnic în mediul rural provincial roman (Moesia inferior)
(p. 45-56); prof.univ.dr. Ligia Bârzu, Migratori şi autohtoni în sec. III-VII e.n.
(p. 57-64); conf.univ.dr. Nelu Zugravu, Creştinismul din regiunea dunăreană
în mileniul I (p. 79-90) şi dr. Alexandru Madgearu, Premisele genezei statelor
medievale româneşti (p. 9 1 - 1 06).
Cu seriozitatea şi competenţa care-i caracterizează, toţi semnatarii articolelor
primului capitol al revistei, aduc noi argumente _şi interpretări asupra unor domenii
importante din preistorie până în evul mediu. In mod deosebit subliniem aportul
substanţial al conf.univ.dr. Nelu Zugravu care aduce noi informaţii referitoare la
propagarea creştinismului în regiunea dunăreană în mileniul 1. Autorul foloseşte o
multitudine de surse documentare scrise, dar şi multe dovezi arheologice deosebit de
importante în elucidarea momentului propagării creştinismului în spaţiul amintit, a
misionarilor ce au contribuit la răspândirea creştinismului, precum şi date referitoare
la problema jurisdicţiei asupra creştini lor de pe teritoriul ponto-danubian.
După prezentarea detaliată a mai multor surse documentare şi interpretarea
lor cu privire la momentul începerii creştinării în spaţiul nord dunărean, autorul
studiului concluzionează că "nu există nici un temei documentar pentru a vorbi de
vechimea apostolică a creştinismului din spaţiul românesc . . . Creştinismul este un
fenomen de civilizaţie romană, una dintre multiplele religii ale vastului Imperiu şi
prezenţa lui în spaţiul românesc nu trebuie disociată de momentul instaurării şi
consolidării stăpânirii romane aici şi de fOmplexul proces de intercirculaţie umană
şi spirituală pe care aceasta 1-a generat. In acest context, nu avem nici un motiv să
negăm posibilitatea existenţei pe teritoriul dobrogean al Moesiei Inferior sau în
Dacia a unor iudea-creştini, criptocreştini sau creştini izolaţi încă din veacul al II-lea,
deşi cele mai vechi urme materiale certe datează din secolul următor; situaţia e
congruentă cu ceea ce se întâmplă în multe alte colţuri ale lumii mediteraneene,
unde informaţia literară devansează realitatea arheologică" (p. 85).
Aşadar se poate vorbi de apariţia unor forme izolate de manifestare a
creştinismului în Dobrogea încă din secolul II (fără a se putea dovedi arheologic), iar
în secolele următoare fenomenul se va generaliza, treptat.
Ultimul aspect al problemei puse în discuţie de semnatarul articolului se referă
la jurisdicţia creştinilor pe teritoriul ponto-dunărean. Autorul ajunge la concluzia că
"nu se poate vorbi de o jurisdicţie cortstantă şi completă a patriarhiei de la
Constantinopol asupra comunităţilor creştine in spaţiul de etnogeneză românească pe
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parcursul mileniului I, pe de o parte, şi că, cel puţin patru secole din intervalul amintit,
autoritatea papalităţii asupra unora dintre nucleele din regiune a fost o realitate
incontestabilă" (p. 90).
Deci, pe baza informaţiilor prezentate de autor, se înţelege clar că între secolele
IV-VIII în zona dunăreană a existat o dublă jurisdicţie, respectiv cea a episcopatului
de la Constantinopol şi cea de la R0ma.
Densitatea surselor documentare folosite de autor şi interpretarea lor corectă,
sunt o dovadă în plus a faptului că materialul d-lui conf.univ.dr. Zugravu este mai
mult decât bine venit atât pentru slujitorii de la catedră, cât şi pentru ceilalţi
cercetători.
Capitolul Metodologie şi didactică, însumează cinci studii pertinente
referitoare la modalităţile de predare a istoriei în şcoli şi importanţa folosirii mai
multor surse de informare, între care prezentarea şi argumentarea cu dovezi
arheologice a unor perioade istorice.
Un exemplu în acest sens este studiul lectorului univ. Carol Căpiţă, Despre
utilizarea informaţiilor arheologice în predarea istoriei vechi, în care autorul
demonstrează necesitatea folosirii pieselor arheologice în argumentarea evoluţiei
societăţii umane din perioade istorice mai îndepărtate, pentru care informaţiile scrise
sunt foarte puţine sau aproape inexistente.
Istoria învăţământului este un alt capitol important al revistei, carte
cuprinde şi de această dată câteva articole de substanţă. Din conţinutul lor se
desprinde rolul ce 1-au avut de-a lungul timpului cadrele didactice în înfăptuirea
unor deziderate importante ale istoriei noastre (C-tin.I. Stan, Profesori şi
Învăţători refugiaţi din Basarabia şi Bucovina de nord - 1 940; p. 1 8 1 - 1 90),
precum şi importanţa deosebită a unora dintre ei la scrierea istoriei (Paul
Grigoriu, In memoriam - Constantin C. Giurescu; p. 1 65- 1 80).
După o prezentare succintă a datelor biografice referitoare la acad.
Constantintin.C. Giurescu, autorul articolului mai sus menţionat scoate în evidenţă
rolul deosebit de important pe care 1-a avut acesta atât în plan ştiinţific, didactic cât şi
politic.
Constantin C. Giurescu a făcut parte din aceeaşi generaţie cu P.P. Panaitescu,
Victor Papacostea, Radu Vulpe şi Vladimir Dumitrescu - ce au avut şansa de a-i fi
avut profesori pe: Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, Simion Mehedinţi şi Demostene
Russo. De la fiecare dintre ei a ştiut să i-a cei mai bun, urmându-le exemplul, în
special în menirea ce şi-a asumat-o pentru a scrie istoria poporului român.
"Constantin C Giurescu ne-a lăsat o operă impresionantă ca număr şi
problematică abordată. In acelaşi timp era cercetător, profesor consultant la Facultatea
de Istorie a Universităţii din Bucureşti, conducător de doctorate. A conferenţiat la
universităţi din Marea Britanie şi din S.U.A., iar la Columbia University a ţinut
primul curs de civilizaţie românească. Pentru prodigioasa activitate ştiinţifică şi
didactică a fost ales la 1 martie 1 974, membru titular al Academiei R.S.R. . . . S-a stins
din viaţă la 1 3 noiembrie 1977 la Bucureşti şi îşi doarme somnul de veci în parcela
rezervată academicienilor, la Cimitirul Şerban Vodă (Bellu) din capitală" precizează
semnatarul articolului (p. 1 72).
Această sinteză referitoare la viaţa şi activitatea academicianului
Constantin.C. Giurescu este importantă pentru că ne oferă într-un spaţiu restrâns
multe informaţii despre una dintre cele mai importante personalităţi ale istoriografiei
şi vieţii ştiinţifice româneşti.
.

•
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Sub titlul Miscekzneea sunt concentrate un număr de nouă articole cu o
tematică diversă. De exemplu Traian-Va1entin Po,11cea, în articolul Senicii secrete
din ţările limitrofe, face un scurt istoric al apariţ:ei serviciilor secrete în general şi
începuturile acestei profesii în spaţiul românesc.
"Spionajul ca profesie a apărut odată cu onul, dar abia în ultima jumătate de
veac a devenit una din componentele fundamentale ale activităţii statelor; el
interesează şi determină (adesea deformează) pulsul opiniei publice, antrenează
experienţa a mii de specialişti străluciţi, dar necesită cheltuieli extraordinare; a devenit
atât de important şi de necesar, încât nici cele mai sărace state nu-şi îngăduie să se
dispen�eze de veritabilele armate de agenţi secreţi" - se spune în articol (p. 1 93).
In spaţiul românesc serviciul de spionaj a apărut încă din perioada războaielor
daco-romane (iscoadele), ajungând în prezent la forme foarte evoluate (amănunte în
wmătoarele articole, promite semnatarul materialului).
Celelalte articole din acest capitol prezintă informaţii importante privind
diverse aspecte ale istoriei naţionale şi locale de la sfărşitul secolului al XIX-lea
până la jumătatea secolului XX. Interesant, mai ales pentru profesorii de la
catedră ni se pare articolul Dicţionar mitico-religios, semnat de lector univ.dr.
Mihail M. Andreescu şi prof.univ.dr. Alexandru Bamea, ce contribuie substanţial la
lămurirea unor termeni mai puţin folosiţi în mod curent.
După o prezentare succintă a desfăşurării între 1 6-26 iunie 200 1 , în judeţul
Gorj a Cursurilor de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice, unde s-a evidenţiat reuşita
sub toate aspectele - ştiinţific, educativ, dar şi material (la cursuri participând alături
de preşedintele şi membrii Societăţii, profesori din Bacău, Cluj, Costanţa, Craiova şi
Gmj, şi invitaţi de onoare în persoana acad. Dan Berindei - Preşedintele Secţiei de
Istorie a Academiei Române şi prof.univ.dr. Nicolae Edroiu - membru corespondent
al Academiei Române), sumarul revistei se încheie cu un scurt material închinat
profesorului Nichita Adăniloaie la împlinirea a 75 de ani (Bogdan Teodorescu,
Aniversarea Profesorului; p. 267-270).
Profesorul Nichita Adăniloaie şi-a dedicat întreaga viaţă studierii istoriei
României (îndeosebi istoria modernă), dar şi activităţii în cadrul Societăţii de Ştiinţe
Istorice (numită iniţial Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologice din România), a
cărui fondator a fost (iunie 1 949). Pentru bunul mers al Societăţii şi apariţia ritmică a
revistei Studii şi articole de istorie, a investit nu numai foarte multă muncă
intelectuală, dăruire, pasiune, dar şi mult efort material (nu de puţine ori folosind
salariul, iar acum chiar pensia).
Şi astăzi prezenţa dumnealui alături de membrii Societăţii este indispensabilă,
utilă, benefică, eficientă, domnul profesor impunându-se prin demnitate, seriozitate şi
respect.
Prin varietatea subiectelor abordate, mulţimea informaţiilor transmise,
seriozitatea temelor tratate şi prestanţa autorilor, numărul LXVII al revistei Studii şi
articole de istorie se impune ca o publicaţie de prestigiu, foarte utilă atât slujitorilor de
la catedră cât şi cercetătorilor din domeniu, şi nu numai.
Elena Artimon

C AMIL M UREŞANU, ÎN TEMPLUL LUI IANUS. STUDII ŞI
GÂNDURI DESPRE TRECUT ŞI VIITOR, C LUJ- NAPOCA, EDITURA
C ARTIMPEX, 2002, 345 P.

Fiecare nouă producţie ce poartă semnătura Academicianului Carnii Mureşanu
reprezintă un eveniment editorial de referinţă. Aceasta pentru că eruditul istoric de pe
Someşuri, este o figură emblematică a şcolii româneşti de istorie. Dacă cititorul
admite şi o părere personală, putem afirma că distinsul academician este cel mai mare
istoric român, fie şi numai din perspectiva generaţiei care s-a format pe băncile
universităţilor la începutul anilor '80. Spirit enciclopedic, format parcă la rigoarea
şcolii germane, academicianul clujean se înscrie indubitabil pe linia Pârvan-Xenopol
Iorga, ce reprezintă axa genialităţii istorice româneşti. De la înălţimea unei strălucite
cariere universitare, "bardul" clujean ne oferă în ultima sa lucrare o selecţie de
«privelişti fugare din "marea trecere"». Complexă, de o densitate de idei uimitoare,
cartea se impune ca o sinteză de largă respiraţie. Ea ne poartă în felurite timpuri de
existenţă umană, de rătăciri şi regăsiri, oferind o radiografie }ucidă a ceea ce a fost şi
îndrăznind o proiecţie umanistă, singura valabilă de altfel, pentru ce va fi să vină.
Compartimentată în nouă capitole, lucrarea se deschide printr-un "Cuvânt
înainte" (p. 7 -8), prin care cititorul este familiarizat cu problematica abordată.
Capitolul al doilea ne prilejuieşte un popas în "Evul Mediu" (p. 9-45),
purtându-ne din "Europa centrală şi răsăriteană ÎJI secolul al XIV-lea", şi până la "un
episod transilvan în războiul de treizeci de ani". In acest cadru este plasată şi acţiunea
politică a lui Mihai Viteazul. Procedând la o riguroasă analiză, Unirea lui Mihai este
considerată "un act de mare îndrăzneală politică" (p. 33) sau "o generoasă tentativă",
confirmată de lunga durată istorică, dar care, pe moment, nu a rezistat deoarece
"împrejurările internaţionale i-au fost complet ostile" (p. 34). Autorul nu eludează
părerile ce susţin că "nici condiţiile interne nu erau mature", dar, realizează, în mod
subtil, că "nu este verosimil ca ele să fi fost chiar atât de imature încât să provoace
destrămarea unirii în numai patru luni". Făcând aluzie la acţiuni care au durat mai
mult, în ciuda unei susţineri interne şi mai precare, autorul concluzionează că
"împrejurările externe au fost acelea care au dat lovituri grabnice şi grele unirii,
împiedicând-o să se consolideze. Mihai, şi prin el poporul român, a f9st în acei ani ai
primei uniri singur împotriva a copleşitor de mulţi adversari" (p. 34). In fapt, s-a creat
precedentul: "destinul omenesc ce s-a frânt pe câmpul de lângă Turda" (p. 4 1 ) poate fi
considerat un act fondator, deoarece "figura lui Mihai Viteazul s-a dovedit
disponibilă a fi inspiratoarea unui crez într-o mare idee colectivă" (p. 40).
Partea a treia cuprinde o tematică vastă: "Repere ale modernizării În secolele
XVIII-XIX" (p. 46-83). Autorul ne oferă un excurs în timpul şi spaţiul unei Europe a
marilor transformări, determinate de acea "revoluţie intelectuală" (p. 46) datorată
ideilor "luministe". Aceste idei s-au obiectivat într-o adevărată "atitudine
prometeică" a omului, făcând din secolul al XVIII-lea un "secol militant pe toate
planurile" (p. 47). Reverberaţiile sale s-a4. prelungit şi în veacul următor, un
exemplu strălucit fiind Revoluţiile de la 1 848. A propos de 1 848, textul ne propune o
reflecţie incitantă: el "a reprezentat pentru naţiunea română cea dintâi veritabilă

Recenzie

171

intrare în marea istorie a lumii" (p. 55). Excelenta abordare a "fenomenului 1 848" în
spaţiul românesc este completată, aşa cum stă bine unui ardelean, cu o pertinentă
analiză a procesului de modernizare din Imperiul habsburgic, după 1 850. De
asemenea, cititorul se intersectează cu evoluţia Europei centrale şi de sud-est
( 1 850- 1 9 1 4), remarcabil prezentată din perspectiva doctrinelor politice (liberalism,
conservatorism, socialism), a sistemului de vot sau a practicilor electorale, autorul
conchizând că "asupra vocaţiei politice democratice manifestate între 1 850- 1 9 1 4 de
popoarele din spaţiul central şi sud-est european ar trebui pronunţată o sentinţă
pesimistă" (subl. ns., p. 83).
Capitolul al patrulea se referă la "Confesiune, cultură, naţionalitate"
(p. 84- 1 1 5), în care se abordează contextul unirii cu Biserica Romei şi efectele sale
care au determinat "deşteptarea şi formarea conştiinţei naţionale moderne" (p. 84) din
Transilvania. Autorul insistă asupra activităţii "Şcolii Ardelene" - "un fenomen
complex, cu origini şi reverberaţii multiple: sociale, politice, culturale, româneşti şi
europene" (p. 90) şi care a reprezentat "cel puţin prin calitate, dacă nu şi prin cantitate,
întâia veritabilă intelectualitate românească din Transilvania" (p. 98). Fixând temeinic
specificul "Şcolii Ardelene", academicianul C. Mureşanu evidenţiază că ea nu se
reduce la un "curent", "grupare" sau "mişcare", ci este cu adevărat o "Şcoală" (p. 9 1 ).
Din noianul de interpretări vis-a-vis de raporturile cu filosofia luministă, autorul
optează pentru similitudinile de idei cu Principatele, fapt ce conferă o valoare
panromânească (subl.ns.) noilor idei, afirmate mai răspicat în Transilvania.
Secţiunea a cincea prezintă "Transilvania la răscruce" (p. 1 16- 1 55), în
realitate o amplă frescă socio-culturală a două decenii ce au evoluat de la sublim la
tragic, respectiv de la Marea Unire din 1 9 1 8 şi până la Dictatul de la Viena din
1 940. O atenţie specială este acordată Tratatului de la Trianon (4 iunie 1 920), care
nu a fost un tratat "între Ungaria şi ţările vecine" şi, implicit, nici o «reglare de
conturh>, aşa cum sugerează o "publicistică interesată", ci un tratat "între Ungaria
şi restul lumii" (semnat de 1 1 state europene - Antanta şi noile state apărute, şi 1 2
state din afara Europei) (p. 1 23). De altfel, după un alt moment de criză (al doilea
război mondial), un nou tratat de pace, cel de la Paris ( 1 O februarie 1 947), "a restabilit
clauzele teritoriale ale tratatului de la Trianon" (p. 1 28).
Urmează un mănunchi de "Personalităţi istorice şi culturale" (p. 1 56-2 1 8) ce
au marcat cu spiritul lor comunităţi umane ce căutau soluţii istorice care să le
definească personalitatea, fie în momente faste, fie în momente de anxietate colectivă.
Predomină ardelenii: lnochentie Micu ("întâiul care a formulat un program de
emancipare politico-socială a românilor transilvăneni"), Stephan Ludwig Roth (')mul
dintre cei mai luminaţi oameni care au trăit pe pământul transilvan"), familia Bariţiu 
al cărei principal reprezentant a fost George Bariţiu ("un exemplu românesc ardelean
de oameni ridicaţi «prin ei înşişi»"), Timotei Cipariu ("savant de o erudiţie
multilaterală", un poliglot uimitor care "a făcut parte din prima serie de membri ai
Academiei Române"), filologul Ion l. Russu ("cel mai mare specialist român" în
reconstituirea limbii geto-dace). Aceste "popasuri" memorialistice sunt completate cu
Eminescu ("virtuoz al ac;prei proze politice"), cu istoricul german F. Meinecke ("un
istoric-filosof care a privit spre esenţele devenirii umane şi nu spre accidentele ei") şi
americanul Thomas Jefferson ("una din personalităţile cele mai profunde şi
multi laterale din istoria americană").
Capitolul al şaptelea este consacrat unui subiect de stringentă actualitate:
"Naţiunea - Între declin şi resurecţie" (p. 2 1 9-252). Cu aplicaţie pedagogică,
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autorul prezintă complexul de factori pe baza cărora capătă corp naţiunea şi identifică
reperele acesteia pentru spaţiUl românesc. Acribia ştiinţifică se regăseşte şi în acel
"avertisment" prin care cititorul este atenţionat asupra unei tendinţe mai noi în
abordarea studiului naţiunii precum "geneza medievală a naţiunii moderne" sau chiar
"naţiunea medievală", tendinţă al cărei strălucit exponent este un coleg al acad. Carnii
Mureşanu, prof.univ.dr. Ioan Aurel Pop. După o strălucită disertaţie pe această temă,
capitolul se încheie cu două consistente "studii de caz": "problema naţionalităţilor în
Transilvania în era absolutismului" şi câteva "consideraţii asupra formării naţiunilor
în Europa centrală".
Capitolul al optulea are menirea să spulbere îndoielile acelor sceptici faţă de
vocaţia noastră socio-culturală: "Românism şi europenitate" (p. 253-303). Oferind o
introspecţie a ethos-ului românesc, autorul cumulează toate acele dovezi ce converg
spre vocaţia europeană a culturii române. Contestatarilor de ocazie le răspunde cu un
polemism impecabil şi academic: este cazul unui autor nemenţionat, dar uşor de
identificat în persoana lui Samuel Huntington, un tip cu pretenţii paradigrnatice dar
eşuat într-o "afişare inconştientă şi infatuată de ignoranţă" (p. 254). De asemenea, nu
putem decât să ne alăturăm indignării legitime a autorului faţă de acei pseudo
cioranieni, deveniţi "mari gânditori" de circumstanţă, care se complac "în a zugrăvi
destinul istoric al poporului lor cu expresiile cele mai triviale din câte pot ieşi dintr-un
creier acultural şi subuman" (p. 255).
Ultimul capitol ne provoacă, pe noi, slujitorii muzei "Clio", să transcendem
"Dincolo de hotarul istoriei" (p. 304-345). Este un îndemn la dialog cu lumea,
dintr-o perspectivă umanistă, specifică formaţiei intelectuale a distinsului om de carte
clujean. Dacă Domnia Sa este o adevărată "instituţie culturală", noi, cei care ne
inspirăm din nobleţea ideilor sale, ne aflăm în eterna dilemă cu care se confruntă
studiul istoric, reafirmată de două mari spirite germane: fie încercăm "să ne exilăm
din propria operă", cum spunea Ranke (pentru a salva aparenţa de obiectivitate), fie
apelăm la convingerea lui Mommsen că "istoria nu se poate înfăptui, nici scrie, fără
ură şi fără iubire" (p. 3 1 1 ). Depăşind această antinomie, Academicianul Carnii
Mureşanu ne-a oferit din nou momente de profundă spiritualitate, în consonanţă cu
vasta sa operă istorică, ce a marcat decisiv istoriografia românească din ultima
jumătate de secol.
Viorel Cruceanu

N. A DĂNILOAIE, ÎNVĂŢĂTORII - L UMINĂTORI AI SA TELOR

(1848-1918), B UCUREŞTI, EDITURA FUNDAŢIEI CULTURALE
"D. B OLINTINEANU" , 2002, P.356
Neobositul cercetător N. Adăniloaie ne-a oferit în anul 2002 o nouă lucrare
de sinteză închinată de data aceasta slujitorilor de la catedră, cu referire specială
asupra celor din mediul rural, care au fost şi au rămas, cum bine precizează
autorul, cu adevărat "luminătorii satelor".
Ap�rută la Editura Fundaţiei Culturale "D. Bolintineanu" din Bucureşti,
lucrarea Invăţătorii - luminători ai satelor, este structurată astfel: Cuvânt
înainte (p. 5-7); cap. 1. Participarea cadrelor didactice la acţiunea de luminare a
satelor fn timpul revoluţiei din 1848 (p. 5-42); cap. Il. Slujitorii şcolii fn sprijinul
Unirii Principatelor şi a Războiului de independenţă (p. 43-8 1 ); cap. III.
Participarea fnvăţătorimii la ancheta dialectală a lui B.P. Haşdeu pentru
Magnum Etymologicum Romaniae (p. 82- 1 07); cap. IV. Contribuţia învăţătorilor
la promovarea lucrului manual, a grădinilor şcolare şi a cantine/ar pentru elevi
(p. 1 08-1 46); cap V. Spiru Haret şi luminătorii satelor fn pragul sec. XX (p. 147- 1 80);
cap. VI. Băncile populare infiinţate de învăţători (p. 1 8 1 -2 1 9); cap. VII.
Cercurile culturale (p. 220-255); cap. VIII. Şcolile de adulţi şi bibliotecile
populare (p. 256-286); cap. IX. Şezătorile săteşti şi alte forme de activitate
extraşco/ară a învăţătorilor (p. 287-324);_ cap. X. Participarea învăţătorilor la
război'!:/ fntregirii neamului (p. 325-349); Incheiere (p. 350-356).
In Cuvânt înainte autorul motivează elaborarea acestei lucrări,

considerând-o ca o necesitate de a prezenta, în mod special pentru generaţia
tânără, "exemple de oameni din trecut, care, în munca desfăşurată pentru înălţarea
neamului, au oferit dovezi nepieritoare de eroism, de spirit de sacrificiu în
aplicar�a ideilor măreţe ce i-au călăuzit" (p. 5).
In continuare este subliniat rolul deosebit pe care l-a avut Spiru Haret considerat de N. Iorga, "marele ministru şi om de bine", în dezvoltarea
învăţământului în cele trei legislaturi ( 1 897- 1 899; 1 90 1 - 1 904; 1 907- 1 9 1 0).
Studiind conţinutul lucrării am observat că autorul a surprins activitatea
învăţătorilor de la sate în toată complexitatea ei (didactică şi extraşcolară), pe un
spaţiu de timp de peste o jumătate de secol, practic într-o perioadă când au loc
cele mai măreţe deziderate ale poporului nostru - Unirea cea "Mică" ( 1 859),
Independenţa ( 1 877) şi UNIREA CEA MARE ( 1 9 1 8) şi la care aceştia şi-au adus
o contribuţie esenţială.
Folosind o bogată bază documentară - reviste, periodice, legi, lucrări de
sinteză, documente inedite şi edite din arhivele centrale şi judeţene, prof.
Adăniloaie prezintă numeroase exemple de cadre didactice din toate colţurile ţării
care s-au integrat organic în realizarea tuturor dezideratelor poporului român,
precum şi în educarea "nu numai a celor ce sunt copii, ci şi a celora ce nu mai
sunt coyii" (p. 6 1 ).
In capitolele l şi II autorul face o prezentare detaliată a activităţii
desfăşurate de cadrele didactice, în general, şi în special a învăţătorilor din mediul
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rural privind propagarea şi explicarea, în lumea satelor, în calitate de "comisari de
propagandă", a idealurilor înscrise în Programele revoluţiei de la 1 848,
necesit.atea realizării UNIRII ( 1 859) şi obţinerii INDEPENDENŢEI ( 1 877).
In pofida faptului că mulţi dintre ei au fost arestaţi, persecutati şi
"îndepărtaţi din slujbe" (p. 3 7), nu au pregetat de a continua lupta pentru
luminarea maselor, insuflarea dragostei de ţară şi participarea efectivă la obţinerea
marilor deziderate.
Autorul probează afirmaţiile cu exemple concrete, nominalizând multe
cadre didactice din toate colţurile ţării care au sprij init material războiul de
independenţă - între care şi din judeţul Bacău - 1. Constantinescu din Buhoci,
C. Petrov din Brusturoasa (p. 74), sau alţii care au participat direct pe câmpul de
luptă, căzând pentru ţară sau întorcându-se plini de glorie. Fără a fi părtinitori,
trebuie să precizăm că din judeţul Bacău numărul învăţătorilor care au sprij init
material războiul de independenţă este mult mai mare, desigur autorul a prezentat
inform,!lţiile selectiv, încercând să dea exemple din toată ţara.
In capitolul III este evidenţiată contribuţia învăţătorilor la ancheta lui
Bogdan Petriceicu Haşdeu pentru realizarea operei Etymologicum Magnum
Romaniae.
Născută din iniţiativa regelui Carol 1, grandioasa operă realizată de
Bogdan Petriceicu Haşdeu are la bază răspunsurile la un amplu chestionar cu 206
întrebări dat de învăţătorii şi preoţii satelor.
Analiza şi interpretarea răspunsurilor primite (exceptând judeţele Bacău,
Ilfov şi Vlaşca) I-au determinat pe Bogdan Petriceicu Haşdeu să tragă concluzia
că "în ciuda unor regionalisme şi provincialisme, unitatea limbii române
este perfectă de la un capăt la altul al ţării, iar credinţele populare sunt în
general asemănătoare, cu deosebiri mai mult de nuanţă de la un judeţ la
altul" (p. 1 06- 1 07).
Următoarele capitole (IV-IX) ne oferă într-un spaţiu tipografic de peste 200
pagini multiple informaţii despre activitatea extraşcolară a cadrelor didactice,
concretizate în: înfiinţarea băncilor populare, asociaţiilor economice, obştilor de
arendare ori cumpărare de pământ, grădini de legume, ferme şcolare model,
cercuri şi şezători culturale, biblioteci, echipe de teatru şi coruri, reviste, şcoli de
adulţi, cantine şcolare etc. - toate urmărind ridicarea culturală şi materială a
satului românesc, iluminarea şi conştientizarea populaţiei rurale în spiritul
dragostei faţă de glia străbună.
Ultimul capitol (X) al lucrării ne oferă informaţii despre participarea
cadrelor didactice la războiul întregirii neamului.
Călăuzindu-se după îndemnul lui Spiru Haret conform căruia, "fiecare
popor caută să-şi asigure existenţa, unind într-un mănunchi toate elementele
naţionale pe baza legăturilor naturale pe care le constituie unitatea de limbă, de
credinţă de aspiraţiuni şi nevoi", în toate colţurile ţării cadrele didactice au
desfăşurat ample activităţi patriotice în cadrul cărora s-a explicat că participarea
României la primul război mondial se justifică şi ea, va duce la desăvârşirea
unitătii
' Î statale.
n 1 9 1 6- 1 9 1 8, ca şi în 1 877, cadrele didactice au sprij init războiul prin
participarea directă pe câmpul de luptă sau prin contribuţii materiale.
Un exemplu elocvent al participării cadrelor didactice rezultă din tabelele în
care apărea profesia civilă a celor care participau la război, conform cărora peste
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80% erau învăţător}, circa 1 0% institutori şi restul profesori. Situaţia se prezenta la
fel în toată ţara. In Regimentul 27 Infanterie Bacău, au fost mobilizaţi şi au
participat la lupte 38 cadre didactice, toţi fiind învăţători (p. 333-334).
Printre cei care s-au jertfit pe câmpul de luptă sau s-au întors acasă
acoperiţi de glorie şi care au fost decoraţi s-au numărat şi foarte multe cadre
didacti�e (p. 336-347).
In finalul lucrării autorul subliniază că această carte este un omagiu adus
tuturor slujitorilor şcolii, dar în mod deosebit celor care lucrează în lumea satelor
unde rolul cadrelor didactice este atât de educator, animator cultural, cât şi de
"confesor" al populaţiei rurale, indiferent de vârstă.
Fiind o carte care se citeşte foarte uşor datorită stilului plăcut al prezentării
evenimentelor, o recomandăm tuturor iubitori lor de istorie.
Elena Artimon

S CRISOARE DE MULŢUMIRE

Âpariţia acestui număr al publicaţiei Zargidava. Revistă de
istorie

a fost posibilă numai datorită sprijinului generos al conducerii

unor societăţi comerciale, bancare, instituţii de cult şi persoane fizice.
Această solidaritate pentru un proiect cultural-ştiinţific este o
dovadă a faptului că mai există încă în România iubitori ai muzei
CL/0.
Mulţumim sponsorilor care au răspuns apelului nostru, pe care
ne face plăcere să-i menţionăm în aceste rânduri: Societatea de
Investiţii Financiare (SIF) Moldova; S. C. "AEROSTAR " S.A. Bacău;
S. C. DA CART S.A . Oneşti; S. C. Luceafărul S.A. Bacău; S. C. INTER
TOUR S.R.L. Bacău; S. C. ALEXRAL CONT CONSUL TING S.R.L.
Bacău şi S. C. "Micromedica " Co.Ltd. Piatra Neamţ; S. C. MA TEEA
INVEST Bacău.
Mulţumim conducerii Sucursalei Bacău a BCR care ne-a oferit
publicitate.
Mulţumim celor care au făcut donaţii, persoane juridice şi fizice,
precum: Decanatul Romana-Catolic Bacău; Ee. Vasile Roşu - director
B TT Bacău; Profdr. Livia Liliana Sibişteanu; Profdr. Jean Ciută,
Preo t Praf Constantin Leonte şi PrafEduard Pavel.
Un gând de mulţumire conducerii Editurii CONEXIUNI Bacău,
doamnei ing. Eugenia Adam şi iscusiţi/ar tipografi de la Imprimeria
"BA CO VIA " Bacău, care au realizat lucrarea în bune condiţii grafice.
În numele
COLECTIVULUI DE REDACŢIE,
Prof.dr. Ioan Mitrea
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