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DISCURS ISTORIC ŞI EGO-ISTORIE
Alexandru Zub
Solemnitatea primirii în corpul academic fiind un gest eminamente
simbolic, de consacrare pe linia unei continuităţi, era datoria recipiendarului să mulţumească pentru înalta recunoaştere şi să evoce apoi figura
înaintaşului său. Această regulă a fost cvasi abolită din momentul când
nu s-a mai putut asigura o succesiune normală. În locul unei figuri
anume, se poate elogia însă comunitatea academică în ansamblu sau
măcar segmentul de apartenenţă profesională.
Fie-mi îngăduit, prin urmare, să îndrept aici, consensual,
gratitudinea mea spre slujitorii lui Clio in corpore şi mai ales spre cei
care mi-au stimulat mai mult sau mai puţin căutările pe tărâmul istoriei,
domeniu fascinant, a cărui cunoaştere deplină n-a obţinut-o încă nimeni.
Ar fi imprudent să fac nominalizări, dacă e să evit injustiţii regretabile.
Totuşi un nume se cade a fi menţionat: A.D. Xenopol. Mai întâi,
fiindcă el este primul istoric român care a produs o sinteză pragmatică
deplină şi o teorie a istoriei demnă de luat în seamă, iar apoi fiindcă e
vorba de patronul Institutului în care mi-am desfăşurat, timp de câteva
decenii, activitatea ştiinţifică. De la Xenopol ar putea porni oricine, cu
incontestabil folos, în ambele direcţii.
Personal, am şi un temei în plus de afinitate cu marele înaintaş, căci
mi-a fost dat să cheltui destulă energie pentru a-i pune în valoare opera.
Ea mi-a înlesnit accesul la dezbaterile istoriografice din epocă, dar şi la
disputele din vremea noastră1. O „istorie serială“, cum preconiza
Xenopol, dar pe un alt plan şi în alt spirit, se practică şi azi, graţie lui
Pierre Chaunu şi elevilor săi2. E un motiv să credem că strădaniile
intelectuale bine conduse nu rămân fără consecinţe. Cu acest gând,
izvorât dintr-o firească solidaritate de breaslă, să-mi fie permis a intra în
tema aleasă pentru împrejurarea de azi, temă ce comportă de altfel
numeroase analogii cu legatul xenopolian.


Discurs de recepţie la Academia Română, rostit la 27 ianuarie 2006 în şedinţă publică.
Cu răspunsul Acad. Camil Mureşanu
1
Cf. Angela Giustino Vitolo, Storia e metodo in Alexandru D. Xenopol. Un dibattito
europeo, Napoli, 1995.
2
Pierre Chaunu, Histoire quantitative, histoire sérielle, Paris, 1978.
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Dimensiunea filozofică a istoriei
De ce am optat pentru unele reflecţii despre discursul istoric
contemporan şi ego-istoria? Fiindcă această relaţie de termeni îngăduie,
pe de o parte, un mic excurs în diacronia domeniului, ca şi în
preocupările actuale, iar pe de alta, ea poate sugera direcţiile în care eu
însumi am fost ispitit să-mi exercit meseria de istoric3.
Le métier d’historien e chiar sintagma folosită de H.I. Marrou, într-o
sinteză teoretică asupra domeniului4, una în care se poate citi îndemnul,
frustrant pentru mulţi, ca nimeni să nu intre în templul lui Clio dacă nu e
puţin şi filozof. Nu era singurul care gândea astfel. Secolul XX debutase cu
un congres internaţional de resort şi cu o Revue de synthése historique ce
voia să stimuleze, sub direcţia lui H. Berr, tocmai dimensiunea filozofică a
disciplinei în cauză5. Încă student, dar deschis spre reflecţia cea mai înaltă,
V. Pârvan pleda, tot pe atunci, pentru o conexiune intimă între ipostazele
meseriei respective, căreia Marc Bloch va şti să-i facă la rândul său
apologia6: „Trebuie să fii istoric pentru ca să fii bun adunător de izvoare, iar
pentru a fi istoric trebuie să fii un adânc cunoscător al faptelor şi gândurilor
omeneşti, pe care să le ştii explica şi cântări după adevărata lor valoare, să fii
(…) însuţi un filozof, în înţelesul serios şi înalt al acestui cuvânt“7. O deplină
armonie a ipostazelor se obţine însă greu, după cum rezultă din mai toată
istoria, capricioasă şi sincopată, a domeniului8.
Istoria istoriei a putut suscita iniţial rezerve în lumea
profesioniştilor, dar a sfârşit prin a-i trezi interesul, istoriografia
devenind, treptat, ea însăşi obiect de investigaţie. Recuperarea trecutului
implică totodată studiul „realităţilor“ şi pe acela al discursurilor aferente9.
3

Consideraţii afine am mai făcut şi în alt text (Istoricul în faţa duratei imediate: aportul
ego-istoriei, în vol. Istoria recentă în Europa. Obiecte de studiu, surse, metode,
Bucureşti, NEC, 2004, p. 33-51), care trebuie socotit cumva complementar celui de faţă.
4
H.I. Marrou, Comment comprendre le métier d’historien, în vol. L’Histoire et ses
méthodes, éd. Charles Samaran, Paris, 1961. Cf. şi F. Bedarida (ed.), L’histoire et le
métier d’historien en France, 1945-1995, Paris, 1995; P. F. Mourier, Le métier
d’historien, în Esprit, 8-9/1995, p. 237-239.
5
K.-D. Erdmann, Die Oekumene der Historiker, Goettingen, 1987.
6
Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, 1964.
7
V. Pârvan, Scrieri, ed. Al. Zub, Bucureşti, 1981, p. 65. Textul citat apăruse în Voinţa
naţională, 29 aug.-13 sep. 1903, sub titlul: Adunători de izvoare, istorici şi filozofi.
8
Cf. Christian Simon, Historiographie. Eine Einführung, Stuttgart, 1996.
9
Konrad H. Jarausch etc. (Hg.), Geschichtswissenschaft vor 2000. Perspektiven der
Historiographiegeschichte, Geschichtstheorie, Sozial-und Kulturgeschichte,
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Miza este importantă, fiindcă metadiscursul obţinut revelează, după
remarca lui P. Chaunu, însăşi realitatea adâncă a unei gândiri colective10.
Cu atât mai mult ea reclamă discernământ critic şi o veghe de sine
continuă. Supravegherea la care e supusă neîncetat se prelungeşte în
autosupraveghere, ştiinţa şi cunoştinţa istoriei se îngemănează firesc11.
Sensul atribuit acestui efort de sistematizare teoretică diferă,
evident, de la un istoric la altul, ceea ce nu a împiedicat constituirea unui
metadiscurs acceptabil pentru comunitatea istoriografică în ansamblu12.
Reticent faţă de abuzurile teoretizante, N. Iorga recomanda, la
timpul său, „istoria istoriei“ ca o introducere în materie, la început de an
academic, făcând din propriile sale prelegeri un volum de generalităţi,
utile şi astăzi ca mijloc de cunoaştere evolutivă şi comparată13. Rezerva
lui faţă de „filozofia istoriei“ era un fel de a condamna inadecvaţia la
real, destul de frecventă în epocă. Dar va ajunge să propună el însuşi un
„sistem“ interpretativ, pe spaţii mai restrânse ori pentru „istoria
umanităţii“, convins că numai prin sistem ajung faptele să fie istorie14.
Izvoarele nu vorbesc de la sine, e nevoie de concepte, de teorii, de
metode pentru a le extrage semnificaţiile, după cum ne asigură şi
Reinhart Koselleck, unul din cei mai subtili teoreticieni contemporani ai
istoriei15.
Istoricul şi durata
Este misiunea primordială a istoriografiei să separe prezentul de
trecut16. Dar ea constată mereu că o asemenea operaţie nu e practic
posibilă, căci prezentul include atâtea elemente de trecut şi de asemenea
Festschrift Georg G. Iggers zum 65. Geburtstag Hagen, 1991. Cf şi M. A. Fitzsimons,
The past recaptured. Great historians and the history of history, London, 1983.
10
Pierre Chaunu, L’histoire sérielle: bilan et perspective, în Revue historique, 1970 (2),
p. 301.
11
Marc Ferro, L’histoire sous surveillance. Science et conscience de l’histoire,
Paris, 1985; Pierre Laborie, Historiens sous haute surveillance, în Esprit, XVIII,
1994, 1, p. 36-49.
12
Cf. Camil Mureşanu, Istorie şi cunoaştere. Discurs rostit la 23 noiembrie 2001 în
şedinţă publică, Bucureşti, 2002.
13
N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ed. IV, Iaşi, 1999, p. 51.
14
Ibidem, p. 57.
15
Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten,
Frankfurt/M., 1984, coperta.
16
Cf. Régis Hanrion, L’Histoire au présent, Paris, 1980.
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elemente de viitor, ca un moment de graţie, o sinteză a duratei, de care
istoricul se foloseşte pentru a-şi defini rostul. Dimensiunea trecută a
duratei se reconstruieşte continuu. Misiuni complexe, inepuizabile, se
conturează la fiece pas în studiul istoriei, mai ales după înnoirile aduse de
grupul de la Annales, înnoiri consonante de altfel cu evoluţia discursului
istoric din ultima jumătate de secol în ansamblu17.
Istoriografia imediatului îl apropie pe istoric de jurnalist şi îl obligă
la o simplificare a discursului, cel puţin în textele adresate marelui
public. După opinia unor analişti, am avea de-a face cu o „storia
d’oppositione“, dacă nu chiar cu o „contrastoria“18. În tot cazul,
cercetarea istorică nu se mai poate limita la un trecut mai mult sau mai
puţin îndepărtat, ci implică inevitabil durata scurtă; sintagmă utilizabilă
pentru istoria evenimenţială, ne asigură F. Braudel, însă improprie pentru
structuri sau pentru permanenţe, unde ar opera durata medie şi respectiv
durata lungă19. E o schemă didactică, desigur, temporalităţile cu care se
confruntă istoricul fiind în realitate mai numeroase, dacă nu şi infinite.
Oricum le-ar gândi, el „se plasează mereu pe linia greu sesizabilă ce
separă trecutul de viitor, în acest prezent fugitiv, care este în fond singura
noastră şansă“20.
Decupajele tradiţionale segmentează istoria vie, care e una, pentru
a înlesni explorări mai analitice. Altfel, istoria-narativă, aşa cum o
înţelegeau Ranke sau Karl Brandi, apare mai mult ca o filozofie a istoriei,
cel puţin în epoca Analelor21, iar tendinţa de a extinde la maximum,
cronotopic, analiza consumă o bună parte din eforturile istoriografiei,
alimentând un discurs „au ras du sol“, spunea Braudel, spre a găsi un
corespondent metaforic duratei lungi. Venit din alte zone ale ştiinţelor
umaniste, structuralismul şi-a pus amprenta şi pe istorie, care a preferat
un timp să fie serială şi cantitativă, stimulând cercetări în care vechea
dimensiune retro era complinită de una prospectivă22.
17

Georg G. Iggers, New directions in European historiography, Middletown/
Connecticut, 1975, p. 43-79.
18
Mario Isnenghi, Verso una storiografia dell’immediato, în Il mondo
contemporaneo, ed. Nicolo Tranflaglia etc., X(2), Firenze, 1983, p. 995-1008.
19
Fernand Braudel, Écrits sur l’histoire, Paris, 1969, p. 11-13.
20
Vezi supra, nota 2, p. 33.
21
F. Braudel, op.cit., p. 13.
22
Pierre Chaunu, De l’histoire à la prospective, Paris, 1975; Histoire quantitative,
histoire sérielle, Paris, 1978; Rétrohistoire, Paris, 1985. etc.
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Raportarea la durata întreagă e o conduită ce s-a impus tot mai mult
în ultimii ani. În „miezul ei fierbinte” se află însă prezentul, care emite
fascicole de raze spre trecut (legendă) şi spre viitor (utopie) totodată, de
unde se întorc, reverberând, spre a îmbogăţi clipa23. Această dublă
mişcare înăuntrul duratei mobilizează atenţia istoricului, dispusă a-şi
schimba mereu locul de observare în timp şi spaţiu.
O sensibilă deplasare de accent în atitudinea faţă de timp s-a
petrecut, sub impuls structuralist, în ultima treime a secolului XX.
Abordările sincronice, pe orizontala duratei, începeau să prevaleze asupra
diacroniei impuse de praxa istoriografică. Vechile diviziuni convenţionale
(secole, perioade, civilizaţii, imperii, state, coaliţii) au fost înlocuite momentan
cu noi decupaje, luând forma de enunţuri (Foucault), instanţe (Althusser),
serii (Chaunu), secvenţe cu durate, ritmuri şi teme specifice, de la viaţa
cotidiană, familie, vârste, sexualitate, hrană, veşminte, până la idei,
sentimente, pasiuni, moarte. Philippe Ariès, P. Chaunu, Michel de
Certeau, G. Duby, M. Foucault, E. Le Roy Ladurie, P. Veyne, M. Vovelle
recomandă, în spaţiul francez, noile tipuri de lectură a trecutului24.
Se pot evoca, păstrând proporţiile, asemenea exemple din mai toate
spaţiile culturale atinse de trendul modernităţii târzii. Ele implică o
diminuţie pe linie identitară, însă şi un câştig sub unghiul „istoriei totale“,
aşa cum era definită aceasta în disputele din secolul XX25, nu puţine şi nu
fără ecouri în zona ştiinţelor despre om26. Situaţia e paradoxală. În timp
ce se recunoaşte subiectiv, conjunctural, limitat, istoricul aspiră să ia în
posesie un ansamblu obiectiv de infinită complexitate. El crede în
dinamismul istoriei, dar aspiră să-i descrie imobilitatea, structura
„miceliană“.
Ca să depăşească dilema, istoricul american Lawrence Stone
recomanda întoarcerea la discursul narativ27, reacţie prezentă de altfel şi
în „noua istorie“ franceză, unde „le retour au récit“ constituie deja un
capitol aparte, pe linia anunţată cumva şi de „noul roman“28. Fenomenul
23

Jean-Marie Domenach, Enquête sur les idées contemporaines, Paris, 1981, p. 33.
Ibidem, p. 37-39.
25
Cf. N. Iorga, op.cit., p. 295-305.
26
Cf. K.-D. Erdmann, op.cit.
27
J.-M. Domenach, op.cit., p. 41.
28
Cf. Eugen Simion, Întoarcerea autorului. Eseuri despre relaţia creator-operă, Bucureşti,
1981. Pentru ansamblul problematicii, idem, Fragmente critice, I, Craiova, 1998; Ficţiunea
jurnalului intim, I-III, Bucureşti, 2001; Genurile biograficului, Bucureşti, 2002.
24
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e analog. După un abuz de abstracţii, se impunea o nevoie de concret, de
individualitate unică29. După excesul cantitativ, apărea trebuinţa de a
regăsi dimensiunea imponderabilă a istoriei. Teza reclama antiteză, ca în
sistemul hegelian, care presupune încă un pas dialectic, sinteza
integratoare. O asemenea formulă evocă nu mai puţin sugestia
bergsoniană a „dublei frenezii“, de care şi istoricul face uz, dând expresie
unei dinamici a contrariilor de neevitat într-un metadiscurs30. Scala pe
care lucrează descrie un traseu sinuos şi aporetic, influenţat adesea de
contextul sociocultural, de afecte, subiectivismul istoricului fiind o
trăsătură cvasi unanim recunoscută acum de specialişti. Totul pare să
îndemne la o atitudine ce se adaptează mereu la împrejurări, fără a
sacrifica însă elementele de eşafodaj durabil.
Istoria mereu nouă
A regândi istoria ţine de o conduită profesională cu o vechime
considerabilă. Dar abia în secolul XX, ea a devenit un program, încetând
oarecum să mai intrige lumea preocupată de o mai bună lectură a
trecutului. În ultimele decenii, Rethinking History a ajuns o sintagmă
uzuală, denumind chiar o revistă de prestigiu31, pe linia unei istoriografii
ce impusese deja un nou discurs asupra modernităţii32.
Reluarea unei teme de interes cognitiv nu mai reclamă astăzi o
motivaţie anume. Temeiul reluării e aproape subînţeles în asemenea
cazuri, fie că e vorba de o extensie a câmpului documentar, de înnoire
topologică sau pur şi simplu de altă viziune asupra acelui fenomen.
Sursele înnoirii sunt multiple, mai totdeauna cu o componentă subiectivă,
ceea ce l-a făcut pe P. Chaunu să constate că „istoria istoriei o aminteşte
mai întâi pe aceea a istoricilor”33.
O solidaritate discretă leagă generaţiile în efortul comun de a
construi marele templu, visat de toţi, dar mereu neisprăvit34. La timpul
său, A.D. Xenopol ştia bine că „nu mai este cu putinţă o gândire solitară;
munca ştiinţifică a căpătat un caracter colectiv, descoperirea adevărului
nu mai este rezervată unor persoane privilegiate; ea este produsul
29

Cf. E. Dardel, L’Histoire, science du concret, Paris, 1946.
Cf. B. Croce, La Storia come pensiero e come azione, Roma, 1938.
31
Rethinking History, Glasgow, I, 1997.
32
Cf. François Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978.
33
P. Chaunu, L’histoire dans tous ses états, II, Paris, 1984, p. 8.
34
Ch. Samaran (ed.), L’Histoire et ses méthodes, Paris, 1961, p. VII.
30

Discurs istoric şi ego-istorie

11

efortului a numeroşi savanţi care, toţi împreună şi ajutându-se unii pe
alţii, o fac să strălucească în ochii umanităţii. Ştiinţa, ca să spunem aşa, s-a
democratizat, asemeni tuturor celorlalte forme de viaţă“35, conchidea
teoreticianul istoriei, în acord cu o poziţie larg asumată de profesioniştii
domeniului36. Erudiţi şi cugetători aveau a-şi da mâna, într-un efort
consensual, menit să arunce punţi între „tehnites“ şi „gândul metafizic“,
după cum opina V. Pârvan, atent şi el la marea complexitate a cunoaşterii
istorice37.
Cercetătorul interesat de trecutul umanităţii caută mereu „ceva care
depăşeşte istoria“, ca să atingă eternitatea, după cum s-a spus deja38, pe
linia unei gândiri ce nu se putea mulţumi cu imediatul, nici măcar cu
„durata lungă”. O asemenea viziune nu e nouă, dacă ne gândim la Lucian
de Samosata39 sau la Herodot însuşi, „părintele istoriei“40. Lucrarea lui
Lucian, amintită şi de Kogălniceanu în cursul de la Academia
Mihăileană, era în acelaşi timp autobiografică şi alegorică, după un
model curent în lumea veche.
„Toute vie est histoire“, spunea un maestru al naraţiunilor
biografice41. Cum să nu fie şi cea a istoricului? Chestiune evident
retorică, întrucât istoricii s-au pus de acord în această privinţă încă de pe
timpul când Edgar Quinet îşi scria biografia ca o istorie a ideilor sale42,
titlu reluat mai apoi de A.D. Xenopol, cu un plus de aplicaţie şi de
metodă, după cum era firesc, la începutul secolului XX43.
Ştiinţa istoriei şi elanul metafizic se îngemănează uneori în
discursul cel mai elaborat, ca în cazul lui Pierre Chaunu, a cărui operă
monumentală e revendicată, egal, în ambele direcţii44. Prezenţa eului
35

A.D. Xenopol, Teoria istoriei, Bucureşti, 1997, p. 4.
Cf. Henri Berr, La synthèse en histoire, Paris, 1911.
37
V. Pârvan, Memoriale, Bucureşti, 1923, p. 72, apud Scrieri, ed. Al. Zub, Bucureşti,
1981, p. 458.
38
F. Braudel, Discours à l’Académie Française, Paris, 1985, p. 14, citându-l pe André
Chamson.
39
Lucian de Samosata, Istoria adevărată, Bucureşti, Paideia, 2000.
40
Cf. François Hartog, Le Miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre,
Paris, Gallimard, 22001.
41
Apud F. Braudel, op. cit., p. 14.
42
Edgar Quinet, Histoire de mes idées.
43
A. D. Xenopol, Istoria ideilor mele (1913), în Scrieri sociale şi filozofice, Bucureşti,
1967, p. 358-407.
44
Cf. Max Gallo, Introduction, în P. Chaunu, La mémoire de l’éternité, Paris, 1975,
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auctorial se simte, discret, peste tot, căci e vorba nu numai de anchetă, ci
şi de mărturie, istoricul fiind mai totdeauna implicat subiectiv în soluţii45.
Secolul XX a cunoscut mulţi actori în zona politică, deveniţi apoi
memorialişti de prestigiu, dacă nu şi interpreţi more historico ai
evenimentelor la care luaseră parte. W. Churchill, Th. Masaryk, N. Iorga,
Arthur M. Schlesinger Jr., H.A. Kissinger, Z. Brzezinski se arată a fi
printre cei mai iluştri. Schlesinger a şi teoretizat de altfel condiţia
istoricului ca martor al epocii sale, legându-şi contemporanii de o tradiţie
mai veche şi sesizând elementele noi, caracteristice timpului46. Scrierea
istoriei, în această viziune, reclamă calităţi mai mari decât cele pretinse
îndeobşte unui om politic.
Subiectivismul unui martor, indiferent de profesie, este
neîndoielnic. Despre noi vorbim, orice am spune, orice şi oricum am
scrie, fiindcă totul trece prin fiinţa noastră. Este o dimensiune inerentă
oricărui demers creator, inclusiv în zonele pretins „obiective“ ale
cunoaşterii. Indispus de pretenţia unor colegi de breaslă de a păstra cea
mai deplină obiectivitate, N. Iorga spunea într-un loc că obiectiv crede a
fi, adesea, cel care nu e în stare să fie subiectiv47. Subiectivitatea nu e o
carenţă, un handicap, ci o însuşire ce se cuvine luată ca un dat ontologic.
Recunoaşterea acestui fapt trebuie socotită ca un câştig şi când e vorba de
istoriografie. A conştientiza condiţia subiectivă a discursului înseamnă ai fixa limitele şi a-i defini posibilităţile de a contribui la armonia fiinţei,
fie aceasta individuală sau de grup48.
Memorie şi peisaj istoriografic
Istoricii de vocaţie nu au ezitat să se prezinte pe ei înşişi, adesea, ca
„teme“ de studiu, în vechime, ca şi în timpurile mai noi. Alexis de
Tocqueville, cu studiile sale despre democraţia americană şi despre
vechiul regim, e poate exemplul cel mai semnificativ de istoric care şi-a
scris apoi memoriile49. Spre deosebire de unii oameni de litere care,
scriind istorie fără a fi avut experienţă politică, tindeau să vadă peste tot
45

Cf. Lucian Boia, Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune, Bucureşti, 1998.
Arthur M. Schlesinger Jr., L’Historien temoin de son temps, în Dialogue, 6, nr. 4,
1975, p. 58-59.
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N. Iorga, op.cit., passim.
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legităţi, spre deosebire şi de politicienii care vedeau peste tot incidente
particulare, el a căutat să pună de acord planurile, dând fiecăruia ce i se
cuvine50.
Spunând că e „un om complet, cu ambele sexe ale spiritului“,
Michelet ne dădea oarecum cheia biografiei sale, una care începe, firesc,
cu portretul ce se degajă din operă. Roland Barthes a intuit bine aceasta
când şi-a propus să-l restituie „par lui-même“51.
E. Le Roy Ladurie îşi definea la rându-i „teritoriul“, cu referire la
„teritoriile“ vecine şi descria astfel un spaţiu tematic extrem de variat, de
complex, de sugestiv pentru condiţia istoricului, ca şi pentru cunoaştere
în ansamblu52. Un teritoriu vast, în care autorul distingea „câmpuri“,
„provincii“, linii interpretative servite de noile tehnologii, convins că
„istoricul de mâine va fi programator sau nu va fi deloc“53. Istoria
imobilă îşi nuanţa, în spirit braudelian, elementul de noutate relativă.
Într-o altă suită de analize, Parmi les historiens, la distanţă de un
deceniu, acelaşi Le Roy Ladurie se ocupa de numeroase contribuţii
despre demografie şi mentalităţi, culturi, biserică, erezie, profeţii,
ritualuri, elite, revoluţie, război, ideologii, memorie militantă, frustrări,
contestaţii, ispăşiri, regiuni, habitat, stiluri de viaţă, monedă, credit,
autobiografii ţărăneşti etc.54
S-ar zice că până la un punct totul e istorie şi pe cale de consecinţă
ego-istorie. Îi rămâne cititorului, ipocrit sau nu, să profite de fina ţesătură
de mesaje ale prezentului şi trecutului deopotrivă, spre a găsi astfel o mai
bună explicaţie a duratei în ansamblu.
Paradoxal, până şi discursul autobiografic e chemat, în viziunea
altui istoric, Pierre Chaunu, să atingă sinteza, în sensul unui orizont
integrativ, capabil să dea justa măsură55. Rezultă o combinaţie de analiză
şi demers sintetic, diferită de la un istoric la altul. Pour l’histoire îşi
intitula acelaşi autor seria de reflecţii având ca menire familiarizarea
cititorului cu munca istoricilor de meserie, care nu trebuie să amuze, ci să
istorisească. El ne invită la o călătorie printre istorici, dispăruţi sau încă
vii, notorii sau numai la început de carieră, aduşi din orice sector al unei
50
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istorii în lucru, unde se caută şi se restituie mereu. Glose, reflecţii, note
istoriografice, toate vizând circumscrierea unui domeniu prin intermediul
profesioniştilor, cu sensibilităţi pentru esenţial şi definitoriu56.
Alte comentarii ejusdem a publicat Chaunu sub titlul L’historien
dans tous ses états, sub semnul apărării unor idei, cauze, opere, convins
că astfel se pot descoperi „les délices de l’histoire de l’histoire“. Volumul
voia să-l prezinte pe autor aşa cum e, „lecteur parmi les lecteurs“, analist al
fenomenului uman, pe seama unor secvenţe din toate orizonturile
istoriografiei57. „După oameni, temele, obiectul istoriei, ambiţiile sale
recente, civilizaţia, cultura, violenţa“, iată preocupări de certă actualitate58.
Un alt istoric, Pierre Goubert, se ocupa, în acelaşi spirit, de Clio
parmi les hommes, atent şi el la propria situaţie în sfera istoriografiei.
Ocazie de a scruta, prin alţi profesionişti ai domeniului, lumea rurală (aux
champs), lumea burgheză (au comptoir), lumea creştină, religioasă (dans
les registres paroissiaux), teme în dispută (Clio se fâche)59.
Timpul istoriei, cunoscuta carte a lui Philippe Ariès, debuta cu un
capitol menit a-i lămuri primele contacte cu domeniul. Un copil
descoperă istoria60 cuprinde pagini de atentă observaţie, de bună plasare
a devenirii sale în contextul epocii. La fel se arată cele despre angajarea
omului modern în istorie, ca şi cele despre istoria existenţială, pentru a nu
mai aminti restul, nu mai puţin interesant. Un confrate rezuma astfel
poziţia autorului: „istorie a structurilor diferite, dialog din care prezentul
nu lipseşte niciodată, istorie totală şi colectivă, care nu este nici suma,
nici media istoriilor particulare“61. Propria sa atitudine? „Ideal ar fi să se
scrie – conchidea Victor L. Tapié, din care am citat – o istorie vie, care să
atingă sensibilitatea cititorului, dar care ar oferi totodată toate garanţiile
în ce priveşte autenticitatea“62. Lumea istoricilor devenise, după opinia
lui Ariès, o „lume aflată în afara lumii vii, o lume de fapte complete şi
logice, dar lipsită de acea aură care conferă lucrurilor şi fiinţelor
densitatea lor reală“63.
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François Furet nu gândea altfel atunci când a făcut din prefaţa la
Atelierul istoriei (1982) un incitant capitol de ego-istorie, integrându-şi
„povestea“ proprie într-o istorie a istoriei contemporane. Traseul lui
profesional se intersecta cu traseele altora, definind cumva o generaţie
atât de bine plasată în devenirea istoriei ca ştiinţă64.
Pe mărturii de ego-istorie se baza Hervé Coutau-Bégarie atunci
când a voit să descrie „fenomenul Nouvelle histoire“. El a întreprins
pentru aceasta „anchete“ în lumea „şcolii“ respective şi s-a folosit de
martori pentru controlul informaţiilor şi pentru a asculta, dincolo de
texte, altera pars65. Analiza lui Coutau-Bégarie, tânăr istoric cu
sensibilităţi multiple, a stârnit ecouri legitime şi a condus, fapt
semnificativ, la o nouă ediţie.
Discursul istoric se împleteşte, după cum se vede, cu discursul
autobiografic, cu ancheta sociologică, cu sugestii scoase din antropologia
culturală, psihoistorie, politologie şi alte discipline capabile a servi istoria
imediată66. E caracteristic faptul că şi din interiorul meseriei Noua istorie
a putut fi prezentată sub latura succesului67. Psihanaliza (se putea altfel?)
şi-a spus la rândul ei cuvântul, fie şi în treacăt68. Critica literară nu mai
puţin, îndeosebi după ce unele scrieri de istorie medievală (precum
Montaillou, village occitan de E. Le Roy Ladurie) s-au impus ca
„romane“ sui generis, ceea ce l-a făcut pe Braudel să le pună succesul şi
pe seama stilului. „Ei ştiu să mânuiască limba franceză“, conchidea
marele pontif, adăugând imediat că vor câştiga opinia publică numai cei
care pot stăpâni limba69. Braudel însuşi se cuvenea căutat „în scriitură şi
în artă“, la fel ca Georges Duby, ca Namier etc.70 Talentul exprimării
exacte şi persuasive intră în formula discursului istoric notabil de
totdeauna. Poate aşa ar trebui să înţelegem spusa lui Michelet că e un om
deplin71, unul în care fac casă bună mintea şi inima, raţiunea şi afectul,
64
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savantul şi artistul. Aşa ne îndemna să-l înţelegem şi N. Iorga atunci când
mărturisea, prefaţând Istoriologia umană, că ar fi voit, din partea lui, să
aibă „mai mult talent poietic, pentru a fi mai aproape de adevăr“72.
Un loc aparte îl deţine, în acest tablou sumar, trilogia colectivă Les
lieux de mémoire, editată de Pierre Nora, sinteză ce ocupă deja un loc
proeminent în spaţiul istoriografic73. Atâtea lucruri interesante ni se spun
despre geneza acestei opere („gestaţia subiectului face parte din subiectul
însuşi“)74, despre modul elaborării, de multe ori sinuos, despre atâtea
precauţii, ezitări, decepţii, aşteptări la care eventual se ajunge pe parcurs75.
Vasta trilogie amintită e un exemplu eclatant de creaţie colectivă în
domeniul istoriei76. Un bilanţ provizoriu, evident, al reflecţiei istorice, al
cunoştinţei şi al gândirii naţionale, cum precizează editorul, atent la
aşteptările unui public încă sensibil la această problematică. Divizând
materia despre naţiune în trei registre, autorii aşează sub semnul
imaterialului: moştenirea, istoriografia, peisajele; sub semnul materialului:
teritoriul, statul, patrimoniul; sub semnul idealului: gloria, cuvintele.
Secolul se încheia astfel cu o reverenţă făcută de istorici logosului
creator, gest repetat cumva şi în celelalte compartimente ale tripticului.
„Dispariţia rapidă a memoriei naţionale îmi păruse că reclamă un
inventar de locuri în care ea s-a încarnat electiv şi care, prin voinţa
oamenilor sau lucrarea secolelor, au rămas cele mai eclatante simboluri:
festivităţi, embleme, monumente, comemorări, dar şi elogii, dicţionare,
muzee“77. Dimensiunea istoriografică intră în ţesătura intimă a acestui
discurs, istoria istoriei însoţind mereu istoria ca atare78.
Încercări de ego-istorie
O iniţiativă demnă de subliniat, sub unghiul cunoaşterii-de-sine a
istoricului profesionist, e volumul scos de acelaşi Pierre Nora sub titlul
Essais d’ego-histoire (1987), operă colectivă, a cărei menire era să
determine o seamă de istorici importanţi la confesiuni utile sub unghi
72
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cognitiv79.
În viziunea iniţiatorului, culegerea amintită nu însemna nici suită
de autobiografii literare, nici mărturisiri intime, nici profesiuni de
credinţă, nici tentative de psihanaliză, ci eforturi de a lămuri propria
istorie ca şi cum ar fi istoria altuia80.
Iniţiind mărturiile personale din volum, coordonatorul nu voia să
obţină o serie de noi anchete, ci o activitate de laborator, istoricii căutând
să devină materie de studiu pentru ei înşişi. Rostul lor, în acest caz, era să
producă documente de grad secund, utilizabile ca atare şi de alţii81. Deşi
concepute autonom, textele în cauză urmau să contribuie la elaborarea
unui nou gen de discurs, ego-istoria, reclamat ca atare de conştiinţa
profesională.
Se voia depăşită astfel prejudecata obiectivităţii în domeniu, iar pe
de alta, plasarea prezentului sub privirea istoricilor. Era timpul ca aceştia
să iasă la lumină, subiectivi cum sunt, pentru a-şi explica munca şi a se
defini ca unelte ale comprehensiunii82. Atitudinea faţă de prezent
cunoştea o semnificativă mutaţie, propusă de altfel şi anterior de unii
profesionişti ai domeniului, între care N. Iorga, a cărui insistenţă
consensuală se cunoaşte.
P. Nora indica, el însuşi, câteva repere la îndemână, citând cartea
lui Ph. Ariès, Un historien du dimanche (1980), alături de alte
demersuri memorialistice de interes pentru temă. Ele se cuvin amintite
e.g. şi în acest cadru: Michel Winock, E. Labrousse, E. Le Roy Ladurie,
Pierre Goubert, Mona Ozoaf, Alain Besançon, G. Dumezil83.
Un asemenea florilegiu autobiografic, în sensul definit de editor,
indica un ceas bun al istoriografiei84 şi merita să fie comentat, cum a şi
fost, graţie caracterului său insolit. Metadiscursul lui Nora din partea
79
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finală a volumului constituia un prim pas, menit să releve noutatea
iniţiativei şi să legitimeze ego-istoria ca specie istoriografică. Numai
enunţarea temelor antamate de fiecare, de-a lungul unor trasee încă
deschise, ar ocupa multe pagini, configurând în fond ceea ce s-a numit
„teritoriul istoricului“85. O „conştiinţă totalizantă“ e recognoscibilă la mai
toţi ego-istoricii care depun astfel mărturie despre aventura lor
profesională.
Opisul tematic e la fel de interesant, pe cât de complex, ţinând
anume de marea extensie adusă de „noua istorie“, în sensul globalităţii,
sau de Foucault pe linia „istoriei generale“86. Marile exemple rămân cele
oferite de Braudel şi discipolii săi, cu ambiţia de a construi un corp
solidar. „Căci există o comunitate istorică, o koiné care, dincolo de
itinerarii diferite, familii de spirite şi opoziţii politice, uneşte corporaţia
asupra unor obiective care nu sunt doar profesionale şi permite să se
adune pentru proiecte comune, ca acesta, cu bărbaţi şi femei pe care de
altfel totul îi separă“87.
Făcând această remarcă, P. Nora constată că un tip de ego-istorici
preferă studiul meticulos al societăţilor umane (G. Duby) pe când alţii (R.
Girardot) fac din istorie un obiect de curiozitate nativă şi caută imaginile
intime88. Între ei, nuanţe fără număr, imposibil de sistematizat momentan. În
ansamblu, se admit „două tipuri de trezire a sensibilităţii istorice: una critică,
reactivă, distanţată, atentă la intervale şi măsurând contrastele; alta făcută din
ataşament, seducţie şi aprofundare. O istorie a filiaţiei şi a identificării; o
istorie a distanţei. O istorie a sinelui şi o istorie a celuilalt“89.
Nu e abuziv, poate, să afirmăm că omul a pornit de la sine în
cunoaşterea istoriei pentru a se întoarce, sporit incomensurabil, la sine. S-a
spus deja, consensual, că ego-istoria are un efect liberator în relaţia cu
trecutul studiabil şi că ea sporeşte, în fond, înţelegerea90. Cine o practică,
trebuie să înfrunte ezitarea, reticenţa, neliniştea, scepticismul alimentat
de profesioniştii domeniului, adesea refractari la acest tip de discurs.
Aventura intelectuală a istoricului se consumă sub semnul îndoielii,
înţeles nu ca urmare a unui spirit ezitant, ci ca dubiu metodic, ca
85
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modalitate de a privi şi chestiona realităţile. „Apprendre à douter“ e
deviza lui91, se poate spune, în spirit cartezian, cu menţiunea că dubiul
intră în sistemul său de gândire, se învaţă deci şi se cultivă profesional. O
imensă muncă de „laborator“ îi pregăteşte discursul destinat publicului,
iar ceea ce rezultă stă sub semnul relativităţii, al unei fatale neîmpliniri.
Simplul fapt că scrie în prezent şi la prezent îi asigură însă un anume
dinamism, o extensie de orizont ce se vădeşte benefică în ansamblu.
Unul dintre chestionaţii din Essais d’ego-histoire, Pierre Chaunu,
scrisese de altfel un autoportret, ca introducere în volumul La mémoire
de l’éternité, în care discursul istoric şi propensiunea metafizică se
îngemănau deplin. Regăsirea memoriei, într-o lume amnezică, i se părea
o necesitate inexorabilă. „Nu poţi separa, când exerciţi meseria de istoric,
propria ta aventură de aceea a tuturor oamenilor“92, nota Chaunu, sensibil
la armonia pe care istoricul trebuie să o realizeze cu memoria alterităţii şi
dispus la confesiune, cu toate că era convins de inapetenţa istoricului la
memorialistică: „Les historiens n’ont pas coutume de se confesser“93. Cu
sau fără temei? Mai toată opera lui Chaunu, atât de vastă, e plină însă de
intruziuni confesive, un lung discurs despre sine în raport cu lumea, cu
istoria, cu eternitatea. „J’étais l’enfant de la morte“, spune el în
Autoportret94, pentru a relua formula în volumul scos de Nora.
Georges Duby, medievistul de talie mondială, e mai sceptic în
privinţa genului. El nu vrea să-şi povestească viaţa toată, ci numai o
parte, cea de un interes mai larg, pe care înclină să o numească egolaborator sau ego-faber95. Asupra acesteia îşi îndreaptă atenţia,
preocupat de ceea ce poate fi caracteristic în devenirea unui istoric:
orizont conceptual, opţiuni tematice, colaborarea la Annales şi relaţiile cu
„noii istorici“ etc. El vrea să contribuie la definirea „meseriei de istoric“,
punând-o sub semnul bucuriei, al jubilaţiei profesionale, însă rămâne
sceptic cu privire la capacitatea istoricului de a manifesta, în autocomentariu, obiectivitatea cea mai deplină96.
Sub acest unghi, Georges Duby nu inova. La o masă-rotundă,
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iniţiată de revista Arc, el rostise, în dialog cu Jacques Bonnet, Michel de
Certeau, Julia Kristeva ş.a., idei asemănătoare, insistând asupra relaţiei
dintre mit şi imagine în evul mediu97.
Căutând a defini „scrisul istoric“, Michel de Certeau se întreba, la
rândul său, „ce-i ascunde sau ce-i explică acea analiză“98. Istoricul e
mereu implicat subiectiv în reconstrucţia trecutului, cu atât mai mult când
e vorba de propria-i devenire99.
Se poate descrie „aerul timpului“? Michelle Perrot a încercat să o
facă în partitura sa de ego-istorie, insistând – cum era şi firesc – asupra
anilor de copilărie şi adolescenţă, decisivi pentru orice fiinţă umană, dar
mai ales pentru cine transformă timpul în materie de studiu sistematic. În
cazul de faţă, memorialul se înscrie între un mesaj patern şi unul transmis
fiicei sale, de la tată aşadar la nepoată, incluzând trei generaţii, în care
timpul a cunoscut schimbări sensibile, însă având şi elemente care să-i
asigure coerenţa, continuitatea de la o epocă la alta100.
René Rémond se prezintă în acelaşi volum ca un „contemporan al
contemporanului“, glosând pe seama indispoziţiei confesive a istoricului,
dar făcând el însuşi mărturisiri menite a răspunde la întrebarea: „Cum am
devenit istoric?“ Formaţia intelectuală, înrâuririle, meseria, experienţele,
iată marile teme ale autobiografiei gândite ca secvenţă de ego-istorie101.
Disciplina istorică l-a apărat pe René Rémond de sistem, de orgoliul
explicaţiei ultime, de spirit doctrinar şi sectarism ideologic. Ea l-a imunizat
apoi contra utopiilor de un fel sau altul, contra schimbării radicale a
existenţei colective, ferindu-l de marile ispite ale veacului XX. Puţină
istorie duce la indiferentism şi scepticism, mai multă istorie vindecă
poate de aceste neajunsuri102.
„L’historien véritable n’est-il pas celui dont l’ouverture d’esprit n’a
pas éteint la ferveur, qui sait allier lucidité et sympathie, rigueur et
ferveur?“103 Experienţa trecutului îi fortifică spiritul, făcându-l să admire
disponibilităţile creatoare ale omului, capacitatea de a îndura, rezista,
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inventa, curajul de a mărturisi credinţa în valorile transcendente.
Ca în orice descriere a unei vieţi umane, Jacques Le Goff şi-a pus,
în L’appetit de l’historien, problema testamentului. Dar a trebuit să
constate că nu are a lăsa decât puţină memorie, susceptibilă să-i lege
existenţa de aceea a noilor generaţii de istorici, ei înşişi artizani ai
memoriei. Ca să se împlinească în posteritate, istoricul nu are nevoie de
notari, ci tot de istorici104. Jacques Le Goff introducea astfel o nuanţă
personală în excursul său, punându-şi existenţa sub zodia apetitului
cognitiv105.
Pierre Chaunu a cunoscut şi el impulsul „noii istorii“, elaborând
însă o formulă proprie, „istoria serială“, menită să exploreze mai bine
trecutul. Se recunoaşte la el, după cum s-a spus, un „elan vital spre o
istorie ascetică şi combativă“, la originea căreia stă o dramatică
experienţă personală, aceea a pierderii timpurii a mamei sale106. „Fils de
la morte“, aşa se numea el însuşi în „autobiografia“ din Essais d’egohistoire107. Asemenea paranteze a deschis şi în alte lucrări, toate de un
interes eminent108.
În eseurile de ego-istorie pe care el însuşi le provocase, Pierre Nora
vedea un semn de „ceas bun al istoriografiei“, ajunsă la o „brutală
deschidere“ şi la o extensie considerabilă a câmpului său de investigaţie109.
Inserierea volumului Essais d’ego-histoire în Bibliothèque des
Histoires e nu mai puţin semnificativă, pluralul sugerând un proiect de
abordare multiplă a domeniului. Se regăsesc în această serie studii despre
„scrisul istoric“ (Michel de Certeau), idei şi mentalităţi (G. Duby, M.
Foucault, F. Furet, Mona Ozouf etc.), imaginarul medieval (Jacques Le
Goff, E. Le Roy Ladurie), istoriografie (Santo Mazarino, A. Momigliano,
K. Pomian), pentru a nu mai pomeni marea sinteză colectivă, condusă de
Nora însuşi, Les lieux de mémoire.
Memoria şi ego-istoria se află, după cum se vede, într-o bună
relaţie, iar eseurile coordonate de P. Nora nu fac decât să o pună din nou
în valoare. Discuţiile aferente, nu mai puţin semnificative pentru pulsul
momentan al discursului istoric, par să promită o continuitate benefică,
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una de la care se pot aştepta însemnate mutaţii şi în sfera sintezei.
Sugestii, perspective
Abia schiţată în rândurile de mai sus, tema ego-istoriei e
susceptibilă de aprofundări şi nuanţe, pe linia unui proiect ce se
conturează deja în ansamblul istoriografiei. Am avut ocazia unei scurte
sistematizări în acest domeniu, pornind anume de la relaţia cercetătorului
cu istoria imediată, de la statutul său de martor şi interpret totodată,
pentru a-i defini succint străduinţele autocognitive, în cadrul ego-istoriei,
pe plan universal, ca şi în spaţiul românesc110.
Discursul despre sine al istoricului rămâne o temă mereu deschisă,
al cărei statut epistemic necesită încă analize şi nuanţe. Fără a se dori
autonom, el tinde a-şi croi totuşi un loc mai precis în ansamblul
istoriografiei. Tentativele de structurare a unui asemenea discurs în
ultimele decenii s-au limitat la rudimente conceptuale şi de metodă,
făcând abstracţie deocamdată de sugestiile venite dinspre semiotică,
narativism, psihoistorie, antropologie culturală etc.
Modalităţile de expresie comportă de altfel o varietate inepuizabilă,
de la simpla însemnare jurnalieră la pseudo-epistolar, de la amintiri şi
memorii la autobiografiile redactate cu precauţie de istoric, tot mai
numeroase şi mai greu de sistematizat în zilele noastre. Prefaţa, dialogul,
interviul, seria „par lui-même“ etc. fac deja parte din panoplia ego-istoriei.
Un asemenea „câmp“ nu e lesne explorabil şi nu îngăduie deocamdată
sinteze integratoare.
În acest spirit, ego-istoria invită desigur la o veghe de sine
continuă, dar şi la „haute surveillance“, cum ne îndeamnă stăruitor un
analist al istoriografiei contemporane111.
Istoricul e ţinut şi profesional să se ocupe de igiena memoriei sale,
să o cureţe de păienjeniş, de scoriile inutile112, de ceea ce un bun exeget
al temei numea „nostalgia mincinoasă a timpului“113. Ocultarea istoriei
recente, a propriei istorii, e în multe cazuri o formă de ipocrizie, un fel de
a evita confruntarea cu sine, în raport cu răspunderile impuse de epocă.
Istoria ca discurs e tot mai mult un pariu proporţional cu utilizările
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ei paraştiinţifice, după cum au dovedit unii analişti ai fenomenului114. Ea
se află de aceea, în mod firesc, sub supravegherea statului, a politicului,
dar şi a societăţii, care îi impune adesea rezerve, tăceri, amnezii
asumate115. Conştient de situaţie, istoricul caută să-şi obţină autonomia,
dreptul de a emite un discurs personal, în acord cu viziunea sa despre
lume şi cu datele extrase din examenul materiei. Ego-istoria îl ajută să-şi
obiectiveze propria situaţie.
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CUVÂNT DE RĂSPUNS
Camil Mureşanu
Adresând Academiei Române un cuvânt ales, menit a sublinia
momentul festiv al primirii sale în acest suprem lăcaş de cultură al ţării,
titularul demersului e pus, mai ales în deceniile din urmă, în faţa unei
dileme în alegerea temei pe care să o dezvolte. Discontinuităţi în ordinea
succesiunii, dar şi propensiunea marcantă a timpurilor noi spre
problemele-limită ale disciplinelor cultivate de lumea savantă îndeamnă
adesea pe membrii acesteia să abordeze pasionante şi profunde aspecte
teoretice.
E avantajat acela căruia i se acordă privilegiul de a legitima formal
o atare solemnitate, prin rostirea cuvântului de întâmpinare a unui nou
coleg în rândurile comunităţii academice. Un cuvânt ce nu poate fi decât
al unei cuvenite elogieri a meritelor intelectuale care, validate în prealabil
de un consens al tagmei şi al publicului larg, l-au propulsat pe recipiendar
spre treapta meritată a consacrării.
Împărtăşim, prin urmare, plăcuta îndatorire de a oficia acest act,
încercând a modela resursele înţelegerii şi elocinţei după conturul
personalităţii celui omagiat cu asemenea prilej.
Dacă mi s-ar îngădui presupunerea, uşor romantică, a relaţiei între
destinul unei vieţi şi locurile ei natale, aş îndrăzni să spun – iubite coleg –
că neînduplecata Dv. propensiune spre lumea istoriei s-a aflat cumva
prefigurată în ambianţa acelor locuri, cu imagini străbătătoare prin
trudnicele împrejurări familiale ce v-au marcat primii paşi în lume.
Aţi văzut lumina zilei lângă apele încă firave ale Siretului, în locuri
de întretăiere ale unor amintiri istorice. Mai în sus, pe râu, Bălineştii, cu
vechea ctitorie a lui Tăutul, logofătul. Înspre partea cealaltă, Ipoteştii lui
Eminescu, iar dincoace de pragul Bucovinei, silueta zveltă a Dragominei,
preludând înspre apus panteonului artistic şi istoric al cucerniciei eroicei
românităţi medievale din Ţara de Sus.
Îndrumat de modeşti, dar vrednici dascăli, aţi săvârşit primii paşi ai
învăţăturii. Rezistând altor tentaţii sau mode, v-aţi îndreptat spre
studierea istoriei la Universitatea din Iaşi, cetate clocotitoare şi ea de
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aduceri-aminte şi de prezenţe istorice şi spirituale. Potrivnic celor spuse
cândva, cu melancolică duioşie, prin această cetate nu şerpuiesc doar un
drum al bejeniei şi unul al îngropării în Eternitate, ci nenumărate altele –
călăuzitoare ale aleşilor lor spre împliniri de seamă în viaţă.
Suflarea de gheaţă a unui anotimp brutal n-a izbutit să vă înfrângă
dragostea pentru adevăr, pentru frumos, pentru vraja valorilor perene ale
neamului şi ale umanităţii.
Aţi revenit printre ele, senin şi dârz, sub semnul unei puteri de
muncă, de întrecere cu sine, care, în respectul semenilor, v-au alăturat,
printr-o sugestivă imagine, unui vestit truditor de pe vremuri într-ale
cetaniei şi scrierii.
Despre sălaşul nopţilor de muncă ale colegului nostru, în inima
Iaşilor, se spunea acum vreo câteva decenii precum odinioară despre
geamul modestei locuinţe a lui Timotei Cipariu, din mijlocul Blajului: că
în locul acela, lumina nu se stinge niciodată.
Au fost nopţi şi zile din care istoriografiei române s-au dăruit, între
1971-1975, câteva din cele mai complete şi mai temeinice biobibliografii,
însumând aproape 2.000 de pagini. Ele investigau, cu incredibilă sârguinţă,
cu acribie monahală, vieţile şi operele a trei personalităţi de primă mărime
ale culturii noastre moderne: Mihail Kogălniceanu, A.D. Xenopol şi Vasile
Pârvan.
Au fost urmate, la intervale apropiate, prin aceeaşi neobosită pană a
colegului nostru, de un amplu studiu despre istoricul Kogălniceanu şi de
altele, la fel de substanţiale ca analiză, chiar dacă ceva mai restrânse ca
volum, despre Vasile Pârvan.
Apropiindu-se de aceste coloane ale cercetării şi gândirii istorice
moderne româneşti, cu ecouri directe în conştiinţa şi în destinul naţional
şi cu reverberaţii în cugetarea şi în ştiinţa universală, Alexandru Zub şi-a
fixat tripticul dintr-un crez al căii sale ascendente în istoriografia noastră
contemporană: situarea permanentă pe temelia surselor disciplinei,
prelucrarea acestora – exhaustiv şi cu obiectivitate şi – notă care mai ales
conferă originalitate operei sale – înălţarea de pe treapta lor spre aceea a
dezlegării sensurilor adânci ale devenirii umane, obnubilate de freamătul
în aparenţă haotic al evenimentelor şi al impulsurilor individuale.
Nu vom stărui într-o analiză detaliată a miilor de pagini însumate
de lucrările la care ne-am referit, ci ne vom limita la sublinierea unor
trăsături ce ni s-au părut semnificative. Ni s-a părut că opera lui Xenopol
l-a călăuzit pe colegul nostru spre modelul istoricului care, de la
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respectarea documentaţiei complete, de la consecvenţa privirii critice
asupra ei şi asupra contribuţiilor interpretative ale înaintaşilor, a elaborat
cea mai solidă sinteză de până atunci privitoare la istoria românilor, iar
dincolo de acest orizont, şi el deschizător de largi perspective, a păşit în
spaţiul rar şi nesistematic explorat până la el în gândirea noastră, cel al
teoriei devenirii istorice, dobândind o notorietate europeană în materie.
În paginile consacrate lui Mihail Kogălniceanu, colegul nostru a
relevat, cum era firesc, momentul în care, în 1843, acest tânăr de 26 de
ani se vădea, pentru timpul său, ca un herald al trezirii conştiinţei
naţionale, articulate pe argumentele unităţii trecutului şi ale destinului
istoric. Lăsând la o parte cercetarea multitudinii scrierilor istorice şi
politice, a disponibilităţii spiritului democratic şi de adânc patriotism, am
reţinut aspectul care, cred, nu multora le este familiar, în manifestările
publice ale în aparenţă bonomului descendent de răzeşi boieriţi, afirmat
în fluxul tot mai agitat al modernităţii vieţii noastre politice din veacul al
XIX-lea. În contrazicere cu aparenţele, Kogălniceanu a putut fi perceput
de contemporani, în anumite etape, ca un spirit catilinar, ce nu se oprea
doar la sprijinirea clasei şi a micii proprietăţi rurale.
Alexandru Zub ne oferă un portret în mai nuanţat contur al marelui
istoric şi om politic, atunci când ne spune că opera acestuia nu doar a stat
la temelia istoriografiei române moderne, ci, mai mult, că autorul ei a fost
„un mare factor de viaţă, unul care a dinamizat epoca, un generator de
energie, care a grăbit pulsul contemporanilor, determinându-i la faptă”.
Vasile Pârvan i s-a înfăţişat colegului nostru ca un caz mai
complex, căruia a căutat să-i atenueze discrepanţele din torturata lui
existenţă, deşi n-a putut evita, până la urmă, formula surprinzătoare că:
„omul a fost superior operei”.
Dintre aceşti „trei mari”, singur Pârvan a fost venerat de discipoli şi
sever sancţionat de exponenţi ai culturii, incontestabil dotaţi spre a emite
judecăţi de valoare, greu de demontat atât sub aspectul lor subiectiv,
impresionist, cât şi sub acela al rezervelor ideologice.
Fireşte, arheologul şi istoricul Antichităţii erau mai presus de orice
comandament apologetic.
Exegezele colegului Alexandru Zub asupra ansamblului operei lui
Pârvan au reuşit să menţină într-un echilibru stabil şi elaboratele sale
filosofice, pe marginea sau chiar în interiorul cărora e posibil a se întocmi
glose interesante. În ce ne priveşte, am observa că „malgré tout”, Pârvan
n-a întrunit spiritul sistemic apt de o replică, în filosofie, a
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monumentalităţii coerente a unei Getice. Nici pe al radiografierii subite a
Adevărurilor încrustate în cugetări fulgurante, precum ale moraliştilor
francezi din veacul al XVIII-lea. Scăderi compensate însă prin atâtea alte
calităţi, încât relevarea lor pasageră nu va avea cum fi inventariată ca o
impietate.
Operelor de respiraţie enciclopedică ale istoricului Alexandru Zub
le urmează îndeaproape multitudinea evocărilor de personalităţi istorice
şi culturale. Am reţinut ceea ce ne-a părut a fi o preferinţă pentru Miron
Costin, Cantemir, Hasdeu şi Nicolae Iorga – din nou autori situaţi la
confluenţa între eposul istoric şi transfigurarea sa critică, în gândire.
Notând talentul colegului nostru în ilustrarea genului scurt, vom
reliefa însă capacităţile sale creative în paginile de largă respiraţie
înscrise în peisajul istoriografiei româneşti.
Dintre ele una rămâne de referinţă: monografia Junimii, abordată
sub unghiul implicării în domeniu a activităţii societăţii, în primii ei
douăzeci de ani. Nu şovăim a spune că, pentru vârsta generaţiei noastre,
probabil şi a celei viitoare, ea reprezintă o cercetare definitivă.
La fel de temeinic realizate sunt studiile asupra progresului
spiritului critic în istoriografia noastră, interpretate ca afirmări ale
modernităţii, precum şi cele privitoare la spiritul militant al gândirii
noastre istorice. În privirea asupra istoriei şi istoricilor din România
interbelică, e relevată conturarea unor tendinţe sociologizante şi impactul
spiritului epocii, sesizabil în ceea ce autorul numeşte „diversitatea
ofertelor” acestei etape de creaţie – marcată şi de polemici acide între
adepţii curentului tradiţional şi ai unei noi şcoli istorice – astfel
autointitulate. Mai e remarcat şi faptul curios că o operă cu incisive şi
diversificate ecouri în cultura europeană, cum a fost Declinul
Occidentului a lui Oswald Spengler, nu pare prea frecventată de istoricii
noştri de după 1920, ci aproape numai de filosofi.
Rezervat şi lucid în analiza expresiilor naţionale în istoriografia
noastră, colegul Alexandru Zub vibrează însă la nedreptatea sfâşierii
unităţii neamului. În suita de studii intitulate global Impasul reîntregirii,
el adoptă o consecventă, dar peste tot măsurată atitudine politică faţă de
soarta Bucovinei de Nord şi a Moldovei de dincolo de Prut.
Tentaţia viziunii politice asupra unui fenomen istoric se percepe
discret şi în studiile dedicate Revoluţiei Franceze, prilejuite în toată
lumea de bicentenarul din 1989. A fost momentul unei resurecţii a
revizuirii interpretării evenimentului, în variante fie făţiş conservatoare,
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fie oscilante între judecăţi favorabile sau ostile lui.
Cu echilibrul ce-i străbate întreaga operă, Alexandru Zub tratează şi
acest moment de rezonanţă universală, răsunător reactualizat mai ales de
cunoscuta reevaluare efectuată de François Furet.
Ne aflăm pe un teren apropiat de idei, atunci când e adus în scenă
Alexis de Tocqueville, personalitatea care, cu un admirabil simţ al
realităţii, s-a orientat între vechea şi noua Franţă, evidenţiind împletirea
între linii evolutive şi frânte, acolo unde unii vedeau numai o cezură
radicală, iar alţii o inutilitate a istoriei, întrucât schimbările oferite de ea
ar fi fost cvasintegral prefigurate de procesele iniţiate sub Vechiul
Regim. Ilustrând alternativa celebră, imaginată de stoici, Tocqueville
pare a fi, prin excelenţă, unul din aceia care, îngăduitori la vrerile
Destinului, sunt conduşi cu blândeţe de acesta pe căile sale, pornite de la
memorabila formulare de către Tocqueville a actului cercetării şi
comprehensiunii istorice: „Interroger dans son tombeau cette France qui
n’est plus”.
Nu zăbovim mai mult în teritoriul pe care bogata activitate
creatoare a academicianului Alexandru Zub îşi află complementele
fireşti: a coordonat multe volume de studii, s-a îngrijit de editarea altora,
a condus şi conduce reviste de specialitate, a scris ori a expus până la
vreo 1.000 de articole şi cuvântări, a efectuat stagii de cercetare şi de
conferinţe în ţară şi în străinătate, obţinând înalte titluri şi distincţii din
partea unor instituţii de învăţământ şi cultură. În 1990 a devenit director
al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” şi profesor la Universitatea
„Al.I. Cuza” din Iaşi.
Ne apropiem de aşternerea tuşelor finale peste această
impresionantă frescă. Sunt tocmai cele care dau tabloului culoarea şi
expresivitatea inconfundabile. Numim astfel preocupările colegului
nostru pentru problemele teoretice ale istoriei. Prin nivelul şi varietatea
dezvoltării lor, capitolul respectiv al operei sale poate fi catalogat drept o
readucere a istoriografiei române în spaţiul universalităţii, în care, încă
izolat, dar cu strălucire, se desfăşurase gândirea lui Xenopol.
În evoluţia proprie în spaţiul teoretic, pe Alexandru Zub îl
caracterizează contactul întins cu meditaţiile şi inovaţiile gândirii
occidentale, de preferinţă franceze, şi pătrunderea cu care le adaptează pe
acestea unor probleme şi procese ale societăţii româneşti. E decelabilă în
această categorie a scrierii osmoza de substanţă, direcţionată dinspre
universal înspre specificul istoriei noastre, şi frământarea interioară
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generată de enigma timpului, a duratei istorice.
Pe un plan ideatic diferit şi pe o mai variată paletă, studiile din
volumul Istorie şi finalitate, la fel cu acele Implicaţii istoriografice ale
Junimii, rămân o operă de rezistenţă în structurile moderne ale gândirii
istorice româneşti.
Ni s-ar putea obiecta că e pretimpuriu să manifestăm ambiţia şi să
credem în capacitatea de a cuprinde şi explicita magistralul discurs de
recepţie, abia ascultat, având tema Discurs istoric şi ego-istorie.
Conştienţi de prezumţiozitatea unei tentative globale, ne-am opri
numai asupra termenului – acum pus în circulaţie la noi de colegul
Alexandru Zub –, acela de ego-istorie. El sugerează de îndată farmecul
enigmatic ce emană din oricare concept inedit.
Prin acreditarea acestuia, gândirea contemporană a istoriei se
expune unei noi aventuri prin labirintul ei.
Cu un decalaj de un secol în raport cu filosofia, istoriografia îşi
reorientează investigaţia de la obiecte exterioare către ea însăşi. Îşi
propusese a articula şi defini structurile logice ale actelor ei cognitive,
cum făcuse Kant în estetica şi logica transcendentală a raţiunii pure.
Acum însă, ego-istoria ar pune problema nu doar a recunoaşterii
indubitabile a prezenţei istoricului în discursul istoric, ci definirea sa în
ipostaza de sursă şi de artizan al modalităţilor operative ale structurilor
cunoaşterii.
În subsidiar, acest pas implică revendicarea încă a unei trepte a
autonomiei sale, dreptul de a elabora şi a emite asupra existenţei, privite
istoriceşte, un discurs riguros personal. Incitat de etern neliniştita fantezie a
geniului francez, s-ar putea ca el să apară cândva, în faţa realităţii obiective,
cam în raportul în care stau faţă cu aceasta produsele artei non-figurative.
Iubite coleg, ceea ce ar fi trebuit să fie doar o întâmpinare în prag, a
devenit pe nesimţite – meritul şi vina îţi aparţin – o plimbare împreună pe
sub platanii grădinii lui Akademos.
Am trecut, poate, fără a le gusta cât ar fi trebuit, pe lângă unele
luminişuri, sau proaspete răcori de locuri umbroase.
Oricum, au fost clipe de elevaţie spirituală, la încheierea cărora ţi
se cuvine, în numele întregii comunităţi a Academiei Române,
tradiţionala urare: „Fii binevenit în mijlocul nostru!”

PROF.UNIV.DR. DUMITRU PROTASE LA 80 DE ANI
În viaţa fiecărui om, precum în viaţa
unor instituţii sau în toate domeniile creaţiei
umane, se obişnuieşte să se facă, la anumite
intervale de timp, un bilanţ, un bilanţ al
drumului parcurs, al împlinirilor şi eventual a
ceea ce mai este de făcut, pentru a nu rămâne
datori.
Pentru Prof.univ.dr. Dumitru Protase,
Membru de Onoare al Academiei Române, un
moment potrivit unui asemenea bilanţ este
împlinirea a 80 de ani de viaţă. O viaţă de om
pusă în slujba arheologiei şi istoriei antice, o
viaţă de om dăruită semenilor săi, şi în primul
rând formării multor generaţii de studenţi şi
cercetători ştiinţifici, slujitori devotaţi ai muzei Clio.
Drumul profesorului Dumitru Protase în viaţă este lung, şi uneori a
fost anevoios, din satul Mocod, com. Nimigea, jud. Bistriţa-Năsăud, unde
a văzut lumina zilei la 1 februarie 1926, până în amfiteatrele Universităţii
din Cluj-Napoca, ca student şi apoi profesor şi până în Aula Academiei
Române, unde, în 2003, a fost primit ca Membru de Onoare al celui mai
înalt for ştiinţific al ţării, intrând astfel în rândurile nemuritorilor
spiritualităţii româneşti1.
1

Pentru cunoaşterea unor aspecte importante din viaţa şi activitatea profesorului D.
Protase a se vedea: Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura ştiinţifică
şi enciclopedică, 1978, p. 275-276 C(onstantin) P(reda), Dumitru I. Protase; Ioan
Glodariu, Profesorul Dumitru Protase, în volumul Din istoria Europei romane,
Oradea, 1995, p. 15-16; Sever Dumitraşcu, Dumitru Protase – istoricul şi arheologul,
în volumul Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 17-27; Valeriu Lazăr,
Contribuţia lui D. Protase la progresul cercetării arheologice mureşene, în volumul
Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 29-34; ***Clujeni ai secolului 20.
Dicţionar esenţial, Cluj-Napoca, 2000 (S.V.); Dorina N. Rusu, Membrii Academiei
Române, 1866-2003. Dicţionar, ediaţia a 3-a, Bucureşti, 2003 (S.V.); Ruxandra
Hurezean, Personalităţi în papuci de casă, Cluj-Napoca, 2004, p. 125-130; Onufrie
Vinţeler, Portrete şi cărţi, vol. I, Cluj-Napoca, 2005, p. 247-255; Cristian Colceriu,
Personalităţi clujene contemporane, vol. I, Cluj-Napoca, 2005, p. 307-313; Ioan
Mitrea, Interviu cu Prof.univ.dr. Dumitru Protase, Membru de Onoare al
Academiei Române, în Ateneu – revistă de cultură, nr. 2 (438), Anul 43 (serie nouă),
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După ce a învăţat la şcoala primară din satul natal, a urmat clasele
cunoscutului liceu „George Coşbuc” din Năsăud, între 1938-1946.
Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, l-a surprins în anii de liceu, aşa
încât după 1940, a trebuit să urmeze cursurile liceale atât în limba
maghiară cât şi în limba română. Depunând eforturi apreciabile a reuşit
să termine liceul ca şef de promoţie al clasei sale, cu media maximă 1,
după sistemul de notare de atunci, mărturie, în acest sens, este fişa
matricolă2.
După terminarea liceului s-a înscris şi urmat cursurile Facultăţii de
Litere, din cadrul Universităţii din Cluj, secţia clasică. Simultan a urmat
timp de doi ani şi cursurile Facultăţii de Drept, din cadrul Universităţii
clujene. În ultimii doi ani de facultate (1948-1950) a fost numit
preparator la Institutul de Studii Clasice, de pe lângă Universitatea din
Cluj. La terminarea facultăţii a fost avansat asistent universitar la
Facultatea de Istorie a Universităţii din Cluj. După efectuarea stagiului
militar, în 1953, postul de asistent nefiindu-i rezervat, a fost încadrat pe
un post de cercetător ştiinţific, apoi cercetător ştiinţific principal la
Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca. În această vreme
urmează şi cursurile Facultăţii de Istorie, luându-şi licenţa în 1963.
În anii studenţiei la Facultatea de litere a avut drept model, un
adevărat „idol”, pe latinistul de talie europeană Theodor Naum, iar din
momentul opţiunii pentru istorie modelele sale au fost Constantin
Daicoviciu şi I.I. Russu.
În anii cât a fost cercetător ştiinţific (1953-1963) a desfăşurat o
bogată activitate, elaborând numeroase articole şi studii de arheologie,
numismatică şi epigrafie, toate, sau aproapte toate, subsumate tezei de
doctorat elaborată în acei ani. În 1963 teza de doctorat, elaborată sub
îndrumarea renumitului istoric, arheolog şi clasicist, Constantin
Daicoviciu, a fost finalizată şi susţinută la Universitatea din Bucureşti.
Lucrarea a văzut lumina tiparului în 1966 sub titlul Problema
continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii. Lucrarea,
prima de acest fel în literatura noastră de specialitate, bazată pe izvoare
istorice, arheologice şi numismatice, privea continuitatea dacilor în Dacia
februarie, 2006, p. 3; Corneliu Gaiu, Cristian Gâzdac, Ad Maiorem Magistri Gloriam,
în volumul Fontes Hisoriae. Studia in honorem Demetrii Protase, editori Corneliu
Gaiu, Cristian Gâzdac, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2006, p. 17-41.
2
Corneliu Gaiu, Cristian Gâzdac, op.cit., p. 17 – foaia matricolă.
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romană şi vestigiile daco-romanilor în Dacia, de la părăsirea aureliană
până la mijlocul secolului al V-lea.
După obţinerea doctoratului, a ocupat prin concurs postul de
cercetător ştiinţific principal în cadrul Institutului de Istorie din Cluj, post
pe care l-a onorat cu o bogată activitate de cercetare ştiinţifică timp de
peste un deceniu (1963-1974).
Din septembrie 1974 a revenit în învăţământul superior, pentru care
s-a dovedit, în timp, că avea o vocaţie deosebită, ocupând prin concurs
postul de conferenţiar universitar, pentru disciplina Istorie universală
veche (curs şi seminar) în cadrul secţiei de istorie, de la Facultatea de
Istorie-Filozofie a Universităţii din Cluj.
După un deceniu, din toamna anului 1984 şi până în 1990, în
calitate de conferenţiar titular a predat cursul de Istoria veche a
României, susţinând şi seminariile, la aceeaşi facultate. Din 1990 a
devenit, tot prin concurs, profesor universitar titular, pentru disciplina
Istoria veche a României. Tot acum a fost ales şef al catedrei de Istorie
Antică şi Arheologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca3.
După 1992 când şi-a încheiat oficial activitatea la catedra
universitară, a continuat să conducă doctorate şi s-a dedicat total
finalizării unor monografii şi culegeri de studii şi articole, sau activităţii
de coordonator şi principal autor al volumului II din Tratatul academic de
Istoria Românilor, apărut în 2001, aspecte importante ale îndelungatei
sale activităţi ştiinţifice asupra cărora vom reveni.
Activitatea de conferenţiar şi profesor universitar s-a concretizat şi
în elaborarea unor cursuri, autentice instrumente de informare şi formare
ştiinţifică a studenţilor şi doctoranzilor.
Timp de aproape două decenii, muncind la catedra universitară, s-a
documentat mereu şi a elaborat cinci cursuri, respectiv două cursuri
generale: Istoria veche universală: Orient, Grecia, Roma şi Istoria
veche a României; precum şi trei cursuri speciale: Armata romană în
Dacia; Etnogeneza românilor şi Arheologia daco-romană. După cum
remarca un distins universitar şi arheolog, cunoscător al problematicii
3

Multe date privind cariera profesorului Dumitru Protase ne-au fost comunicate direct,
sau au fost preluate din amplul articol aniversativ, al distinsului istoric şi arheolog Sever
Dumitraşcu intitulat Dumitru Protase – istoricul şi arheologul, în volumul Din istoria
Europei romane, Oradea, 1995, p. 17-27.
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tratate în aceste cursuri, lecţiile tipărite de profesorul D. Protase ne dau şi
„dimensiunea gândirii sale istorice şi temeiul pe care a clădit conştiinţele
universitare ale studenţilor cărora le-a fost profesor”4.
Nu i-am fost student profesorului Dumitru Protase, dar i-am
ascultat în ultimele patru decenii, multe din comunicările sale ştiinţifice,
şi mi-am format o imagine de ansamblu asupra dascălului savant.
Această imagine a fost întregită substanţial de lectura lucrărilor sale,
precum şi de mărturiile celor ce i-au fost studenţi sau colaboratori
apropiaţi5.
Expunerile profesorului Dumitru Protase, fie că este vorba de lecţii
universitare sau comunicări ştiinţifice, se remarcă, în primul rând, prin
stilul elegant, folosirea unui limbaj academic, o frumoasă şi autentică
limbă românească, o informaţie multidisciplinară, de tip enciclopedic, aşa
cum o ilustrează şi textele sale ştiinţifice tipărite, mergând de la istorie
antică şi arheologie, la epigrafie, numismatică şi istoria culturii.
Prezentând rezultatele unor cercetări arheologice, expunerile sale
nu sunt seci, tehniciste şi reci, cum întâlnim deoseori la alţi colegi, ci au
întotdeauna puterea evocatoare a vremurilor în care au fost produse
aceste vestigii de cultură materială, a creatorilor acestor vestigii.
Prezentarea vestigiilor arheologice o încheie cu unele concluzii istorice.
În spatele resturilor de cultură materială, analizate şi prezentate cu o
meticulozitate demnă de invidiat, cercetătorul ştiinţific Dumitru Protase
vede pe creatorii acestor bunuri materiale, vede comunităţile umane cu
istoria, mentalitatea şi civilizaţia lor, fie că e vorba de lumea unui mic sat
dacic ori daco-roman, sau de viaţa unei comunităţi urbane reprezentative
din Dacia romană.
Pentru modul în care a înţeles să slujească catedra universitară,
pentru felul în care s-a apropiat şi a îndrumat generaţii de studenţi, mulţi
dintre ei fiind atraşi decisiv spre arheologie şi istoria veche, profesorul
Dumitru Protase s-a bucurat şi se bucură de o stimă aleasă, şi nu
întâmplător studenţii săi i-au conferit „titlul” de „Lordul Istoriei Antice”6.
Universitarul Dumitru Protase a desfăşurat o bogată activitate
ştiinţifică. Fie ca cercetător ştiinţific (1953-1963), cercetător ştiinţific
principal (1963-1974), conferenţiar (1974-1990) sau profesor universitar
4

Ibidem, p. 20.
Ioan Glodariu, Profesorul Dumitru Protase, în volumul Din istoria Europei
romane, Oradea, 1995, p.15-16; Corneliu Gaiu, Cristian Gâzdac, op.cit., p. 19-23.
6
Corneliu Gaiu, Cristian Gâzdac, op.cit., p. 23.
5
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(1990-1992), dar şi după încetarea activităţii la catedră, până azi, Dumitru
Protase a desfăşurat o bogată activitate de cercetare ştiinţifică, în primul rând
o activitate de cercetare arheologică. A participat, în anii formării ca
arheolog, la cercetările arheologice de la Garvăn-Dinogeţia, Apulum-Alba
Iulia şi Porolissum. Apoi, timp de peste patru decenii a condus cercetările
arheologice de pe mai multe şantiere, între care menţionăm, pe cele din
castrele de la Călugăreni-jud. Mureş, Orheiul Bistriţei, Livezile,
Brâncoveneşti-jud. Mureş sau Surducul-Mare, jud. Caraş Severin.
O constantă a activităţii sale arheologice, având caracterul de
pionierat, o constituie cercetarea lumii rurale a Daciei romane, mărturie
sunt investigaţiile arheologice sistematice de la Soporul de Câmpie, care
au scos la iveală primul cimitir dacic, din Dacia romană, apoi cercetările
din necropolele de la Iacobeni şi Obreja. La Obreja a fost cercetată şi
aşezarea dacică de epocă romană. Cercetările din aşezarea şi cimitirul
dacic de la Obreja, i-au permis arheologului Dumitru Protase să-şi facă o
imagine de ansamblu asupra lumii rurale din Dacia romană, conturând un
capitol nou, foarte important, din istoria Daciei romane.
De o atenţie sepcială s-au bucurat în activitatea arheologică a lui
Dumitru Protase şi unele situri arheologice din epoca postaureliană, între
care menţionăm pe cele de la Cristeşti, jud. Mureş (aşezare din secolul al
IV-lea şi prima jumătate a secolului al V-lea) şi Ţaga, jud. Cluj (aşezare
din secolele IV-VI şi secolele VII-VIII).
Orizontul ştiinţific, de arheolog şi istoric al antichităţii, al
profesorului Dumitru Protase s-a lărgit de la an la an, nu numai prin noile
cercetări arheologice pe care le-a condus, dar şi prin vizitele la alte
şantiere, pentru a vedea in situ rezultatele obţinute de colegii săi clujeni,
sau din alte centre academice şi universitare ale ţării (de exemplu a
vizitat, în câteva rânduri, şantierul arheologic de la Bratei, jud. Sibiu,
condus de marele arheolog Ion Nestor). De asemeni, a efectuat călătorii
de studii în Bulgaria, Ungaria, Austria, R.F. Germania, Italia, Turcia,
Grecia, Belgia, Franţa, Olanda şi Egipt, prilej, extrem de important
pentru un arheolog, care i-a permis nu numai să vadă materialele
arheologice descoperite, în special de epocă romană, dar şi să viziteze
importante şantiere arheologice. Lărgirea orizontului său ştiinţific a fost
facilitată nu numai de însuşirea limbilor greacă şi latină, având deci acces
la unele izvoare scrise, dar şi de cunoaşterea unor limbi de largă
circulaţie precum germana, italiana, franceza, engleza şi rusa, dar şi a
limbii maghiare care i-a permis accesul direct la cunoaşterea bibliografiei
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mai vechi privind spaţiul transilvănean şi al Panoniei.
Rezultatele cercetărilor sale ştiinţifice au fost prezentate la
numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale, precum Congresul
Internaţional de Numismatică (Roma, 1961); Congresul Internaţional de
Epigrafie Latină (Cambridge, 1970); Congresul Internaţional de Epigrafie
greacă şi Latină (München, 1972); Congresul Internaţional de Ştiinţe Pre şi
Protoistorice (Belgrad, 1973); Congresul Internaţional de Studii Clasice
(Madrid, 1974); Congresul Internaţional de Ştiinţe Istorice (Stuttgart, 1985)
etc. La acestea se adaugă câteva sute de rapoarte arheologice şi comunicări
ştiinţifice prezentate la diverse reuniuni ştiinţifice din ţară, unele cu caracter
internaţional, naţional sau interjudeţean.
Opera scrisă a profesorului Dumitru Protase este bogată, cuprinzând o
problematică largă izvorâtă din nevoia cunoaşterii istoriei dacice, dacoromane şi postaureliene, până la pătrunderea şi aşezarea slavilor în
Transilvania7. Dacă ar fi să evidenţiem câteva din permanenţele studiilor
sale atunci ar trebui menţionate unele contribuţii semnificative, dintre care
câteva având caracter de prioritate. Astfel, Dumitru Protase este între primii
cercetători de la noi care a analizat fenomenul monetar roman în Dacia prin
utilizarea metodei comparative. Dintr-un început a fost un susţinător al
realizării corpusurilor numismatice.
A studiat unele aspecte ale istoriei dacilor dinaintea cuceririi romane,
dar a insistat ani în şir pe cunoaşterea prezenţei dacilor în Dacia romană, pe
fenomenul romanizării inclusiv în lumea rurală şi pe cunoaşterea dăinuirii
daco-romanilor în Dacia postaureliană, urmărind această problematică până
la pătrunderea şi aşezarea slavilor în Transilvania, spre sfârşitul secolului al
VI-lea şi începutul secolului al VII-lea d.Hr.
Pe lângă articolele, studiile şi monografiile sale de arheologie, pe
lângă numeroasele şi importantele lucrări de numismatică a acordat o
mare şi am spune specială, atenţie studiilor de epigrafie. A întocmit peste
500 de articole-inscripţii, pentru lucrarea colectivă Inscripţiile Daciei
Romane, realizată de un grup de specialişti remarcabili, sub redacţia
renumitului epigrafist I.I. Russu.
Un model de valorificare ştiinţifică a unui document epigrafic,
7

A se vedea: Vasile Moga, Sever Dumitraşcu, Bibliografia operei (1950-1992)
Prof.univ.dr. Dumitru Protase, în volumul Din istoria Europei romane, Oradea,
1995, p. 35-46; Corneliu Gaiu, Cristian Gâzdac, Bibliografia operei Prof.univ.dr.
Dumitru Protase (1951-2005), în volumul Fontes Historiae Studia in honorem
Demetrii Protase, Cluj-Napoca, 2006, p. 25-41.
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rămâne comunicarea sa ştiinţifică, realizată în colaborare cu distinsul său
magistru Constantin Daicoviciu, referitoare la diploma militară, găsită în
1960 la Gherla, diplomă ce dovedea indubitabil existenţa provinciei
romane Dacia Porolissensis.
Am ascultat această comunicare la una din primele Sesiuni
ştiinţifice organizate de Consiliul Culturii, în 1964, în sala de marmură de
la „Casa Scânteii” (azi Casa Presei Libere). Deşi prezentarea făcută de
Acad. Constantin Daicoviciu a durat maximum 10 minute, a adus o
contribuţie ştiinţifică de mare valoare, nu numai pentru organizarea
Daciei romane, ci în general pentru istoria Imperiului roman. Lucrarea
prezentată a fost şi a rămas un model de comunicare ştiinţifică. Textul
comunicării a fost tipărit iniţial în prestigioasa revistă londoneză Journal
of Roman Studies (în 1961) şi reluat apoi în limba română în anuarul Acta
Musei Napocensis (în 1964).
Pe lângă faptul că a susţinut şi s-a implicat direct în realizarea
corpusurilor numismatice şi epigrafice, profesorul Dumitru Protase a fost un
aprig promotor al ideii de realizare a corpusurilor arheologice concretizate în
repertorii arheologice. Multe din repertoriile arheologice judeţene din
Transilvania au fost realizate şi ca urmare a îndemnurilor distinsului arheolog.
Între 1951 (anul tipăririi primului său articol, în calitate de coautor,
alături de cunoscuţi şi remarcabili cercetători ştiinţifici, precum Gh. Ştefan,
I. Barnea, Bucur Mitrea şi Virgil Vătăşianu) şi până în 2006 (momentul
aniversării a 80 de ani), profesorul Dumitru Protase a publicat peste 250 de
articole, studii şi monografii; colaborări la lucrări colective (dicţionare
enciclopedice, tratate şi enciclopedii), recenzii, prefeţe, articole şi interviuri în
reviste de cultură etc. Dintre lucrările colective apărute în ţară menţionăm
colaborarea la Dicţionarul Enciclopedic Român, vol. I-IV, 1962-1966;
Enciclopedia civilizaţiei romane, 1982 (în care a scris 175 de articole-voci).
Este coordonatorul volumului II din tratatul academic de Istoria Românilor,
Bucureşti, 2001, volum în care este prezent cu peste 340 pagini de text. A
participat şi la lucrări colective cu caracter internaţional, precum Tabula
Imperii Romani (Budapesta, 1968 şi Bucureşti, 1969); Enciclopedia
arheologico-istorică cehoslovacă (Praga, I, 1966 şi II, 1969). La revista Fasti
Archaeologici, care apare la Roma sub egida UNESCO, între 1980-1990 a
colaborat cu 2030 de articole, contribuind astfel, într-o măsură deosebită, la
cunoaşterea rezultatelor cercetărilor arheologice, epigrafice şi numismatice
din ţara noastră pe plan internaţional.
Dintre lucrările ştiinţifice cu caracter monografic care l-au

Prof.univ.dr. Dumitru Protase la 80 de ani

37

consacrat pe profesorul Dumitru Protase ca un foarte bun specialist în
arheologie şi istoria antică, dar şi în numismatică şi epigrafie, menţionăm
în ordinea tipăririi acestora următoarele: Problema continuităţii în
Dacia în lumina arheologiei şi numismatice (Bucureşti, 1966); Tabula
Imperii Romani. Aquincum – Sarmizegetusa – Sirmium, L 34
(Budapesta, 1968, în colaborare cu M. Macrea, I.I. Russu, D. Tudor);
Tabula Imperii Romani. Romula – Durostorum – Tomis, L 35 (Bucureşti,
1960, în colaborare cu N. Gostar, Em. Popescu, I.I. Russu, D. Tudor);
Riturile funerare la daci şi daco-romani (Bucureşti, 1971); Un cimitir
dacic din epoca romană la Soporu de Câmpie. Contribuţii la
problema continuităţii în Dacia (Bucureşti, 1976); Autohtonii în Dacia
(vol. I, Bucureşti, 1980 şi vol. II, Bucureşti, 2000); La continuité dacoromane (Cluj-Napoca, 2001); Obreja. Aşezarea şi cimitirul daco-roman,
secolele II-IV. Dovezi ale continuităţii în Dacia (Cluj-Napoca, 2002);
Ţaga. Două aşezări din perioada finală a etnogenezei românilor (sec.
IV-V şi sec. VII-VIII), (Cluj-Napoca, 2003); Cimitirul slav de la Ocna
Sibiului (sec. VIII-IX), (Sibiu, 2004). Aşa cum s-a mai menţionat
profesorul Dumitru Protase este coordonatorul vol. II din tratatul academic
de Istoria Românilor alături de dr. Alexandru Suceveanu (Bucureşti,
2001), volum la care a contribuit cu peste 340 de pagini.
O mare parte din articolele şi studiile publicate în diverse reviste din
ţară şi străinătate au fost reunite în două cuprinzătoare volume, sub titlul
Orizonturi daco-romane (Cluj-Napoca, vol. I, 1995 şi vol. II, 2005).
Ca arheolog, epigrafist şi numismat, în fapt ca cercetător ştiinţific
complet în domeniul antichităţii, Dumitru Protase a dovedit o capacitate
de muncă deosebită, o muncă de tip benedictin. Se poate spune că şi-a
însuşit din tinereţe un adevărat cult al muncii, mergând pe urmele unor
înaintaşi celebri pe acest drum, începând cu V. Pârvan care a avut un cult
al muncii rar întâlnit în spaţiul românesc. Un colaborator apropiat al
distinsului profesor spunea că Dumitru Protase ca arheolog cerceta „cu
pasiune şi migală”, că desfăşura „o muncă fără odihnă”, că cercetările
sale arheologice se definesc „prin câteva trăsături deosebite: durată,
intensitate, amploare, profesionalism şi competenţă”8, convins fiind că
numai aşa poate ajunge la încheieri credibile de ordin ştiinţific.
De o modestie rar întâlnită în vremurile noastre, aşa cum îi stă bine
8

Valeriu Lazăr, Contribuţia lui D. Protase la progresul cercetării arheologice
mureşene, în volumul Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 29.
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unui autentic savant, formator de discipoli şi model demn de urmat,
Dumitru Protase a cultivat bunele relaţii cu colaboratorii săi şi cu
specialiştii din ţară, dar şi din străinătate, unde este la fel de apreciat şi
respectat, precum în ţară, în lumea savantă a arheologiei europene, în
special în cercurile marilor specialişti în istoria şi civilizaţia romană.
Demn, susţinându-şi cu aplomb părerile, bazate pe izvoare scrise sau
arheologice corect interpretate, a ştiut întotdeauna să respecte pe ceilalţi, chiar
şi atunci când aveau păreri deosebite sau nu erau de acord cu interpretările şi
concluziile sale istorice. Un distins universitar clujean, colaborator apropiat al
profesorului Dumitru Protase, remarca faptul că acesta „a respectat
întotdeauna părerile altora, inclusiv a celor mai tineri (s.n. I.M.), chiar şi
atunci când nu corespundeau pe de-a întregul propriilor opinii”9.
Cum era şi firesc, deşi nu se întâmplă întotdeauna, bogata şi
exemplara activitate a profesorului Dumitru Protase, la catedra
universitară şi în câmpul cercetării ştiinţifice, a fost apreciată de
contemporani, de forurile ştiinţifice în primul rând, dar şi de cele de stat,
fiind distins cu numeroase premii, decoraţii, titluri ştiinţifice onorifice
etc. Astfel, în 1966 a primit decoraţia „Ordinul Meritul Ştiinţific”; în
1974 a fost distins de Academia Română cu Premiul „V. Pârvan” pentru
lucrarea Riturile funerare la daci şi daco-romani; a fost declarat „Om
al anului” şi inclus în ABI, North Caroline USA (1997) şi IBC,
Cambridge (1998); a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al
Universităţii de Vest din Timişoara (1999) şi al Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu (2004); a fost declarat „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Cluj-Napoca (2000) şi oraşului Năsăud (2001); a fost distins
cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler (2002). Ca un
corolar al tuturor recunoaşterilor, în 2003, prof.univ.dr. Dumitru Protase,
a fost declarat Membru de Onoare al Academiei Române.
Păşind în al nouălea deceniu de viaţă prof.univ.dr. Dumitru Protase
este optimist şi are încă proiecte importante. Noi îi dorim multă sănătate,
putere de muncă pentru realizarea proiectelor sale ştiinţifice spre
progresul istoriografiei şi culturii româneşti.

Ioan Mitrea
9

Mihai Bărbulescu, Cuvânt introductiv la volumul Fontes Historiae. Studia in
honerem Demetrii Protase, editori Corneliu Gaiu, Cristian Gâzdac, Cluj-Napoca,
Editura Accent, 2006, p. 15.

IOAN MITREA ÎN DIALOG CU DUMITRU PROTASE
- Stimate Domnule Prof. univ. dr. Dumitru Protase, aţi păşit recent,
la 1.II.2006, în al nouălea deceniu de viaţă. O viaţă de om închinată
arheologiei şi istoriei. Dacă aţi fi din nou la vârsta opţiunilor aţi urma
acelaşi drum şi de ce?
- Întrebarea este oarecum obişnuită, dar în acelaşi timp, foarte
iscoditoare în subconştientul celui încărcat de ani. Mărturisesc cu toată
sinceritatea că, dacă aş fi la vârsta opţiunilor pentru o carieră sau alta, mi-aş
îndrepta paşii pe aceleaşi cărări bătătorite ale istoriei antice şi
arheologiei. De ce? Pentru că este un domeniu pasionant în studiu şi
cercetare, iar prin muncă susţinută se obţin rezultate apreciabile atât în
sfera istorică naţională, cât şi a celei universale. Cât priveşte arheologia,
aceasta, pe lângă importanţa ei incontestabilă, are şi o latură fascinantă,
atrăgătoare, prin concreteţea şi caracterul material, palpabil, pe care îl
aduc descoperirile în tolba venerabilei Clio. Astăzi – se ştie – istoria
antichităţii nu poate fi concepută fără arheologie, deoarece ea pune în
lumină aspecte necunoscute din trecutul umanităţii, pe care celelalte
surse istorice nu le pot arăta.
- Pe drumul formării Dvs. profesionale, fără îndoială aţi avut un
model sau mai multe modele. Puteţi evoca, fie şi pe scurt, anii formării
dv. ca specialist în arheologie, studii clasice şi istorie veche, amintind şi
modelul sau modelele avute?
- Cred că oricare tânăr conştient şi dornic a se forma într-o
specialitate sau alta este organic înclinat să preia unu sau mai multe
modele de la profesorii săi, de la personalităţile cu care a colaborat ori a
venit în contact mai frecvent. Alegerea se face, desigur, în funcţie de
firea şi aptitudinile fiecăruia. În ceea ce mă priveşte, de la Filologia
clasică, la Cluj, „idolul” meu a fost latinistul de talie europeană, Theodor
Naum, moldovean de origine, iar din domeniul arheologiei şi istoriei
antice Constantin Daicoviciu, bănăţean, a fost maestrul care m-a
influenţat foarte mult, ca gândire şi felul de abordare şi prezentare clară a
diferitelor probleme în cercetarea arheologico-istorică sau a predării de la
catedră. De la Ion I. Russu, neîntrecutul epigrafist şi tracolog clujean, cu
care am colaborat multă vreme la Corpus-ul inscripţiilor din Dacia, miam dezvoltat acribia în descifrarea epigrafelor latine. Fiindcă am urmat şi
cursuri la Facultatea de Drept de la Cluj, spre a-mi însuşi elemente de
Drept roman, în legătură cu specialitatea mea (nu pentru a deveni jurist),
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acolo am admirat expunerile profesorului bucureştean Tiberiu Moşoiu,
romanist de marcă, cunoscut peste tot în ţară şi în marile centre
universitare din Europa.
Fireşte că şi de la alţi profesori ai mei am luat tot ceea ce mi s-a
potrivit şi am crezut că este bine să-mi însuşesc şi să duc mai departe. De
altfel, doctoratul mi l-am susţinut la Universitatea Bucureşti. Totdeauna
am crezut că homo unius libri (specialistul) este imperios necesar să aibă
un larg orizont cultural-ştiinţific, să recurgă în formarea sa la un
eclectism anume, pentru a face conexiuni şi a judeca lucrurile la
parametri cât mai înalţi, în cadrul relativităţii universale.
- Sunteţi produsul şcolii clujene de arheologie şi epigrafie. Vă
consideraţi, pe bună dreptate, elevul lui Constantin Daicoviciu şi I.I. Russu
dar aţi studiat , cu atenţie, opera lui V. Pârvan despre care aţi şi scris, de
exemplu articolul „V. Pârvan, depre etnogeneza românilor”. În ce
măsură aţi fost influenţat de opera marelui savant? Se poate spune că,
indirect, veniţi tot de „sub mantaua” lui V. Pârvan?
- Locul proeminent pe care îl ocupă V. Pârvan în istoriografia
română şi europeană este binecunoscut. El va rămâne mereu istoricul şi
arheologul deschizător de drumuri noi, filozoful şi dascălul de mare
cuprindere, patriotul luminat, fondator de prestigioase publicaţii istorice,
ctitor de importante instituţii ştiinţifice. În cercetările sale şi-au găsit
abordarea problemele de bază, definitorii, ale epocii antice din istoria
naţională, iar concluziile formulate şi viziunea lui istorică, profundă şi
vastă îşi păstrează până astăzi aproape întreaga lor strălucire. Istoria şi
civilizaţia geto-dacilor înfăţişate în monumentala sa Getică, începuturile
vieţii romane la Dunărea de Jos, grecii de la Pontul Euxin,
continuitatea şi integrarea autohtonilor în romanitate, creştinismul
la daco-romani, etnogeneza românilor, iată numai câteva din pietrele
unghiulare fixate de eminentul savant la edificiul istoriei românilor.
Opera ştiinţifică a lui V. Pârvan a făcut epocă în ţară şi în toată
Europa. Cine putea, atunci sau ulterior, să nu fie influenţat, în general, de
opera marelui istoric? În ceea ce mă priveşte, eu – deşi eram departe , ca
vârstă, spre a-i fi discipol – am mers mereu pe liniile istorice directoare
trasate de V. Pârvan, în ceea ce priveşte daco-romanitatea românilor,
continuitatea noastră în spaţiul ancestral, începuturile creştinismului la
nordul Dunării, sprijinirea continuă şi masivă a romanităţii carpatice pe
cea din sudul fluviului şi multe altele. Deci, am stat şi eu, ca majoritatea
istoricilor români, „sub mantaua” pârvaniană şi constat acum că am ales
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cea mai bună cale.
Totodată nu trebuie pierdut din vedere că în cele peste opt decenii
de la trecerea în nemurire a distinsului nostru învăţat, cercetarea istorică
românească şi europeană a făcut progrese enorme, care proiectează noi
lumini în câmpul venerabilei Clio. Dar, cu toate acestea, V. Pârvan
rămâne un izvor nesecat de date şi idei, de concluzii majore ingenioase,
izvor care trebuie completat şi dezvoltat cu noile informaţii furnizate de
cercetările de specialitate.
- După o muncă îndelungată, cu adevărat benedictină, o muncă
responsabilă şi de o probitate ştiinţifică model, aţi adus contribuţii
fundamentale cu privire la procesul de romanizare în Dacia, la
continuitatea dacică, în epoca romană, şi continuitatea daco-romană, în
epoca postaureliană. Stau mărturie în acest sens cele câteva sute de
studii, articole, note, recenzii, dar în primul rând numeroasele şi
importantele monografii. Având în vedere profesionalismul dv. şi larga
informaţie ştiinţifică vă rog să răspundeţi punctual la următoarele
întrebări:
a) Când consideraţi că s-a încheiat procesul de romanizare în
regiunile care au făcut parte din aria stăpânirii romane între 106-275, şi
când s-a încheiat acelaşi proces în teritoriile geto-dacice nestăpânite
efectiv de romani?
b) În stadiul actual al cercetărilor, când consideraţi că s-a încheiat
procesul de etnogeneză a românilor, în fapt de când putem vorbi de
români şi de civilizaţia veche românească?
- a) Despre începuturile romanizării la nordul Dunării şi despre
sfârşitul ei în spaţiul fostei Dacii Romane (Oltenia, Banat, Transilvania),
am scris în repetate rânduri, ultima dată în vol. II din tratatul de Istoria
românilor (2001).
Este bine ştiut acum că romanizarea efectivă, directă, a început la
cucerirea Daciei de către romani (a. 106) şi s-a generalizat până la
sfârşitul domniei împăratului Aurelian (270-275), când armata şi
autorităţile imperiale au fost retrase la sudul Dunării, teritoriul fostei
provincii traiane şi marea majoritate a populaţiei rămânând în afara
graniţelor Imperiului. Dar procesul de romanizare a continuat şi s-a
desăvârşit în secolul IV, creştinismul propagat în limba latină jucând un
mare rol la încheierea acestui important fenomen etno-cultural şi
lingvistic.
Cu privire la romanizarea teritoriilor şi a populaţiei geto-dacice
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care nu a făcut parte în secolele II-III din Imperiul Roman, lucrurile sunt
controversate în istoriografia europeană şi chiar în rândurile unor
specialişti români. Se porneşte de la principiul că acolo unde nu a existat
stăpânire romană efectivă şi îndelungată nu se poate vorbi de romanizare.
În istoriografia română, însă, teza generală este că şi în teritoriile
respective, după desfiinţarea Provinciei Dacia, a avut loc o romanizare
sub alte forme şi nu exclusiv o românizare târzie, cum susţin cu îndârjire
unii istorici străini.
Din punctul meu de vedere, rezolvarea acestei probleme întâmpină
serioase dificultăţi, deoarece nu există, cel puţin deocamdată, materiale
documentare suficiente şi necontestabile pentru a trage concluzii
definitive. Dar trebuie relevat că cele două opinii contrare se sprijină mai
mult pe un fundal teoretic şi pe faptul că spaţiul geografic în cauză,
neocupat şi nestăpânit de romani, a fost populat în antichitate de daci, iar
de la începutul evului mediu încoace de români, în majoritate
copleşitoare. După opinia mea, problema aceasta trebuie abordată mai
nuanţat. Astfel, o expansiune a romanităţii din fosta Provincie în
ţinuturile dacilor liberi limitrofi, prin păstorit şi mişcarea naturală a
populaţiei, nu poate fi negată, ca şi romanizarea prin adoptarea
creştinismului în limba latină. Apoi, cultura materială de factură
romanică constatabilă peste tot în teritoriile respective, reprezintă încă o
dovadă că la aşezarea slavilor în Dacia (sec. VI-VII) exista aici o masă
compactă de populaţie romanică şi creştină. Cu aceasta triburile slave,
inferioare cultural şi numeric, au intrat într-o simbioză de lungă durată,
asimilându-se treptat la populaţia locală. În secolele următoare, la
periferia Daciei vechi, extinderea romanităţii a continuat cu faza
românească. Aşadar, avem în ţinuturile dacice extraprovinciale o
romanizare târzie, cu o durată de câteva secole, continuată cu o fază de
trecere spre românizare timpurie. În fond, populaţia era aceeaşi, dar s-a
încreştinat şi a trecut prin mutaţii lingvistice, înregistrând mereu
restructurări social-economice şi culturale. Ruperea apărării romanobizantine pe Dunărea de jos şi revărsarea triburilor slave în Peninsula
Balcanică, la începutul secolului VII, a favorizat considerabil întărirea
romanităţii nord-danubiene şi evoluţia ei spre românitate, prin asimilarea
slavilor rămaşi pe loc. Pe de altă parte, ne mai existând frontieră de stat
pe Dunăre, în cursul secolelor VII-IX, din sud a putut veni la nordul
fluviului, nestingherită, multă populaţie de sorginte romanică, alimentând
astfel romanitatea carpatică. Deci, o admigraţie lentă, neconsemnată în
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izvoarele istorice scrise. Pe plan arheologic, fenomenul acesta se reflectă,
parţial, şi în cultura balcano-dunăreană Dridu. După cum arată unele
cercetări, ea se oglindeşte de asemenea şi în markerii genetici ai
hemoglobinei umane la populaţia din Muntenia şi sudul Moldovei.
Rezultă că în perioada migraţiilor avem de a face cu o romanitate extinsă
pe fondul general dacic, cu formarea unei noi sinteze etnice: poporul
neolatin de la Dunăre şi Carpaţi.
b) Fără a intra în detalii şi în argumentaţia istorico-lingvistică
existentă acum, se poate susţine că pe la mijlocul secolului VIII s-a
produs prima închegare etno-culturală şi lingvistică a românilor ca
popor (protoromânii), iar în sec. IX-X se poate vorbi de popor român
deplin constituit, fiind atestat şi de existenţa termenilor de vlahi, blachi.
Din sec. VIII-IX încoace cred că se poate susţine şi conturarea unei
civilizaţii vechi româneşti, cu influenţe bizantine şi slave.
În perioada interbelică, în istoriografia noastră s-a mai susţinut că
sfârşitul etnogenezei române a avut loc în sec. VI, înaintea venirii
slavilor. Printre altele, s-a considerat că legile fonetice româneşti erau
atunci încheiate şi că expresia sud-dunăreană torna, torna, fratre
(sfârşitul sec. VI) ar fi deja în limba română, nu în latina populară. După
al doilea război mondial, s-a formulat teza că de popor român se poate
vorbi abia în sec. IX-X, după amestecul cu slavii, care alături de daci şi
romani, ar fi o componentă de bază (!) a fiinţei poporului român. Ambele
teze fac astăzi parte din „istoricul problemei”.
- Astăzi pentru arheologii şi istoricii de bună credinţă, adică
pentru cei care tind să respecte adagiul „sin ira et studio”, romanizarea
dacilor şi continuitatea în nordul Dunării sunt o certitudine, bine
argumentată ştiinţific. Totuşi aţi mai întâlnit, în ultimii ani, în literatura
de specialitate străină teze cu iz roeslerian şi neoroeslerian?
- La această întrebare mă mărginesc să spun că arhicunoscuta teorie
roesleriană şi neoroesleriană cu privire la originea balcanică a poporului
român se menţine şi se afirmă deschis în unele lucrări de istorie şi chiar
în manuale şcolare din unele ţări vecine, fără a se ţine seama de cercetări
şi documente, amplu expuse în literatura europeană şi în cea din
România. Un exemplu, din mai multe care ar putea fi menţionate, îl
constituie cartea recent decedatului (2004) Krisztó Gyula, tradusă din
maghiară şi în româneşte: Începuturile imigraţiei valahe din secolele
XII-XIII în Ungaria, Szeged, 2003. Este evident că binecunoscutul
adagiu latin de a scrie istoria sine ira et studio nu funcţionează, din
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motive care nu ţin de domeniul ştiinţei. Dimpotrivă.
- În general rezultatele cercetărilor noastre, privind romanizarea şi
continuitatea, sunt puţin cunoscute în străinătate. Nu există o preocupare
mai sistematică pentru a ne face cunoscute concluziile cercetărilor
româneşti în străinătate. Ce ar fi de făcut în viitor?
- Chestiunea este foarte simplă, ştim cu toţii. A fost şi este în
continuare nevoie să publicăm – cât mai mult posibil – cercetările şi
lucrările noastre, sintezele istorice, nu numai în româneşte ci şi în limbi
de largă circulaţie internaţională, aşa cum se procedează şi în alte ţări.
Menţionez însă că, în timpul din urmă, lucrul acesta se face pe scară mai
mare decât altă dată, ceea ce este cât se poate de benefic. Totuşi,
instituţiile noastre de profil, ar trebui să dea dovadă de o preocupare mai
accentuată în organizarea sistematică şi investirea de fonduri băneşti în
această direcţie. Altfel, totul rămâne un pium desiderium.
- Cum explicaţi că înainte de 1989, mult timp în Transilvania a
existat mai puţin interes pentru cercetarea epocii secolelor V-X? Îmi
amintesc că la Sesiunile de rapoarte arheologice, în vreme ce pentru
Moldova, de exemplu, erau câte 6-8 rapoarte arheologice, pentru
Transilvania erau doar 2-3 rapoarte?
- Principala cauză, în opinia mea, rezidă în faptul că cei mai mulţi
dintre arheologii din România intracarpatică şi-au concentrat atenţia
asupra cercetărilor din domeniul preistoriei şi al epocii dacice, chiar şi
asupra unor atrăgătoare obiective din perioada romană şi postromană. Pe
de altă parte, puţini erau cercetătorii care s-au specializat spre a
întreprinde investigaţii arheologice mai extinse privind epoca respectivă.
Doar la Cluj şi Oradea se poate spune că existau câţiva specialişti de
marcă, buni cunoscători ai problemelor, care au făcut cercetări în teren şi
au publicat studii ori lucrări mai ample, referitoare la epoca migraţiilor şi
evul mediu timpuriu. O neglijare în cercetarea arheologică a spaţiului
românesc intracarpatic, în sec. V-X, a existat înainte de 1989, mai ales în
zonele de vest şi nord-vest, probabil şi din cauza imixtiunii factorului
politic în interpretarea rezultatelor arheologico-istorice, în favoarea
elementelor etnice slave sau de altă natură. În ultimul deceniu şi
jumătate, însă, lucrurile s-au echilibrat foarte mult şi din punctul de
vedere pe care l-aţi sesizat, ceea ce reprezintă un fapt pozitiv.
- L-aţi cunoscut pe prof. I. Nestor. Pentru mulţi este un creator de
şcoală în arheologia românească. Relaţiile savantului de la Bucureşti cu
şcoala arheologică clujeană sunt cunoscute (cu C. Daicoviciu în problema
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etnogenezei românilor, cu Kurt Horedt, în problema descoperirilor
arheologice de la Bratei). Dvs. în ce relaţii aţi fost cu I. Nestor? Care
credeţi că este locul său în arheologia românească?
- Atât pe I. Nestor, cât şi pe C. Daicoviciu i-am cunoscut bine, ca
temperament, gândire, operă şi preocupări. Ambii au fost întemeietori
de şcoală şi reprezentanţi de vârf ai ştiinţei istorico-arhologice
româneşti: I. Nestor în preistorie şi perioada migraţiilor, C. Daicoviciu în
epoca dacică, romană şi continuitatea daco-romană. Preocupările lor s-au
întâlnit în cercetările referitoare la etnogeneza românilor, unde au adus
contribuţii remarcabile. Trebuie însă precizat că I. Nestor a fost în
perpetuu antagonism cu şcoala arheologică de la Cluj, de unde doar Kurt
Hored a păstrat unele raporturi colegiale cu savantul bucureştean. Eu,
personal, nu am colaborat cu I. Nestor în cercetările arheologice, dar
eram în bune relaţii oficiale şi contacte ştiinţifice prin anii ’60 , când
efectuam săpături în aşezarea daco-romană de la Obreja (jud. Alba).
Atunci am făcut şi vreo două-trei vizite de informare ştiinţifică la
şantierul arheologic Bratei (jud. Sibiu) unde profesorul, cu echipa sa de
colaboratori, cerceta o importantă aşezare şi un mare cimitir de
incineraţie (sec. IV-VI), ambele aparţinătoare populaţiei autohtone. Mai
adaug că în comisia de doctorat a statornicei sale colaboratoare, Ligia
Bârzu, am fost cooptat ca referent al tezei (Cimitirul autohton de la
Bratei), pe care doctoranda a susţinut-o cu succes, în anul 1971, la
Universitatea Bucureşti. Faptul l-am socotit şi era realmente onorabil
pentru mine, atunci.
- Relaţiile dumneavoastră cu arheologii din Moldova s-au înscris,
cred eu, într-o normalitate firească. Cum apreciaţi şcoala arheologică de
Iaşi, şi rolul precum şi activitatea mentorului acestei şcoli, acad. Mircea
Petrescu-Dîmboviţa?
- Fără şcoala arheologică de la Iaşi, arheologia românească în întregul
ei ar fi ca un scaun cu două picioare. Iaşul, prin Institutul de Arheologie şi
prin Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza”, prin
specialiştii valoroşi pe care i-a avut şi îi are în continuare a fost şi rămâne
un centru de prim ordin al arheologiei din România, cu mari realizări şi
perspective, unanim recunoscute ca atare în ţară şi străinătate.
Pe domnul acad. prof. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, activ şi foarte
lucid chiar şi acum, la o vârstă crepusculară, îl cunosc de o viaţă şi pot
spune fără ezitare că, prin cercetările în teren, lucrările arheologice,
cursurile şi manualele universitare, prin conducerea înţeleaptă şi eficientă
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a şcolii arheologice de la Iaşi, cu ramificaţii în întreaga Moldovă, domnia
sa este şi va dăinui ca o mare personalitate în ştiinţa arheologico-istorică,
exemplu demn de urmat pentru generaţiile mai tinere. Epoca neolitică şi
cea a bronzului, fără contribuţia substanţială a domniei sale privind
teritoriul românesc şi cel sud-est european ar rămâne vitregite, insuficient
cunoscute.
- Cum apreciaţi evoluţia cercetărilor arheologice de după 1989 în
general şi în special cercetarea privind secolele VI-IX?
- În perioada de după 1989, este un fapt notoriu că cercetarea
arheologică românească a continuat pe tot întinsul ţării, de la preistorie şi
până la evul mediu, obţinându-se rezultate dintre cele mai importante.
Referitor la secolele VI-IX, unde cunoştinţele noastre arheologice se
sprijină pe material documentar prea puţin, investigaţia arheologică
trebuie mult extinsă şi intensificată. În nord-vestul României, de
exemplu, foarte slab cercetat în trecut cu privire la dacii liberi şi epoca
migraţiilor, muzeele judeţene împreună cu cercetători ai Academiei au
întreprins, în ultimii 15 ani, săpături şi cercetări de amploare, cu bune
rezultate. S-au realizat pe materialele arheologice din zonă şi lucrări de
doctorat, unele premiate de Academia Română. Organizarea,
desfăşurarea şi valorificarea săpăturilor întreprinse tematic la nivel
naţional, sub supravegherea Comisiei arheologice, poate fi îmbunătăţită
din multe puncte de vedere, inclusiv dotarea tehnică şi alocarea de
fonduri băneşti mai mari. În altă ordine de idei cred că se impune
schimbarea opticii, potrivit căreia se încredinţează prea des
responsabilitatea pentru săpături arheologice importante unor cercetători
tineri, de altfel capabili şi de perspectivă, dar fără suficientă experienţă în
materie. Se ajunge astfel şi la o prea mare fărămiţare a cercetării, la o
pierdere de sub controlul ştiinţific sever şi competent al mersului şi
finalităţii cercetării însăşi. Printr-o mai strânsă şi judicioasă colaborare
între Academie, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării se
poate optimiza în continuare întreaga noastră cercetare arheologică şi
valorificarea ei istorică superioară şi chiar în plan cultural-turistic.
- Ce ne puteţi spune despre noua generaţie de arheologi? Avem în
toate zonele ţării unii specialişti tineri de mare valoare. Dar nu credeţi
că aceştia sunt prea puţini? Parcă mai mulţi sunt cei care fac arheologie
„din birou”, stând în faţă cu 3-4 monografii, din care fac o teză de
doctorat. Este aceasta o cale de urmat?
- Referitor la tinerii cercetători valoroşi din diferite părţi ale ţării şi
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la arheologia care se face „din birou”, realizându-se în această manieră
chiar lucrări de doctorat, eu am, ca şi alţi colegi, o părere formată, care
corespunde – cred – exigenţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Mai
întâi, arheologia şi lucrările din acest domeniu nu se pot face la parametri
ştiinţifici superiori exclusiv prin munca de birou, fără o îndelungată
experienţă de cercetare în teren. Cele două laturi ale investigaţiei
obligatoriu se cer a fi îmbinate, spre a se putea realiza lucrări de
specialitate de reală valoare. O teză de doctorat, pentru care se acordă
autorului râvnitul titlu ştiinţific, atât la noi, cât şi în alte ţări europene, se
ştie că trebuie să îndeplinească anumite condiţii, fie că ea se plasează în
sfera strictei specialităţi, fie că are un caracter interdisciplinar. Condiţia
primordială este de a aduce o contribuţie ştiinţifică indiscutabilă. Altfel,
ea rămâne o simplă compilaţie, fără valoare. În arheologie, realizarea
unor lucrări cu conţinut valoros şi concluzii istorice importante se
dovedeşte a fi imposibilă şi de neconceput, fără o activitate efectivă şi de
durată pe şantiere arheologice. Că, uneori, se întâmplă şi altfel, nu e
ceva normal, cu excepţia sintezelor, repertoriilor sau a unor culegeri de
materiale publicate.
- Sunteţi mulţumit de felul în care arată unele teze de doctorat?
Poţi fi doctor în arheologia mileniului I d.Hr., de exemplu, fără să fi
efectuat, şi respectiv condus, cercetări de mai mare amploare pe 2-3
şantiere arheologice?
- În principiu şi nu numai, răspunsul meu la această chestiune
rezultă din cele spuse mai înainte. Eu am condus, am citit şi am apreciat,
ca referent, multe teze de doctorat, prezentate în ultima perioadă de timp
şi având ca temă diverse probleme istorico-arheologice din mileniul I al
erei creştine. Pot afirma că toate, la susţinere, au corespuns cerinţelor
actuale – variabil, desigur – pentru a se acorda autorilor respectivi titlul
de „doctor în Istorie”. Precizez, însă, că autorii, fără excepţie, aveau
publicate articole ştiinţifice de specialitate, au lucrat pe şantiere
arheologice ani la rând, au făcut descoperiri importante, pe care le-au
studiat temeinic în ţară şi străinătate, perfecţionându-se profesional în
mod lăudabil. După ce au fost revăzute, completate şi pregătite anume,
unele din aceste lucrări au văzut lumina tiparului şi apoi au obţinut chiar
şi premiul „V. Pârvan” al Academiei Române. Deci, lucrurile trebuie
judecate cu obiectivitate de la caz la caz, în funcţie de criteriile şi
exigenţele actuale, dar fără a manifesta îngăduinţe nepermise. În realitate,
tezele de doctorat de la noi din ţară, în domeniul de care vorbim, nu sunt
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cu nimic inferioare celor din Occident, ba dimpotrivă, în foarte multe
cazuri.
- De decenii bune se aşteaptă Repertoriile arheologice ale
judeţelor şi în final Repertoriul arheologic al României. S-au realizat
câteva repertorii judeţene între care cele pentru Botoşani, Iaşi, Vaslui,
Mureş etc., dar în general este foarte puţin. Cum vedeţi rezolvat acest
deziderat? Ce propuneţi?
- Cu privire la repertoriile arheologice judeţene, până acum s-au
realizat un număr de 12, dintre care patru pentru judeţele extracarpatice şi
8 pentru cele din Transilvania şi Banat. Alte câteva ştiu că se află în
pregătire. Valoare şi utilitate ştiinţifică a repertoriilor arheologice este
cunoscută şi recunoscută pretutindeni în lumea oamenilor de ştiinţă şi de
cultură, în sfera unui mare segment din populaţia ţării. Ele reprezintă
deosebit interes şi ca instrumente de lucru, de informaţii şi de cercetare,
pentru specialiştii care studiază antichitatea şi evul mediu. Dată fiind
necesitatea unui Repertoriu (corpus) arheologic al României, lucrul la
realizarea acestei opere reprezentative a început încă din anul 1950, dar,
din păcate, munca a fost mereu întreruptă şi reluată apoi sporadic,
obţinându-se doar realizări parţiale. Din ceea ce ar trebui făcut şi
continuat pe judeţe mai rămâne circa 70%, ceea ce reprezintă o mare
cantitate de muncă de specialitate. Ea se poate finaliza în bune condiţiuni
la nivel de judeţe, pentru că oameni pricepuţi în materie, bine pregătiţi,
există la muzeele naţionale şi judeţene, institutele de cercetare şi la
facultăţile de istorie din ţară. Este necesară, însă, o bună organizare,
printr-o strânsă colaborare între Ministerul Culturii, Academie şi
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, transmiţându-se instituţiilor din
subordine tot ceea ce se cere pentru fiecare repertoriu judeţean, cu scopul
final de asamblare a repertoriilor judeţene într-un Corpus arheologic a
României. Cu iniţiativă fermă, voinţă, bună organizare şi fondurile
băneşti necesare, întregul proiect poate fi pus în aplicare şi realizat în
câţiva ani. În linii generale, eu aşa văd lucrurile şi am convingerea că
întregul proces al muncii, având atâtea modele de repertorii judeţene
publicate, se poate desfăşura mai rapid şi eficient.
- Sunteţi prezent în câmpul cercetării ştiinţifice şi chiar foarte
activ. În ultimii ani aţi realizat câteva monografii foarte importante. Aţi
coordonat, alături de dr. Al. Suceveanu, realizarea volumului II din
Tratatul de istoria Românilor, apărut recent sub egida Academiei
Române, volum subintitulat: Daco-romani, romanici, alogeni, în care aţi
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scris peste 340 de pagini. La ce lucraţi acum? Ce proiecte aveţi în
pregătire?
- În ultimul timp – pe lângă conducere de doctorate şi alte activităţi
cultural-ştiinţifice – am lucrat la monografia castrului roman de la Gherla
(în colaborare), monografie care e aproape gata şi urmează să apară în
cursul acestui an (circa 250 pag.). Iar în viitorul apropiat, dacă „zeii dacoromani şi ai întregului univers” mă vor ajuta, vreau să public castrul de la
Orheiu Bistriţei, şi aşezarea autohtonă de la Archiud (jud. BistriţaNăsăud), databilă în sec. II-IV, obiective cercetate de mine cu mai mulţi
ani în urmă.
- Domnule Profesor, acum la ceas aniversar, Vă doresc sănătate,
putere de muncă, fericire şi noroc. Da, mai ales mult noroc. Cum ştiţi,
sănătate şi fericire aveau şi cei care s-au îmbarcat pe Titanic, dar n-au
avut noroc.

Ioan Mitrea



Într-o formă prescurtată acest interviu a apărut în Revista de cultură Ateneu, nr. 2
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DATE RECENTE DESPRE CREDINŢELE MAGICO-RELIGIOASE
LA ÎNCEPUTUL ENEOLITICULUI PE TERITORIUL MOLDOVEI
Nicolae Ursulescu
Multă vreme, conţinutul real al perioadei neolitice a fost puternic
estompat atât de caracterul aleatoriu şi sărăcăcios al descoperirilor, cât şi
de încadrarea descoperirilor neolitice în aşa-numita comună primitivă,
ducând cu gândul la o societate aflată departe de începuturile propriu-zise
ale istoriei. Se adăugau şi reprezentări grafice naive, inspirate din unele
observaţii selective asupra comunităţilor relictă, care doreau mai curând
să şocheze privitorul/cititorul decât să-l introducă în universul acelor
oameni – „ciudat”, pentru că nu semăna cu al nostru.
O dată cu înmulţirea spectaculoasă a descoperirilor arheologice
referitoare la neolitic, în toate regiunile Lumii Vechi, mai ales după cel
de al doilea război mondial, a devenit evident că această perioadă, prin
modelul de viaţă al societăţii sale complex structurate, trebuia introdusă
în perioada timpurie a istoriei, ca un stadiu de civilizaţie prin care
omenirea a trecut, la un moment dat, deschizând lunga perspectivă a
omului producător, capabil să intre într-o relaţie ambivalentă cu mediul
înconjurător.
De asemenea, apelul insistent la metode moderne, interdisciplinare,
de cercetare, îndeosebi în domeniul cronologiei, a arătat că neoliticul nu a
fost o perioadă scurtă în istoria omenirii, ci a durat cel puţin patru
milenii, adică aproximativ tot atât cât s-a scurs de atunci până în prezent.
Studierea atentă a materialului a arătat că, într-o perioadă atât de lungă,
au existat, în mod necesar, mai multe stadii de evoluţie, dintre care cele
mai importante au fost neoliticul propriu-zis (în sensul în care se
utilizau atunci numai unelte de piatră, prelucrate fie prin noua tehnică a
şlefuirii, fie prin perpetuarea vechiului procedeu al cioplirii) şi
eneoliticul (numit şi chalcolithic sau epocă a cuprului), în care, alături
de vechile unelte de piatră, se utilizau, în număr din ce în ce mai mare, şi
obiecte de aramă. Arama, ca prim metal folosit de om, deschidea, astfel,
lungul drum al epocii metalelor, care va marca în mod decisiv evoluţia
umanităţii.
Faţă de etapa anterioară, cea a neoliticului propriu-zis, eneoliticul
prezintă multe trăsături noi, rezultate din progresele realizate de
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comunităţile umane pe toate planurile1. Astfel, faţă de aşezările deschise
ale perioadei neolitice, cele din eneolitic sunt, în multe cazuri, delimitate
prin lucrări de fortificare, din ce în ce mai complexe (şanţuri, palisade,
valuri de pământ). Apare o ierrhizare între aşezări, în jurul celor întărite
(„cetăţui”, cum sunt numite în popor) gravitând altele deschise, de
dimensiuni mai mici şi cu un inventar mai sărac. Spaţiul limitat al
aşezărilor fortificate impune o anume organizare a terenului (sectoare
pentru locuinţe, sectoare de interes economic, îndeosebi pentru
adăpostirea vitelor, o zonă centrală, rezervată reuniunilor colective, unde
uneori se ridică şi o construcţie de interes public, cu caracter de
sanctuar); sunt scoase în afara spaţiului locuit terenurile agricole şi
zonele destinate înmormântărilor, apărând ideea de necropolă. Toate
aceste măsuri de organizare internă a spaţiului aşezărilor, impuse de o
autoritate recunoscută de ceilalţi membri ai comunităţii (stadiul de
organizare socială chiefdoms), constituie premise ale viitorului proces de
urbanizare, care, în unele regiuni (îndeosebi în Orientul Apropiat), va
avea condiţii să se împlinească mai repede, în altele, precum cel carpatic
(supuse unor repetate vicisitudini istorice), fiind necesară o aşteptare de
câteva milenii2.
Noutăţi apar, în eneolitic, şi în ceea ce priveşte complexitatea vieţii
spirituale. Dovada cea mai clară o constituie apariţia, oarecum bruscă, a
mii de statuete, făcute îndeosebi din lut, dar şi din diverse alte materiale
(os, piatră, marmoră, cupru, aur, desigur şi lemn), faţă de rarele
reprezentări figurative ale perioadei anterioare3. Diversitatea modurilor
de reprezentare, evidentă mai ales în detalii, dincolo de o anumită
standardizare, impusă de canoane, ne indică nu numai existenţa unor
preocupări de ordin artistic la modelatorii neolitici, ci şi faptul că se
dorea redarea anumitor teme religioase, care se dezvăluie prin studierea
comparativă a unui material numeros4.
1

N. Ursulescu, Sur les débuts du Chalcolithique à l’est des Crpates, în Studia
praehistorica, 1-2, Sofia, 1978, p. 130-135; idem, Începuturile istoriei pe teritoriul
României2, Iaşi, 2002, p. 54-55, 86-88.
2
Idem, Premise ale fenomenului urbanizării în Istoria veche a României, în
Contribuţii privind neoliticul şi eneoliticul din regiunile est-carpatice ale
României, Iaşi, 2000, p. 24-27.
3
E. Comşa, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României,
Bucureşti, 1995.
4
D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, BMA III, Piatra
Neamţ, 1997, p. 201-215.
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Începuturile eneoliticului la est de Carpaţi sunt legate de evoluţia
culturii Precucuteni (circa 4200-3600, după datele radiocarbon
necalibrate, sau 5100-4500, după datele calibrate), care, aşa cum arată
sugestivul nume dat de descoperitorul ei, prof. Radu Vulpe5, a prefaţat
evoluţia celei mai reprezentative civilizaţii a preistoriei româneşti,
complexul cultural Cucuteni-Tripolie, dezvoltând treptat motivele
principale ce vor fi redate apoi, prin pictură, pe ceramica şi plastica
cucuteniană. Transmiterea moştenirii de la precucutenieni la cucutenieni
nu se vădeşte doar în ceramică, ci şi într-o serie de aspecte ale vieţii
cotidiene, atât sub raport material, cât şi spiritual. Astfel, locuinţele solid
construite, cu podină groasă de lut, aşternut pe o structură de bârne, nu
sunt o descoperire a cucutenienilor, ci au fost utilizate, cu câteva sute de
ani mai înainte, de populaţia culturii Precucuteni6.
De o importanţă deosebită sunt descoperirile referitoare la obiecte
şi complexe de cult din cultura Precucuteni, făcute, în ultima perioadă,
prin cercetările de amploare desfăşurate în aşezările de la Poduri-Dealul
Ghindaru7 (jud. Bacău), Târgu Frumos8 şi Isaiia9 (jud. Iaşi).
Astfel, la Poduri (lângă Moineşti), în locuinţa nr. 36 (săpată
parţial), au fost descoperite două vetre, în jurul fiecăreia existând câte un
complex de cult. Lângă prima vatră era un complex, denumit de
descoperitor „Sfânta Familie”, format din şapte statuete, un tron de lut ars
şi un vas miniatural. Lângă cea de a doua vatră erau depuse, într-un vas,
21 de statuete şi 13 tronuri de lut, probabil învelite în paie – complex
5

R. Vulpe, Civilisation précucutenienne récemment découverte à Izvoare en
Moldavie,în Eurasia Septentrionalis Antiqua, XI, Helsinki, 1937, p. 134-146.
6
S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974, p. 25-38;
N. Ursulescu, F.A. Tencariu, V. Merlan, Noi date privind sistemul de fixare a pereţilor în
cultura Precucuteni, în Carpica, XXXI, 2002, p. 13-18 şi fig. 1-2; N. Ursulescu, A.F. Tencariu,
G. Bodi, Despre problema construirii locuinţelor cucuteniene, în Carpica, XXXII,
2003, p. 5-18.
7
D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindarului. O Troie în Subcarpaţii Moldovei,
BMA XIII, Piatra Neamţ, 2003 (cu bibliografia anterioară).
8
N. Ursulescu, D. Boghian, V. Cotiugă, Problèmes de la culture Précucuteni à la
lumière des recherches de Târgu Frumos (dép. de Iaşi), în: Scripta praehistorica.
Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata
(eds. V. Spinei, C.-M. Lazarovici, D. Monah), Iaşi, 2005, p. 217-260 (cu bibliografia
anterioară).
9
N. Ursulescu, F.-A. Tencariu, L. Scarlat, Isaiia 2005. Noi date privind complexele de cult
din cultura Precucuteni, în Carpica, XXXIV, 2005, p. 37-54 (cu bibliografia anterioară).
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denumit convenţional „Soborul Zeiţelor” (fig. 1/1)10.
De o deosebită importanţă este descoperirea unei construcţii cu
evident caracter de sanctuar în aşezarea de la Isaiia (com. Răducăneni,
jud. Iaşi), care a existat în faza a II-a şi, eventual, la începutul celei de a
III-a a culturii Precucuteni11. Construcţia a avut două faze de existenţă
suprapuse în acelaşi loc, chiar dacă planul şi dimensiunile s-au modificat
în oarecare măsură. Ambele construcţii au avut podea de lut masiv, pe o
structură de bârne de lemn. Atât în faza mai veche, cât şi în cea mai nouă
s-au găsit numeroase obiecte, care aveau o destinaţie specială de cult;
uneori, aceste obiecte erau grupate în adevărate complexe, în jurul celor
două vetre, care au avut un amplasament diferit de la o etapă la alta12.
Vom stărui asupra a două complexe din această construcţie, pe care le
considerăm a fi cele mai reprezentative.
Astfel, lângă vatra răvăşită a primei construcţii, pe o suprafaţă de
circa 1 m2, s-au găsit trei piese, cu un evident caracter de cult, care,
odinioară, făceau parte, probabil, dintr-o structură rituală: o măsuţă-altar
10

D. Monah et alii, Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru, în Cercetări
Arheologice, VI, Bucureşti, 1983, p. 15-20; iidem, Noi date C14 din nivelurile aparţinând
culturii Precucuteni din staţiunea de la Poduri-„Dealul Ghindaru", jud. Bacău, în
Cercetări Arheologice, VIII, 1986, p. 138; D. Monah, O importantă descoperire
arheologică,în Arta, 7-8, 1982, p.11-13; idem, Practici rituale în vremea culturii Cucuteni,
în Credinţă şi cultură în Moldova, vol. I (Trecut religios şi devenire creştină), Iaşi,
1995, p. 14-16; idem, op.cit.,1997, p. 34-35, 191-192; idem, Idei religioase la triburile
Cucuteni-Tripolie (mileniile V-IV î.H.), în Prelegeri academice, I/1, Academia Română –
Filiala Iaşi, p. 19-36 ; C.-M. Mantu, Gh. Dumitroaia, Cult Complex „The Council of the
Godesses”, în vol. Cucuteni, the least great Chalcolithic Civilization of Europe,
Tessaloniki-Athen, 1997, p. 179-181.
11
N. Ursulescu, V. Merlan, Isaiia, în Cronica cercetărilor arheologice din România.
Campania 1996, Bucureşti, 1997, p. 32 şi pl. XXIV; N. Ursulescu, V. Merlan, F.-A. Tencariu,
Isaiia. com. Răducăneni, jud. Iaşi, în Cronica ercetărilor arheologice din România.
Campania 2000, Bucureşti, 2001, p. 110-112 şi pl. 28; N. Ursulescu, Construcţiile-sanctuar
în cadrul organizării interne a aşezărilor din eneoliticul timpuriu al României, în Istorie
şi conştiinţă. Profesorului Ion Agrigoroaiei la a 65-a aniversare, Iaşi, 2001, p. 5-6.
12
Se repetă şi la Isaiia constatarea făcută în alte aşezări enolitice din România, precum la
Căscioarele (Vl. Dumitrescu, Édifice destiné au culte découvert dans la couche BoianSpanţov de la station tell de Căscioarele, în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 6-7, 22; idem,
Stratigrafia aşezării-tell de pe Ostrovelul de la Căscioarele,în Cultură şi civilizaţie la
Dunărea de Jos, II, Călăraşi, 1986, p. 73-74, 76, 78, 80) sau la Parţa (Gh. Lazarovici, Das
neolitische Heiligtum von Parţa, în Neolithic of Southeastern Europe and its Near East
Connections, Budapest, 1989, p. 149-174; Gh. Lazarovici, Fl. Draşovean, Z. Maxim, Parţa,
Timişoara, 2001), adică locul destinat activităţilor sacre se păstrează.
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rotundă, de mari dimensiuni, cu bazinul sprijinit pe patru picioare masive
(fig. 2/1); un vas (fig. 2/2) de tip askos (una din cele mai vechi atestări
ale acestei forme în sud-estul Europei); o tăbliţă fragmentară de lut, cu
semne incizate pe una din feţe (fig. 2/3)13. Tableta se încadrează în
categoria pieselor similare, acoperite cu semne incizate, descoperite în
diferite culturi din sud-estul Europei, ce se pot lega de un mare orizont
cultural-cronologic, corespunzător răspândirii fenomenului istoric de tip
„vincian”, în sensul larg al accepţiunii; aceste semne au fost considerate
fie simple simboluri magice, fie o veche încercare locală de utilizare a
unui sistem incipient de scriere14. Este evident, însă, că în cazul celor
două tăbliţe fragmentare este vorba doar de semne simbolice. Este posibil
ca „şamanul” care avea în grijă acest sanctuar să fi cunoscut în alte zone
valoarea simbolică a acestor tăbliţe acoperite cu semne, dar, neputând să
reproducă ideogramele respective, a incizat semne cu un aspect
neobişnuit, în cadrul cărora fragmentele de spirală şi arcurile de cerc
deţin locul cel mai important.
În apropierea celei de a doua vetre, aparţinând construcţiei mai noi,
a fost găsit, printre altele, un recipient de o formă specială (fig. 3/1), care,
aşa cum arată şi alte câteva piese similare din culturile Gumelniţa şi
Cucuteni15, a fost modelat tocmai pentru a adăposti un ansamblu de cult,
ca un fel de „puşculiţă”. Ansamblurile de cult erau întrebuinţate cu
ocazia unor ceremonii şi apoi păstrate în recipiente, care, de regulă,
aveau această destinaţie, fiind modelate cu gura strâmtată, prin
încovoierea marginilor.
13

O a doua tabletă fragmentară, de un tip asemănător, s-a găsit ulterior, în pământul
scos din această zonă, în timpul săpăturilor.
14
N. Vlassa, Chronology of the Neolithic in Transylvania, in the light of the Tartaria
Settlement's Stratigraphy, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 485-494; Vl. Dumitrescu, Peut-on
réellement parler d'un système de pré-écriture de la culture de Vinča?, în Dacia, N.S.,
XXIX, 1985, p. 112-118; E. Masson, L'„écriture” dans les civilisations danubiennes
néolithiques, în Kadmos, XXIII, 1984, 2, p. 89-123; J. Makkay, A tartariai leletek,
Budapest, 1990.
15
M. Cârciumaru, Le collier de semences d'Ulmeni (culture de Gumelniţa), în Dacia,
N.S., XXIX, 1985, p. 125-127; S. Marinescu-Bîlcu, M. Cârciumaru, Coliere de
«Lithospermum purpureo-coeruleum» şi „perle” de cerb în neoliticul din România
în contextul centrului şi sud-estului Europei, în SCIVA, 43, 1992, 4, p. 362 şi fig. 8;
p. 360 şi fig. 7/1); V. Ursachi, Le dépôt d'objets de parure énéolithique de Brad,
com. Negri, dép. de Bacău, în Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en
contexte européen, Iaşi, 1991, p. 337-338, 343-344, 364-367, fig. 5-8.
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Recipientul de la Isaiia conţinea 21 de statuete antropomorfe
feminine, 13 scăunele de lut (dintre care doar unul cu picioare), un colier
cu 42 de mărgele de lut perforate (cilindrice şi rotunde), 21 de conuri de
lut cu un orificiu vertical, la partea superioară şi alte 21 de biluţe de lut,
perforate doar parţial (fig. 1/2). Probabil că cele 21 de conuri şi cele 21
de biluţe parţial perforate formau odinioară piese unitare, fiind reunite cu
ajutorul unor tije de lemn (fig. 3/2); rezultă astfel 21 de imagini phallice
schematizate, ce ar putea fi puse în legătură cu acelaşi număr de statuete
feminine, existente în acest ansamblu, deci cupluri de tipul divinitatea
feminină şi acolitul ei.
În cadrul ansamblului de cult de la Isaiia corelaţiile numerice dintre
piesele componente joacă un rol de maximă importanţă, bazându-se pe
valoarea simbolică a cifrei 7, ca număr al divinităţii, al supranaturalului,
în concepţia vechiului sistem numeric oriental cu şase cifre16. Dorim să
subliniem în mod deosebit repetarea exactă a unor proporţii numerice în
cadrul ansamblurilor de cult descoperite la Isaiia şi Poduri, aparţinând
aceleiaşi faze a culturii Precucuteni (a II-a): 21 de statuete, dintre care 15
decorate (la Poduri cu pictură, la Isaiia prin incizii), 13 scăunele-tronuri
de lut, cu spătarele terminate, la cele mai multe exemplare, prin
proeminenţe stilizate în formă de coarne (mai mari sau mai mici), care
pot fi considerate un simbol al masculinităţii (fig. 4).
Este evident că doar 13 din cele 21 de statuete aveau dreptul de a fi
aşezate pe scaune, probabil cele care erau considerate că ajunseseră la
maturitate şi dăduseră naştere vieţii, iar coarnele scăunelelor reprezentau
tocmai simbolul hierogamiei, ca şi imaginile phallice stilizate (conurile
cu cap mobil). În acest sens, trebuie remarcat că cele 21 de statuete din
grupurile de la Isaiia şi Poduri erau de dimensiuni diferite (la Isaiia, între
1,9 şi 8,7 cm) şi aveau, fiecare, trăsături distinctive. Şi scăunelele se
deosebeau între ele, prin diferite elemente. Se remarcă, în mod deosebit,
două scăunele care prezintă decoruri simbolice, realizate prin puncte
imprimate: unul avea o spirală (fig. 3/3), iar celălalt un decor cu metope,
separate printr-o linie, terminată, la unul din capete, cu alte două liniuţe,
ceea ce ar putea reda o reprezentare umană, extrem schematizată (fig. 3/4).
Scaunul cu decor spiralic de puncte avea, pe partea dorsală, un desen de
16
E. Lévi, Misterele Kabalei. Armonia ocultă a celor două testamente conţinută în
profeţia lui Iezechil şi Apocalipsa Sfântului Ioan, Oradea, f. an, p. 190; Papus,
Kabbala (Tradiţia secretă a Occidentului), Bucureşti, f. an, p. 52-53.
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linii incizate; din păcate, semnificaţia acestui desen ne scapă, dar nu
putem să nu ne gândim la faptul că spirala e considerată ca fiind simbolul
evoluţiei permanente, al vieţii eterne. Un alt semn simbolic (mai clar
apropiat de o ideogramă) apare şi pe spatele unei statuete (fig.3/5).
Repetarea identică a componenţei elementelor de bază din cele
două complexe de cult contemporane, care au fost descoperite la o
distanţă de circa 140 km în linie dreaptă, ne sugerează faptul că lumea
culturii Precucuteni avea o concepţie religioasă unitară, pe care o
transpunea identic, în esenţă, dar cu diferite modalităţi de redare artistică,
deosebite de la o comunitate la alta. Această constatare, valabilă
deocamdată în mod cert pentru aşezările de la Poduri şi Isaiia, pare a fi
confirmată şi de numărul identic al statuetelor (21) descoperite în
construcţia de cult de la Sabatinovka (16 piese pe laviţă, cinci în zona
râşniţelor), ca şi de numărul probabil egal al scăunelelor din acelaşi
complex. Dar, la Sabatinovka nu era vorba de un complex închis (ca la
Poduri şi Isaiia), ci de piese răspândite pe suprafaţa construcţiei, etalate
probabil chiar în timpul unei ceremonii17.
În marea aşezare precucuteniană de la Târgu Frumos (datând din
faza a III-a a acestei culturi) stratul de cultură, cu o grosime de circa un
metru, a indicat succesiunea a trei etape (fiecare cu câte două orizonturi)
de locuire18. Una din cele 12 locuinţe descoperite aici (nr.11) aparţinea
ultimului nivel de locuire (III) şi se evidenţia prin existenţa unei
platforme groase de lut, construită pe bârne, în maniera ce va deveni
specifică culturii Cucuteni. În partea sa nord-estică, locuinţa avea o vatră
de mari dimensiuni, cu un diametru de 1,20-1,30 m (fig. 5/1), în faţa
căreia, uşor lateral (spre sud-vest), era un altar casnic; acesta fusese
înconjurat cu o margine de lut, în formă de potcoavă19. În momentul
descoperirii, atât altarul, cât şi marginea înconjurătoare erau puternic
deranjate şi fragmentare. Ele au fost acoperite cu o angobă albicioasă, pe
17

M.L. Makarevič, Ob ideologičeskich predstavlenijach u tripol'skich plemin, în Zapiski
Odesskogo archeologičeskogo obščestva, I (34), 1960, p. 290-292 şi fig. 1; D. Monah,
op.cit., 1997, p. 255, fig. 3/1.
18
N. Ursulescu, D. Boghian, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezarea
precucuteniană de la Tg. Frumos (jud. Iaşi), în Codrul Cosminului. Analele Ştiinţifice ale
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, seria Istorie, S.N., 2 (12), 1996, p. 38-72.
19
N. Ursulescu, D. Boghian, V. Cotiugă, L’autel peint de l’habitat de Târgu Frumos
(dép. de Iaşi) appartenant à la civilisation Précucuteni (Énéolithique ancien), în
Studia Antiqua et Archaeologica, IX, 2003, p. 27-40.
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care s-a pictat cu roşu-brun; la prima vedere, pare a fi vorba de o
tricromie, dar deosebirile de nuanţă între roşu şi brun par a se datora
arderii secundare (fig. 6/1).
Altarul prezintă o formă necunoscută până acum. El consta din
două plăci de lut, unite la partea superioară printr-o cornişă, care se
arcuia spre spate, continuându-se cu o altă placă, de data aceasta unitară,
paralelă cu cele două din faţă; între ele există un spaţiu liber, vizibil prin
intervalul dintre plăcile frontale (fig. 6/2) Se pare că cele două plăci din
faţă redau, printr-o schematizare extremă, busturi umane. Una din plăci
era întreagă (cu excepţia bazei), iar din cealaltă s-au păstrat două
fragmente. La partea superioară, plăcile frontale aveau, lateral, câte o
uşoară răsfrângere exterioară, sugerând probabil „umerii”. La nivelul lor
începea cornişa. Părţile laterale erau rotunjite.
Plăcile, groase de 4 cm, au, în starea actuală de conservare, o
înălţime de 26 cm şi o lăţime de 20 cm. Între plăcile frontale şi placa
dorsală există câte o muchie transversală de lut, ambele dispuse puţin
oblic şi prinse organic de spatele celor două plăci din faţă. Pe părţile
afrontate ale muchiilor era câte o amprentă trapezoidală. La partea
inferioară, aceste muchii aveau câte o perforaţie (cu diametrul de 6 cm),
din care s-au păstrat doar segmente. Amprentele trapezoidale şi orificiile
sugerează că cele două plăci frontale erau probabil prinse între ele cu
ajutorul unui dispozitiv de lemn, terminat cu o tijă introdusă în cele două
orificii. În caz că respectivul dispozitiv avea într-adevăr această formă, el
ar fi putut servi la deplasarea altarului.
Partea de deasupra cornişei era ruptă, dar nu excludem posibilitatea
ca aici să se fi aflat capetele (fixe sau mobile) celor două reprezentări
antropomorfe schematizate, dacă avem în vedere cum se terminau, de
exemplu, altarele de la Parţa20 sau Truşeşti21.
Aspectul cel mai important al acestui altar neobişnuit îl reprezintă
pictura existentă pe feţele plăcilor frontale, care apare, într-o compoziţie
elaborată, anterior cunoscutei picturi cucuteniene. Motivul principal al
decorului este, pe fiecare placă, un romb, în mijlocul căruia se află un
cerc, uşor ovalizat. Deasupra celor două romburi, sub cornişă, au fost
trasate patru linii paralele. Motivul romburilor circumscrise este
20

Gh. Lazarovici, Fl. Draşovean, Z. Maxim, Parţa, Timişoara, 2001.
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A.C. Florescu, Truşeşti. Monografie
arheologică, Bucureşti-Iaşi, 1999, p. 528-530 şi fig. 372/6.
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considerat un semn simbolic comun pentru mai multe civilizaţii neo-eneolitice
din Europa de sud-est şi centrală, ca şi din Anatolia22.
Ideea dublei reprezentări a unor divinităţi în cadrul aceluiaşi
complex de cult este întâlnită şi în alte culturi eneolitice din România,
precum la bine-cunoscutul altar de la Truşeşti23 din faza A a culturii
Cucuteni, la Parţa, în cultura Banatului24 sau în staţiunea eponimă de la
Vădastra25. Acestea au fost interpretate fie ca o formă de reprezentare a
ideii cuplului divin – Marea Zeiţă cu acolitul masculin26, fie ca un
prototip al zeiţelor mamă-fiică, aşa cum vor apare în mitologia greacă,
prin cuplul Demeter-Core27.
Dacă interpretarea motivului pictat de pe busturile celor două plăci
frontale ale altarului de la Târgu Frumos ca simbol feminin este corectă,
atunci acest complex de cult poate constitui o dovadă în plus că şi
comunităţile culturii Precucuteni practicau o formă de venerare a cuplului
zeităţilor feminine, care asigurau perpetuarea naturii, vegetaţiei, deci a
vieţii.
Amplasarea altarului lângă vatră nu este întâmplătoare, deoarece, în
calitatea ei de păstrătoare a focului, vatra era locul cel mai important al
casei, deci şi locul de desfăşurare a ceremoniilor rituale28. În plus, nu
22

I.T. Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural StoicaniAldeni, Bucureşti, 1983, p.104; idem, Monografia arheologică a Moldovei de sud, în
Danubius, XVI, 1996, p. 192; E. Ruttkay, Ein Heilszeichen aus dem 5. Jahstausend
v.Chr. in der Lengyel-Kultur, în Das Altertum, 45, 1999, p. 271-291.
23
Vezi nota 21.
24
Vezi nota 20.
25
J. Makkay, Altorientalische Parallelen zu den ältesten Heiligtumstypen
Südosteuropas, în Alba Regia, Székesfehérvár, 11 (1970), 1971, p. 141.
26
M. Petrescu-Dâmboviţa, Die wichtigsten Ergebnisse der archäologischen
Ausgrabungen in der neolithischen Siedlung von Truşeşti (Moldau), în
Praehistorische Zeitschrift, 41, Berlin, 1963, p. 180; Vl. Dumitrescu, Arta culturii
Cucuteni, Bucureşti, 1979, p. 79.
27
P. Lévêque, Formes et structures méditéranéenes dans la genése de la religion
grecque, în Praelectiones Patavinae, IX, Roma, 1971, p. 175-176; J. Makkay, op.cit.,
1971, p. 19-14; D. Monah, Grands thèmes religieux reflétés dans la plastique
anthropomorphe Cucuteni-Tripolie, în Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, p. 192;
idem, op. cit., 1997, p. 214.
28
M. Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, 1992, p. 30; G. Bachelard, Psihanaliza
focului, Bucureşti, 1989, p. 31-35, 52-53; C. Pont-Humbert, Dicţionar universal de
rituri, credinţe şi simboluri, Bucureşti, 1998, p. 136-140; I. Evseev, Dicţionar de
simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, 1994, p.198.
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putem omite faptul că vatra locuinţei 11 a fost amplasată exact pe locul
unde, în etapa anterioară de locuire, existase o groapă, umplută cu
numeroase vestigii, cu ocazia nivelării terenului pentru ridicarea noii
construcţii. Aceeaşi situaţie a fost întâlnită şi în cazul locuinţei alăturate
nr. 8, unde vatra cuptorului a fost construită peste o fostă groapă, dar şi în
numeroase alte aşezări neo-eneolitice. Această soluţie nu poate avea
decât o explicaţie religioasă, deoarece, din punct de vedere tehnic,
ridicarea vetrei pe o umplutură care se tasa cu timpul impunea refacerea
repetată a suprafeţei vetrei (în cazul vetrei locuinţei 11 s-au observat treipatru asemenea refaceri, iar la vatra locuinţei nr. 8 operaţiunea s-a repetat
de nouă ori!). Ostentaţia cu care această situaţie (vatră/groapă) se repetă,
în ciuda inconvenientelor de ordin tehnic, constituie, credem, un
argument forte în favoarea ipotezei că oamenii preistorici considerau că
vatra – un veritabil „centru al lumii”; pentru perspectiva familie – nu
putea fi construită decât într-un loc hierofanic şi cratofanic29. Era necesar
ca un asemenea loc să se găsească într-un contact direct cu forţele ce
asigurau regenerarea permanentă a naturii, deci cu Marea Zeiţă (Mamă a
Pământului). Vatra, în calitatea ei de păstrătoare a focului (de asemenea
de origine divină, dar celestă), asigura astfel, prin construirea sa pe o
groapă care pătrundea în pământul sacru, legătura dintre cele două forţe
generatoare ale vieţii: Cerul şi Pământul; unirea lor era, în esenţă, o
expresie a „cuplului divin”, o formă de manifestare a hierogamiei. Deci,
umplutura unor asemenea gropi, peste care se construia vatra unei
locuinţe (de fapt, punctul cel mai important al acesteia, simbolul ei),
poate fi considerată o depunere cultică de fundare. S-ar putea, deci,
afirma că, în multe cazuri, întâi era ales locul pentru vatră şi apoi, în jurul
acestuia, se construia casa.
Prezenţa obligatorie a vetrelor şi cuptoarelor în desfăşurarea
ceremoniilor de cult este evidenţiată şi de machetele de locuinţe, de tipul
celor de la Popudnja, cu cunoscuta sa vatră cruciformă (fig. 7/1)30 sau de
descoperirea scenei de cult, în etalare, din construcţia-sanctuar de la
Sabatinovka II, din bazinul Bugului Sudic (Ucraina). În această aşezare,
aparţinând fazei Tripolie A, contemporană cu sfârşitul fazei a II-a şi
începutul fazei a III-a a culturii Precucuteni, construcţia-sanctuar, cu
29

Mircea Eliade, op.cit., p. 49-51.
T.S. Passek, Periodizacija tripol’skich poselenij, MIA 10, Moskva-Leningrad, 1949,
p. 95-96, fig. 50/4.
30
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pridvor (fig. 7/2), conţinea un cuptor cu numeroase vase, 21 de statuete
feminine (dintre care cinci aşezate lângă acelaşi număr de râşniţe şi 16 pe
laviţa de lângă cuptor), circa zece tronuri-scăunele (cu proeminenţe în
formă de coarne) şi un tron de lut, de mari dimensiuni (terminat prin
proeminenţe-coarne)31.
Caracterul de construcţie cu destinaţie specială de cult al locuinţei
nr. 11 de la Târgu Frumos pare a fi subliniat şi prin existenţa unei
banchete joase, adosată peretelui nordic, la circa 1,5 m vest de vatră (fig.
5/2). Bancheta se înălţa, printr-un cant feţuit, cu circa 20 cm deasupra
platformei locuinţei, având o lungime de aproape 3 m şi o lăţime de 1,45 m.
Deşi, iniţial, aceasta a fost interpretată ca un posibil loc pentru dormit32,
totuşi, având în vedere situarea sa în apropierea vetrei şi a altarului, nu
excludem posibilitatea ca bancheta să fi servit şi pentru depunerea
ofrandelor, aşa cum s-a constatat, de exemplu, la Parţa33.
Aspecte rituale legate de amenajarea interioară a locuinţelor au
apărut şi la Isaiia, în afară de complexul de statuete şi descoperirile deja
menţionate. Aici s-a constatat că amenajările de cult se pot prezenta şi
sub forma unor coloane sau plăci de lut schematizate34.
Astfel, în locuinţa nr. 6, de pe marginea vestică a vetrei a căzut o
coloană mică de lut, uşor tronconică, cu un capitel aplatizat, în formă de
ciupercă. Coloana (fig. 6/1), atât cât s-a păstrat, avea o lungime de 35 cm
şi un diametru (la bază) de 15 cm. A fost făcută dintr-o pastă
rudimentară, având un miez mai consistent (gros de 6 cm) şi apoi un
înveliş, format din două lipituri succesive. Rolul ei pare să fi fost similar
cu cel al coloanelor descoperite la Căscioarele35, Greaca36 şi Parţa37,
interpretate ca asigurând legătura simbolică dntre pământ şi cer38.
31
M.L. Makarevič, op.cit., 1960, p. 290-292 şi fig. 1; Vl.G. Zbenovič, Siedlungen der
frühen Tripol’e-Kultur zwischen Dnestr und Südliche Bug, Archäologie in Eurasien,
Bd. 1, Espelkamp, 1996, p. 32-33; D. Monah, op.cit., 1997, p. 35, 48, 191, 255.
32
N. Ursulescu, D. Boghian, V. Cotiugă, Târgu Frumos, în Cronica cercetărilor
arheologice. Campania 1999, Bucureşti, 2000, p. 107.
33
Gh. Lazarovici, Fl. Draşovean, Z. Maxim, op.cit., 2001.
34
N. Ursulescu, F.-A. Tencariu, Aménagements de culte dans la zone des foyers et des
fours de la culture Précucuteni, în Memoria Antiquitatis, XXIII, 2004, p. 129-144.
35
Vl. Dumitrescu, op.cit., 1970, p. 2, 10, 14, 16-18 şi pl. III/1; idem, op.cit., 1974, p. 478 şi
fig. 487.
36
E. Comşa, Istoria comunităţilor culturii Boian, Bucureşti, 1974, p. 149, fig. 153.
37
Gh. Lazarovici, Fl. Draşovean, Z. Maxim, op. cit., p. 209-210, 235 (fig. 189) şi 287.
38
A. Niţu, Reprezentarea altarului cu două coloane pe ceramica de la Turdaş, Iaşi,
1948; M. Eliade, op. cit., p. 32-35, 49-51; Vl. Dumitrescu, op.cit., 1970, p. 20-21.
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Fragmentele unei alte coloane au fost descoperite printre
materialele aruncate în umplutura gropii nr. 40. De data aceasta, capitelul
coloanei avea forma de taler, uşor concav, cu un diametru de 25 cm.
Corpul coloanei, spre deosebire de cel al coloanei din locuinţa nr. 6, era
gol în interior, ceea ce arată că învelişul de lut îmbrăca un miez de lemn,
fapt confirmat şi de prezenţa unor urme de cărbune în interiorul coloanei.
Locuinţa nr. 7 avea, ca şi cea menţionată anterior, atât vatră, cât şi
cuptor. În faţa vetrei a fost găsită, în poziţie căzută, o placă de lut, înaltă de
17 cm, cu marginea superioară arcuită, formând două corniţe (fig. 8/4).
Cuptorul avea forma caracteristică de potcoavă. Pe latura dinspre
vatră, aproape de gura cuptorului, a fost plasată vertical o placă de lut
(fig. 8/2), care s-a rupt, împreună cu baza sa îngroşată, căzând spre
interiorul cuptorului. Avea înălţimea de 27 cm, era lată de 17 cm şi
groasă de 6 cm. Laturile erau rotunjite, iar partea superioară înşeuată,
terminându-se cu două colţuri, ce sugerează probabil coarnele. Pe partea
din faţă placa prezintă o adâncitură rotundă, ce ar putea fi considerată
drept ombilic, în cazul în care se acceptă interpretarea că placa este o
reprezentare antropomorfă foarte schematizată, pornindu-se de la
comparaţia cu cele două plăci ce formează altarul din locuinţa nr. 11 de
la Târgu Frumos.
O placă similară, dar cu baza ruptă (fig. 8/3), a fost descoperită pe
aceeaşi latură a cuptorului, chiar în dreptul gurii. Avea lungimea de 19 cm şi
lăţimea de 15, prezentând aceeaşi arcuire la partea superioară.
O analogie pentru cele trei plăci de lut din locuinţa nr. 7 (una lângă
vatră şi două lângă cuptor) o găsim în cultura contemporană Tisa, la
Véstö-Mógar39, acolo piesa fiind încadrată în rândul obiectelor de cult cu
coarne de consecraţie40.
Ipoteza pare verosimilă, dar trebuie amintită şi posibilitatea de a
interpreta aceste piese cu „coarne” drept „căţei de vatră”, deşi aceştia
sunt atestaţi în perioade mult mai târzii şi e greu de crezut că în
documentarea lor arheologică ar putea să existe lacune cronologice atât
de mari. Un contraargument pentru această interpretare „prozaică” îl
39

K. Hegedüs, J. Makkay, Véstö-Mógar, un habitat de la culture de Tisza, în Les
agriculteurs de la Grande Plaine Hongroise (coord. Pál Raczky), Dijon, 1998, p. 95,
104-106, nr. 15.
40
N. Kalicz, P. Raczky, The precursors to the „Horns of Consecration” in the
South/East European Neolithic, în Acta Archaeologica Academiae Scientiarum
Hungaricae, 33, 1981, p. 5-20.
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constituie, de asemenea, faptul că, în acest caz, funcţionalitatea lor
utilitară ar fi impus o prezenţă obişnuită a acestor piese în complexele de
locuire precucuteniene şi cucuteniene – lucru ce nu este confirmat de
descoperirile arheologice de până acum. Din acest motiv, în stadiul actual
al cunoştinţelor, rămânem la opinia că aceste plăci reprezintă, mai
curând, amenajări cu caracter de cult, plasate la marginea vetrelor şi
cuptoarelor, dar, probabil, nu în orice construcţie.
*
*
*
Datele recent furnizate prin cercetările de la Poduri, Târgu Frumos
şi Isaiia41 ne oferă o lărgire majoră a cunoştinţelor despre viaţa spirituală
a comunităţilor precucuteniene, întrezărindu-se şi mai bine legătura
intimă ce a existat între cultura Precucuteni şi civilizaţia cucuteniană,
fiind vorba, în fond, de aceeaşi lume, aflată într-un proces firesc de
evoluţie, materializat prin găsirea treptată a unor noi forme de exprimare
a aceloraşi concepţii fundamentale.

41

Pentru alte aspecte recente referitoare la descoperiri de complexe de cult în cultura
Precucuteni, vezi N. Ursulescu, F.-A. Tencariu, L. Scarlat, op.cit., 2005, p. 37-54.
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Fig. 1. Ansamblurile de obiecte de cult de la Poduri (1) şi Isaiia (2). După
D. Monah şi N. Ursulescu.
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Fig. 2. Isaiia. Piese de cult descoperite lângă vatra locuinţei nr. 1 – faza
veche: 1. masă-altar; 2. vas askos; 3. tabletă de lut cu semne simbolice
incizate. După N. Ursulescu şi V. Merlan.
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Fig. 3. Isaiia. Piese din ansamblul de cult din locuinţa nr. 1: 1. recipientul
care adăpostea piesele; 2. imagine masculină schematizată; 3-4. scăunele
cu imagini simbolice; 5. statuetă cu semn simbolic pe spate.
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Fig. 4. Comparaţie între ansamblurile de cult de la Isaiia şi Poduri.
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Fig. 5. Târgu-Frumos – locuinţa nr. 11: 1. imagine de ansamblu asupra
resturilor vetrei şi altarului; 2. planul locuinţei. După N. Ursulescu, D. Boghian,
V. Cotiugă.
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Fig. 6. Târgu-Frumos – locuinţa nr. 11: altarul. După N. Ursulescu, D. Boghian,
V. Cotiugă.
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Fig. 7. 1. Macheta de cult de la Popudnja; 2. Construcţia de cult de la
Sabatinovka II. După T. S. Passek şi D. Monah.
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Fig. 8. Isaiia. Coloană şi plăci de lut din locuinţele nr. 6 (1) şi 7 (2-4).
După N. Ursulescu, F. A. Tencariu.

CULTURĂ ISTORICĂ ŞI MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA
SECOLULUI XX
Alexandru Zub
Această relaţie de termeni ar putea surprinde pe unii şi totuşi
dezbaterile din ultima jumătate de secol pe tema istorismului arată că
amintita relaţie e legitimă şi chiar inevitabilă în orice cultură. K. Heussi,
F. Meinecke, J. Rüsen, între alţii, ne-au prevenit asupra acestui raport în
spaţiul german, dar el poate fi urmărit şi în alte zone, după cum sesiza
Karl R. Popper în studiul său despre „mizeria istorismului”. De altfel,
istorismul şi modernitatea au evoluat mereu împreună, într-o osmoză ce
face anevoioasă, dacă nu imposibilă, o disociere a lor categorică.
E destul să amintim că secolul XIX, supranumit şi „secolul
istoriei”, a cunoscut victoria cea mai eclatantă a burgheziei şi
industrialismului. Prima expoziţie universală (Londra, 1851), despre care
se spune că stârnea, în fabulosul Crystal Palace, un sentiment de teroare,
voia să însemne: triumful modernizării, mai ales în lumea apuseană.
Spectacolul progreselor tehnice, al ştiinţei şi descoperirilor de orice fel,
mergea în pas cu istoria, cu discursul acesteia.
S-a întâmplat la fel şi în România, unde jubileul dinastic din 1906,
de pildă, i-a mobilizat nu numai pe industriaşi, artizani, oameni de ştiinţă
şi de artă, dar şi pe istorici, care au avut, se ştie, partea lor. Ei jucaseră un
rol eminent în epoca regenerării naţionale şi a construcţiei statului
modern, adesea chiar ca oameni politici. Acest rol s-a prelungit, în
România, pînă la desăvîrşirea unităţii de stat. După 1918, se poate
constata însă o anume diminuare a prestigiului lor simbolic. Societatea nu
le mai acorda înalta stimă de odinioară, deşi istoriografia continua să
păstreze o poziţie însemnată în ierarhia de interese. Conştient de noua
situaţie, N. Iorga cerea deschis ca istoriografia să asculte de „porunca
hotărîtoare a vremilor”, să-şi adecveze cât mai bine discursul la realităţile
ambientale. Nu era singurul care gândea astfel.
*
Cultură istorică şi reformă socială
Poate că textul cel mai relevant, deşi încă prea puţin cunoscut, e cel cu
care debuta Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială (1919), text subscris de
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V. Pârvan, despre Ideile fundamentale ale culturii sociale
contemporane1. În viziunea eminentului istoric, cultura socială însemna
„cultivarea maselor şi socializarea personalităţilor”, aşadar o sinteză produsă
printr-un dublu efort de apropiere, solidarizând elitele şi masele, făcându-le
să coopereze la împlinirea aceluiaşi ideal, care nu poate fi decît înnobilarea
fiinţei umane prin cultură, iar cultura înseamnă istorie, ca „perpetuă
devenire”, libertate, democraţie. Ideea democratică nu devine însă fertilă, în
această viziune, decât însoţită de ideea aristocratică, masele nu devin
creatoare istoriceşte decît stimulate de elită. S-ar dobândi astfel o solidaritate
multiplă: socială, naţională, istorică, umană. La acea dată, în prag de nouă
epocă, Pârvan socotea că problema naţională se impunea ca urgentă, iar
soluţia se cuvenea căutată la nivelul culturii. Fiindcă, sublinia istoricul, în
sensul definiţiei lui Renan, „naţiunea nu e un element biologic, ci unul
spiritual. Individul nu se naşte ca membru dintr-o naţiune, ci devine membru
efectiv al acelei naţiuni pe măsura creşterii în sufletul său a conştiinţei de
solidaritate istorică, geografică, culturală, economică, etnopsihologică cu
membrii aceleiaşi naţiuni”. De unde nevoia de a-l forma pe linie culturalistorică, de a-l pregăti pentru evoluţia continuă a ideii de solidarizare, de la
afinitatea biopsihică la cea etnopsihologică, iar de la aceasta, prin revoltaţii
şi marginalii contemporani, la o solidarizare spirituală. Se înţelege că astfel
era exclusă orice prejudecată de ordin rasial ori naţional. Ideea naţională
însăşi nu mai putea fi tratată ca un simplu „solidarism genealogic”, ci ca un
element dinamic, de substrat istoric şi cultural.
În acelaşi sens a definit Pârvan, tot atunci, în 1919, Datoria vieţii
noastre, expusă la Universitatea din Cluj2, datorie rezumabilă la
„spiritualizarea vieţii marelui organism social-politic şi cultural-creator
care e naţiunea”. Pentru marele cărturar, „calitatea diferită a sufletelor
naţionale e o entitate de ordin diferenţial şi potenţial, iar nu esenţial”. De
unde pledoaria sa pentru un pluralism al culturii, care să pună în dialog
valorile umane cu specificităţile. „Cultură istorică deci, conchidea
Pârvan, mergând mână în mână cu cultura filozofică şi cea artistică, toate
general-umane, iar nu singularizat naţionale”3.
Istoriografia comportă de aceea o mare răspundere, ea fiind o ştiinţă
1

Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială, I, 1, apr. 1919, p. 1-8. Text reprodus în V. Pârvan,
Scrieri, Bucureşti, 1981, p. 353-375.
2
V. Pârvan, op.cit., p. 376-389.
3
Ibidem, p. 383, 385.
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ce „se inoculează ca un ser medical”, cu efecte de lungă durată4. În practica
ei, ca şi în reflecţia asupra domeniului, se cere să existe o „atitudine
istorică”, una de valorizare continuă. Cum, în aceeaşi viziune, „pentru istorie
cultura e singurul obiect posibil”, cultura istorică devine un element esenţial
în orice proiect formativ şi în orice construcţie socială.
*
Statul cultural şi criza democraţiei parlamentare
Dacă ne referim la perioada interbelică, socotită un reper de excelenţă
în raport cu altele, ea a fost în realitate un interstiţiu agitat şi convulsiv, în
care s-au prelungit destule slăbiciuni mai vechi ale corpului social şi
îndeosebi ale clasei conducătoare. Noile formaţiuni politice, unele de
caracter etnic, altele izvorâte din realităţile sociale postbelice, au dus la tot
felul de structurări şi destructurări, fuziuni şi amalgamări, privite adesea de
societate ca surse de frustraţie şi disperare. Viaţa politică s-a întemeiat un
timp pe o dualitate (Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc),
dar câştiga teren totodată şi ideea partidelor de clasă.
Nemulţumiri profunde, mai ales la noua generaţie, abia ieşită din
tranşee, au făcut să se nască mişcări extremiste, fie acestea de stânga sau
de dreapta. Ele au pus adesea o amprentă tragică peste interstiţiul amintit
şi au condus în cele din urmă la un regim autoritar (Carol II) şi la o
dictatură militară (Ion Antonescu). Analiştii perioadei remarcă, pe lângă
fragilitatea vieţii politice, explicabilă, un civism scăzut în masa electorală
şi factori externi nefavorabili stabilităţii sistemului5.
Grila liberală a modernizării avea şansa de a produce în adevăr
efectele scontate, pe linia unui sincronism european, însă marea criză din
1929-1933 şi convulsiile social-politice succesive i-au diminuat sensibil
eficienţa. Politica „prin noi înşine”, reactivată din tradiţia liberală a
secolului XIX, n-a putut fi valorizată conform aşteptărilor.
Alternativa naţional-ţărănistă, beneficiind anume de experienţa
transilvană şi de masivul aport rural din zonele extracarpatine, a fost încă
mai mult subminată de circumstanţe. Bucurându-se de sprijinul unor
nuclee intelectuale, ea ar fi putut oferi societăţii româneşti echilibrul
necesar între centru-dreapta (liberali) şi centru-stânga (ţărănişti),
asigurând o nouă „rotativă” a puterii, însă aceasta n-a mai ajuns să devină
4

Ibidem, p. 387.
Cf. D. Hurezeanu, in vol. Tranziţii în modernitate de R. Florian, D. Hurezeanu, A.
Florian, Bucureşti, 1997, p. 158.
5
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funcţională. Ideea de ridicare a civilizaţiei satului, deşi consonantă cu
proiectul modernizării, care însemna de fapt „occidentalizare”, n-a
cunoscut practic decât o împlinire parţială. Fuziunea ţărănismului din
vechiul regat cu naţionalismul transilvan pare să fi rămas incompletă, iar
modernizarea preconizată în spiritul acelui partid s-a dovedit imposibilă.
Ideea de „stat ţărănesc”, relansată ocazional, era de altfel anacronică, din
moment ce competiţia între state se producea mai cu seamă în sfera
industriei şi a comerţului.
Cât despre grila social-democratică a modernizării, cu toate că
dispunea de o anume tradiţie istorică în România şi de sprijin extern, ea
n-a avut şanse reale de a se impune după întâia mare conflagraţie.
Partidul Social-Democrat se afla într-o dublă opoziţie: faţă de o societate
ostilă ideii socialiste în ansamblu şi faţă de practica liberală dominantă în
epocă. Alianţele pasagere, chiar şi cu naţional-ţărăniştii, n-au putut-o
scoate din conul de umbră unde o plasa radicalismul ei. Stânga politică a
pierdut astfel şansa de a constitui o forţă redutabilă, necesară unui
echilibru de durată.
Aşa se face că regimul democraţiei parlamentare, fragil mai
totdeauna, s-a prăbuşit lesne spre finele deceniului patru, sub presiunea
mişcărilor extremiste din ţară şi din exterior.
Extrema dreaptă românească6 a jucat un rol de seamă în lichidarea
acelei democraţii, punându-şi amprenta asupra unei secvenţe tragice din
istoria acestui secol. Anii prăbuşirii, cum i s-a spus celui de-al doilea
război mondial, şi-a recrutat actorii din ambele extreme, care s-au pus de
acord nu o dată să colaboreze la o „nouă ordine”, solidare în acţiunea lor
antiliberală şi antidemocratică. Merită să amintim aici reproşul pe care
mentorul mişcării legionare, filozoful Nae Ionescu, i-l făcea lui Iuliu
Maniu că n-a avut curaj, la putere fiind, „să organizeze partidul de mase
şi dictatura de partid”7.
*
Dictatura de partid: imperativul discontinuităţii
Sintagma se cade a fi subliniată, deoarece chintesenţia o atitudine
de tip totalitar, manifestă şi la intelectuali rafinaţi ca M. Eliade, C. Noica,
Em. Cioran, pentru a nu aminti decît nume a căror notorietate face
6
7

Cf. Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Bucureşti, 1995 (1996).
Idem, Fizionomii. Medalioane de istorie literară, Bucureşti, 1997, p. 261.
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superflu orice comentariu. Socotind că nu se mai putea limita la
„consideraţiuni de filozofia istoriei”, mentorul adoptă o „formulă de
luptă” politică, a cărei vehemenţă se cunoaşte din paginile Cuvântului. El
recomanda „decuplarea” de Occident, cu toate consecinţele ei, în numele
unui „realism” ce voia să însemne izolare, atitudine antieuropenistă,
preeminenţă agrariană într-un secol ce se industrializa rapid şi se
deschidea continuu. Era, în fond, un refuz al modernităţii şi o
propensiune evidentă spre dictatura partidului unic.
Un mesianism patetic, nutrit de o imensă revoltă contra realităţilor
locale, vădea concomitent Em. Cioran, pledând pentru Schimbarea la
faţă a României (1936). Soluţia nu putea fi ruralitatea, ca la maestrul
său, ci dimpotrivă: oraşul şi industrializarea, dezvoltate până la obsesie,
plonjeul în istoria cea mai fanatică. „Nu pot iubi decât o Românie în
delir”, se confesa eseistul, preconizând o ieşire din matcă, în semn de
protest contra unei istorii anodine, a imobilismului atribuit lumii săteşti, a
resemnării percepute ca trăsătură etnopsihologică esenţială. Se situa
astfel în dezacord nu numai cu atitudinea lui Nae Ionescu, dar şi cu
filozofia „spaţiului mioritic”, pe care L. Blaga tocmai o punea în
circulaţie, nu fără o anume ironie la adresa lamentativului purtător de
„mantie mesianică”8.
O asemenea pledoarie pentru ruperea de trecut (imperativul
discontinuităţii la Cioran) nu era singulară. Nimeni nu i-a conferit însă
atâta forţă şi n-a făcut din negaţie cu atâta succes un element de impact
pozitiv. Din contra, companionul său de idei, Mircea Eliade, manifesta
cea mai deplină încredere în misiunea poporului român, reînnoind-o cu
obstinaţie şi afirmând-o în toate chipurile. Somptuoasa ediţie Hasdeu
(1937) s-a născut tocmai din această încredere în destinul culturii
române9, destin la care avea să se refere şi mai târziu, sub cerul
melancolic al exilului10, de data asta pentru a sublinia solidaritatea
legitimă dintre spiritul folcloric şi cultura savantă.
Procesele evolutive pe linia modernizării au fost blocate de al
doilea război mondial, apoi încetinite un timp şi falsificate sub dictatura
comunistă, în care unii identifică un nou „flux evolutiv”, de un intens
8

Ibidem, p. 288-289.
M. Eliade, Popor fără misiune?, în Vremea, 1 dec. 1935. Vezi idem, Profetism
românesc, II, Bucureşti, 1990, p. 135-138.
10
Idem, Destinul culturii româneşti (1953), în vol.cit., p. 139-151.
9
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dramatism, „o altă paradigmă socio-istorică”11. Este paradigma
partidului-stat, prin care s-a instituit pentru aproape un demisecol
„dictatura proletară”12. Ea va sfârşi într-un totalitarism anihilant, care,
neavând o legitimitate social-economică, a căutat să devină oarecum
popular printr-un naţionalism de operetă. Gheorghiu-Dej, în ultimii ani ai
puterii sale (1962-1964), apoi N. Ceauşescu, timp de un sfert de secol, au
mizat pe această formulă, în care demagogia patriotardă se întâlnea cu
ideea modernizării à tout prix.
În plus, decizia unei rapide „modernizări socialiste”, cu accent pe
siderurgie şi industria constructoare de maşini, trebuia să fie o replică la
tendinţa de integrare economică a zonei răsăritene. Rezultatele de la
început păreau să justifice opţiunea. Mai apoi însă viciile sistemului şi-au
spus cuvântul, anulându-le şi antrenând colapsul din 1989.
*
Un secol de modernizare sincopată şi convulsivă
În mare, se poate spune că Secolul XX a cunoscut în România
frămîntări social-politice, al căror substrat era nevoia de a se desăvârşi
reformele modernizării. S-a ajuns astfel la un ansamblu ce păstra
trăsăturile esenţiale formate după Unirea Principatelor (1859) şi
instaurarea dinastiei (1866), ansamblu subminat însă de puternice
convulsii sociale. Analogia cu evoluţiile din Ungaria, Polonia, Rusia
indică similarităţi, dar şi trăsături specifice, invederând o cadenţă
accelerată a schimbărilor. În raport cu stările mai vechi, s-a putut vorbi
de o „ardere a etapelor”, care n-a impus totuşi un nou model de
modernizare. Abia primul război mondial a schimbat radical situaţia
social-politică, generând evenimente capitale şi determinând mutaţii
structurale, de natură să producă un nou ciclu evolutiv în civilizaţia
română modernă.
Pentru români acel război a fost unul de întregire a statului
naţional, pe seama imperiului habsburgic şi a celui ţarist. „Şocul său,
observă un specialist în domeniu, a impus transformări de ordin socialeconomic, a creat noi stări de spirit, curente de idei, a destrămat multe
din ţesuturile lumii antebelice”13. Reforma agrară (1918-1921), noua
11

D. Hurezeanu, op.cit., p. 178.
Alexandru Florian, Traseele modernizării în România postbelică (1944-1989), în
vol.cit., p. 217-316.
13
D. Hurezeanu, op.cit., p. 149.
12
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constituţie (1923), opera legislativă din primii ani postbelici, mai ales cea
de iniţiativă liberală, au creat un nou eşafodaj social-politic, care se vădea
însă instabil şi precar în comparaţie cu centrele apusene de unde veneau
impulsurile modernizării.
Desigur, cum s-a spus deja, România Mare era mai ales „opera
oamenilor României vechi”14. Dar ea a născut repede o generaţie care nu
mai era satisfăcută de valorile produse anterior şi a căutat să propună
altele.
Pe tărîm politic, criza imediat postbelică a făcut ca spectrul
opţiunilor să se diversifice, îndeosebi la extrema stângă şi la
complementul ei simetric, extrema dreaptă. O tensiune specifică a
rezultat din aceste căutări, colorând viaţa socială şi dinamizând-o pe
măsură.
Pe tărâmul culturii, noua generaţie s-a putut manifesta mai
dezinvolt, după realizarea unităţii naţionale de stat, experimentând în
diverse zone ale artei formule de avangardă. S-a pledat chiar insistent
pentru un stat cultural (C. Rădulescu-Motru, V. Pârvan etc.)15 cu certe
predilecţii pentru noile utilaje ale ştiinţei, culturii, artei. Un ciclu de
conferinţe despre Politica culturii (1928) rămâne edificator în acest
sens16, ca şi sinteza mai târzie a lui Ştefan Bârsănescu pe aceeaşi temă17.
În ansamblu, se observă continuarea liniei occidentaliste prin noua
serie de maiorescieni: C. Rădulescu-Motru, S. Mehedinţi, I. Petrovici,
P.P. Negulescu, primul făcînd chiar din Ideea europeană un titlu de
actualizare a Noii reviste române. G. Ibrăileanu, C. Stere, P. Zarifopol,
M. Ralea ţin de aceeaşi familie de spirite, care au marcat eforturile
europeniste din prima parte a secolului nostru. E. Lovinescu a făcut chiar
din sincronism o idee obsedantă în opera sa18, fie că e vorba de literatură
sau de sociologie19. Era, în fond, o idee curentă, adaptată de numeroşi
intelectuali şi susţinută cu rigoare mai ales de Ştefan Zeletin în
Burghezia română (1925), apoi în Neoliberalismul (1927).
14

Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, München,
1984, p. 248.
15
Iordan Chimet, Dreptul la memorie, II, Cluj, 1992, p. 422-436.
16
D. Gusti (ed.), Politica culturii, 30 prelegeri publice şi comunicări, Bucureşti, 1928.
17
Ştefan Bârsănescu, Politica culturii în România contemporană, Iaşi, 1937.
18
E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, I-III, Bucureşti, 1924-1926; Şt. Zeletin,
Burghezia română, originea şi rolul ei istoric, Bucureşti, 1925.
19
Al. Husar, Ideea europeană sau Noi şi Europa (Istorie, Cultură, Civilizaţie), Iaşi,
1993, p. 300-310.

78

Alexandru Zub

Cuvântul-cheie în toată această dezbatere, ale cărei ecouri se
prelungesc, actualizate, până la noi, e desigur modernizarea: proces
reclamat de evoluţia însăşi a societăţii româneşti, dar mai cu seamă de
nevoia unei rapide integrări europene după tratatul de la Versailles. Totul
se cuvenea gândit şi regândit în această perspectivă. Aşa au fost elaborate
reformele postbelice, aşa s-a ajuns la marile dispute între „tradiţionalism
şi modernitate”20.
Asemenea ecuaţii erau frecvente în epocă, semnalând un mod de a
fi aporetic al culturii. Fiindcă „orice cultură autentică e polară, adică se
înfăţişează prin creaţii spirituale antinomice şi complementare”, sesiza
M. Eliade21, căutând a defini cultura română printr-o continuă tensiune
între autohtonism şi universalitate, între ethos şi logos22.
*
Miza unei dispute: sincronismul
Nu se poate intra aici în detaliile unei dispute de durată, în care s-au
angajat cărturari de prestigiu, filozofi, literaţi, istorici, dispute ce continuă
cumva până în zilele noastre. Destul să amintim că cele mai de seamă
publicaţii, Viaţa românească, Gândirea, Cugetul românesc, Cuvântul,
Revista Fundaţiilor Regale, Însemnări ieşene, între altele, au luat parte la
limpezirea chestiunilor respective.
Un istoric de autoritate, Keith Hitchins, rezumă astfel „marea
dezbatere”, adăugind la „europenişti” şi „tradiţionalişti” încă o cale, una
mediană: „Toţi participanţii la dezbaterea cu privire la caracterul naţional
şi la căile de dezvoltare au căzut de acord cel puţin asupra unui aspect: că
România cunoscuse o rapidă şi semnificativă schimbare în secolul
anterior. Dincolo de retorică, recunoşteau că ţara lor începuse să semene
mai mult cu Europa Occidentală. Dar nu erau unanimi în a aprecia dacă
procesul de europenizare afectase structura societăţii româneşti şi dacă
procesul trebuia să continue. Europeniştii accentuau schimbările
structurale fondamentale şi insistau că nu există alternativă la continuarea
integrării culturale şi economice în Europa, în timp ce tradiţionaliştii
tratau europenizarea ca o simplă spoială de civilizaţie, care nu afectase
resursele spirituale interne ale comunităţii şi care putea fi înlăturată.
Ţărăniştii căutau o a treia cale de dezvoltare, care să împace democraţia
20

Z. Ornea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Bucureşti, 1980.
M. Eliade, Două tradiţii culturale româneşti, în Luceafărul, Paris, 1, 1948, p. 21-23.
22
Al. Zub, Biruit-au gândul (note despre istorismul românesc), Iaşi, 1983, p. 35-51.
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politică şi tehnologia Occidentului cu structurile agrariene indigene
unice”23.
Cursul evenimentelor n-a îngăduit să se tragă toate concluziile din
această dezbatere, nici să se pună în valoare achiziţiile făcute în ordinea
modernizării. O explicaţie judicioasă a fenomenului ar trebui să ia în
seamă atât dinamismul interior al societăţii, cât şi „provocările” externe,
contaminările produse de agenţii apuseni ai noului regim24.
*
Sugestii neoistoriste
Relaţia dintre cultura istorică şi modernizare în România secolului
XX merita desigur o analiză mai amplă şi mai sistematică. Am încercat
să o definim aici, sumar, pe seama unui moment semnificativ,
interbelicul, dintr-o istorie sinuoasă, convulsivă, dramatică. Ar trebui să
adăugăm că faţă de poziţiile adoptate de ideologi, politicieni, doctrinari,
istoricii au ştiut, graţie poate şi meseriei lor, să păstreze un echilibru în
judecată, plasându-se oarecum în situaţia miticului Anteu, care îşi refăcea
puterile la atingerea cu pămîntul. Istoria, în definitiv, e solul unde se
ascund rădăcinile prezentului şi numai pe solul ei se pot înfiripa proiecte
viabile. Kogălniceanu, Xenopol, Iorga, Pârvan, la care ne-am referit mai
sus, aşa gândeau, chiar şi atunci când propuneau modalităţi mai subtile de
abordare a istoriei, precum „istoria serială”, „istoria gândului liric”,
„istoriologia”, pentru a nu reţine decât unele sugestii de certă actualitate.
Polemica dintre Şt. Zeletin şi G.I. Brătianu pe tema „istoriei sociale”
merită atenţie tocmai sub unghiul rafinării mijloacelor de anchetă şi al
adecvaţiei mai stricte la nevoile lumii contemporane. Şt. Zeletin vorbea atunci
de „istorism”25, folosind un termen curent în literatura germană şi căutând să
fundamenteze o concepţie oarecum nomotetică. Sensibil la ofertă, dar mai
atent la fapte, G.I. Brătianu recomanda respect deplin faţă de individualitatea
acestora26. Lecţia lui N. Iorga era încă activă, consensual, deşi avea să producă
în curând unele reacţii ostile din partea “noii istorii”27.
23

Keith Hitchins, România 1866-1947, Bucureşti, 1996, p. 358.
D. Hurezeanu, op.cit., p. 95-97. Cf. şi Ion Bulei, Modernizare, modernism,
modernitate la români, în Curierul românesc, IX, 5, 1997, p. 4.
25
Şt. Zeletin, Istorie şi istorism, în Ideea europeană, VII, 1925, 174, p. 1-2.
26
G.I. Brătianu, Teorii nouă în învăţămîntul istoriei, cu prilejul unui studiu al d-lui
Şt. Zeletin, Iaşi, 1926.
27
Al. Zub, De la istoria critică la criticism, Bucureşti, 1985, p. 103-196.
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Astăzi ar trebui să vorbim, în acelaşi spirit, de „neoistorism”, ca
metodă de valorizare a trecutului, preluând o sugestie formulată de Karl
Erdmann în Die Oekumene der Historiker (1982). Nu era nici aceasta o
idee nouă, de vreme ce Iorga o folosea curent, subliniind mereu nevoia
de „spirit istoric”, de perspectivă integratoare, de „cultură generală”, ca
suport al oricărei abordări retrospective, de comparatism în
istoriografie28. Conotaţiile negative ale istorismului sânt de dată mai
recentă29 şi ele nu trebuie să împiedice revizuirile30.
În cazul de faţă, o asemenea perspectivă ar putea înlesni lecturi
înnoitoare sub unghiul modernizării, genetic legat de evoluţia
istoriografiei şi de mersul ideilor. N-am făcut, momentan, decât să
schiţăm cîteva elemente, susceptibile de nuanţe şi aprofundări, elemente
la care am mai avut prilejul a ne raporta şi care merită din plin să fie
repuse în discuţie.

28

N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Bucureşti, 1944, p. 157-168,
211-228, 257-272.
29
Arie Nabrings, Historismus als Paralyse der Geschichte, in Archiv f.
Kulturgeschichte, 65. Bd., 1993, 1, p. 157-212.
30
Jörn Rüsen, Konfigurationen des Historismus. Studien zur deutschen
Wissenschaftskultur, Frankfurt/M., 1993.

DR. CONSTANTIN ANGELESCU – MINISTRU
AL INSTRUCŢIUNII PUBLICE
Ion Agrigoroaiei
Constantin Angelescu s-a născut la Craiova, la 10 iunie 1869. După
studii primare şi secundare în capitala Olteniei, a urmat cursurile Facultăţii de
Medicină de la Paris, unde şi-a susţinut doctoratul în 1897. Revenit în ţară, a
lucrat în calitate de chirurg la Spitalul Brâncovenesc, apoi la Filantropia. În
1903 a devenit profesor şi director al Clinicii de chirurgie a Facultăţii de
Medicină din Bucureşti. A publicat, atât în Franţa cât şi în ţară, o serie de
lucrări ştiinţifice (singur sau în colaborare) din domeniul medicinii.
În 1901 a intrat în Partidul Naţional Liberal şi a devenit membru
marcant al acestuia, fiind ales deputat sau senator în numeroase
legislaturi, dobândind, la sfârşitul perioadei interbelice, statutul de
senator de drept. A deţinut postul de ministru al Lucrărilor Publice
(ianuarie 1914-decembrie 1916), a fost apoi ministru plenipotenţiar la
Washington (octombrie 1917-martie 1918). A desfăşurat la Paris, alături
de alţi oameni politici şi de cultură, o activitate susţinută în apărarea
cauzei naţionale, fiind desemnat, la 3 octombrie 1918, vicepreşedinte al
Consiliului Naţional al Unităţii Române, condus de Take Ionescu.
A deţinut postul de ministru al Instrucţiunii Publice (combinat, în
unele perioade, cu Cultele şi/sau Artele, ori numit al Educaţiei Naţionale)
în intervalele: decembrie 1918-septembrie 1919; ianuarie 1922-martie
1926; iunie 1927-noiembrie 1928; noiembrie 1933-decembrie 1937. A
mai fost ad-interim la Comunicaţii (ianuarie 1922) şi prim-ministru (29
decembrie 1933-3 ianuarie 1934). A susţinut regimul carlist, fiind
desemnat ministru Secretar de Stat (februarie-martie 1938) şi consilier
regal (martie 1938-septembrie 1940). Concomitent, a desfăşurat o
susţinută activitate culturală şi ştiinţifică; în 1934 a devenit membru de
onoare al Academiei Române, fiind repus în drepturi (după epurările din
1948) la 3 iulie 1990. De-a lungul anilor, a fost decorat cu Ordinul
„Steaua României” în grad de cavaler, Ordinul „Coroana României” în
grad de mare ofiţer, Ordinul „Meritul Cultural” şi Crucea Legiunii de
Onoare în grad de mare ofiţer1. Fie şi enumerarea acestor demnităţi şi
1

Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi 1916-1938, Bucureşti, 1996, p. 127;
Nicolae Peneş, Dr. C. Angelescu. Povestea unei vieţi, Bucureşti, 1998, p. 5-8.
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recunoaşteri şi, mai presus de toate, munca susţinută şi rezultatele
înregistrate ne relevă legătura strânsă, pentru dr. C. Angelescu şi nu
numai pentru el, între politică şi cultură.
Indubitabil, dincolo de celelalte funcţii şi demnităţi pe care le-a deţinut,
dr. C. Angelescu a rămas ca un mare ministru al Instrucţiunii, un
continuator şi dezvoltator al operei înaintaşilor săi, între care Spiru Haret
a ocupat un loc deosebit. „Ca ministru al Învăţământului – apreciază Ion
Zamfirescu – dr. C. Angelescu a continuat şi a întregit reforma şcolară a lui
Spiru Haret, la dimensiunile ţării reîntregite”2. Se cer, însă, amintiţi aici şi alţi
titulari ai acestui portofoliu, chiar dacă nu toţi au avut posibilitatea – obiectivă
şi subectivă – de a realiza lucruri remarcabile, dar au asigurat – peste
deosebirile politice şi doctrinare – o anumită continuitate procesului de
modernizare a învăţământului din ţara noastră, de la Alexandru Ioan Cuza şi
până la al doilea război mondial: Nicolae Kretzulescu, C.A. Rosetti, Dumitru
D. Brătianu, Dimitrie Gusti, Gh. Mârzescu, Titu Maiorescu, P.P. Carp,
Gh. Chiţu, George Cantilli, Vasile Conta, V.A. Urechia, D.A. Sturdza,
Theodor Rosetti, Petru Poni, Take Ionescu, Spiru Haret, C. Dissescu,
I.G. Duca, Simion Mehedinţi, P.P. Negulescu, Ion Petrovici, N. Costăchescu,
N. Iorga, D. Gusti, Petre Andrei, Dumitru Caracostea, Traian Brăileanu, g-ral
Radu Rosetti ş.a.
Pentru ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea, Spiru Haret a însumat aproape zece ani de
ministeriat, din care două mandate de aproape 4 ani şi un mandat de doi
ani, urmat din acest punct de vedere de Take Ionescu, cu aproape 5 ani,
din care un mandat de patru ani, ambii având astfel posibilitatea să-şi
înscrie numele cu majuscule în opera de modernizare. Acesta nu este însă
singurul criteriu de luat în seamă, de vreme de Petru Poni, cu două
mandate însumînd puţin peste 1 an şi jumătate (în 1891 şi în 1985-1986),
a venit cu măsuri importante, reţinute cu atare de istoria învăţământului
de ţara noastră.
Şi din acest punct de vedere, dr. C. Angelescu poate fi comparat cu
Spiru Haret, în cele două decenii de regim democratic din perioada
interbelică mandatele sale la acest minister însumând aproximativ 10 ani
şi 4 luni (un record în materie), din care un mandat de 4 ani şi aproape 3
luni şi altul de puţin peste 4 ani. Mai este de precizat că, în afară de
primul mandat, deţinut imediat după război, celelalte două s-au plasat în
2

Apud N. Peneş, op.cit., p. 10.
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ani de dezvoltare şi, respectiv, avânt economic, atunci când cabinetele
P.N.L. au avut mandate întregi de guvernare. După deficitele bugetare
înregistrate imediat după război şi, apoi, în anii crizei economice, au
urmat ani de excedente bugetare, cu consecinţe pozitive însemnate şi
pentru învăţământ.
Ministrul Instrucţiunii numit la 12 decembrie 1918 s-a confruntat
cu starea dezastruoasă a reţelei şcolare, cu localuri distruse sau într-o
stare avansată de uzură, ţinând seama că multe fuseseră transformate în
spitale sau spaţii de încartiruire a trupelor. Ţinând seama de situaţia
extrem de dificilă a finanţelor statului, dr. C. Angelescu, reluând ideea
formulată de Simion Mehedinţi, a înfiinţat, în 1919-1920, Comitetele
şcolare, formate din reprezentanţi ai corpului didactic, ai autorităţilor
locale, din părinţi şi foşti elevi ai şcolii, apelând la sprijinul altor
persoane – fizice sau juridice – care să contribuie direct la opera de
refacere şi construcţie3. Constantin Kiriţescu, un apropiat colaborator al
ministrului nostru, a consemnat importanţa iniţiativei, în continuitatea
preocupărilor de a asigura refacerea şi dezvoltarea învăţământului:
„Haret fusese cel dintâi ministru al Instrucţiei care atacase viguros
chestiunea, întărind şi utilizând «Casa Şcoalelor», creaţia predecesorului
său, Petru Poni. Dar aparţine doctorului Angelescu meritul de a fi îmbrăţişat
cu pasiune problema localurilor şcolare, de a o fi ridicat la rangul unei mari
probleme de stat şi de a-i fi găsit soluţia pe cale nouă, originală şi fecundă.
Servindu-se în largă măsură de instrumentul nou creat al Comitetelor
şcolare, cărora le-a deschis un nou şi vast câmp de activitate, Angelescu a
luat iniţiativa marii opere de construcţii de localuri de şcoli, la oraşe, dar mai
ales la sate, de şcoli secundare, dar mai ales primare şi normale,
întrebuinţând în scopul acesta nu numai mijloacele bugetare, ce obţinea prin
stăruinţe şi insistenţe ce nu cunoşteau obstacole, dar mai cu seamă a ştiut să
atragă, să însufleţească şi să pună în mişcare masele populare, stimulând
interesul obştesc pentru şcoala care luminează mintea, organizând ofranda
publică, făcând să răsune apelul său până în cele mai îndepărtate comune din
toate colţurile ţării, mobilizând tot ce era forţă şi capacitate de colaborare:
miniştri – colegi de la departamentele ce administrau bunuri publice, prefecţi
şi primari, profesori şi învăţători, părinţi şi foşti elevi ai şcolilor, fruntaşi şi
chiar codaşi ai satelor”4.
3
4

N. Peneş, op.cit., p. 95.
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Printr-un efort colectiv de mare amploare, apreciat ca o importantă
manifestare de solidaritate socială, s-a ajuns la o campanie de construire de
şcoli fără precedent, ţinându-se seama nu numai de refacerea celor distruse, ci
şi de a răspunde cerinţelor sporite în urma Marii Uniri, a introducerii votului
universal şi a înfăptuirii împroprietăririi ţărănimii. „Apariţia pe scena vieţii
publice a maselor ţărăneşti – observa acelaşi C. Kiriţescu – s-a manifestat
printr-o sete de învăţătură necunoscută până atunci […]. Noi vrem
pământ ! fusese tragicul leit-motiv al revendicărilor clasei ţărăneşti
înainte de război. După război, ţărănimea înstărită strigă: daţi-ne şcoală!
Şi această revendicare nu e un capriciu, o modă. Instinctiv, ţăranul a
priceput că participarea lui la viaţa de stat, hărăzită prin reforme, nu
poate să devină realitate decât prin şcoală. La această formidabilă
impulsiune de jos în sus s-a asociat o egal de puternică şi conştientă
acţiune corespunzătoare, pornită de sus în jos”5. Acest impuls şi această
acţiune s-au împletit strâns în cadrul concepţiei şi al lucrării ministrului
Angelescu, iar rezultatele au fost peste aşteptările multora.
Până în 1928 s-au constituit peste 7.000 localuri de şcoli (4.007
şcoli primare până în 1926) şi s-au reparat toate localurile, unele grav
avariate în timpul războiului. Pentru aceasta, comitetele şcolare au
contribuit cu aproape 760 000 000 lei, la care trebuie adăugată munca
sătenilor cu braţele şi transporturile efectuate (apreciate la 1 miliard de
lei) şi valoarea lemnului oferit gratuit de pădurile statului, în valoare de
aproape 2 miliarde lei6.
La deschiderea anului şcolar 1922/1923, revizoratul şcolar al
judeţului Muscel adresa un apel părinţilor care aveau copii la şcoală,
îndemnându-i „pe toţi bunii români să dea o mână de ajutor ca, în fiecare
sat şi cătun, să se ridice localuri de şcoală, adevărate altare ale luminii”,
îndemnându-i să urmeze exemplul ministrului: „Însufleţiţi-vă, fraţi
săteni, de la ministrul şcoalelor, Dl Dr. C. Angelescu, care, din dorinţa de
a vă vedea pe toţi luminaţi, cutreeră ţara de la un capăt la altul şi, venind
din sat în sat, acolo unde vede bunăvoinţă pentru şcoală, îndeamnă,
sfătuieşte şi ajută chiar cu bani pe comitetele de constucţie”. Se făcea
apel pentru sprijirea Comitetului şcolar din fiecare comună (alcătuit din
5

Idem, Criza învăţământului secundar şi reforma liceului (Prelegere susţinută la 15
ianuarie 1928), în Politica culturii. 30 de prelegeri şi comunicări organizate de
Institutul Social Român, Bucureşti, s.a., p. 198.
6
Vezi, pe larg, Dr. C. Angelescu, Activitatea Ministerului Instrucţiunii (1922-1926),
Bucureşti, 1928, p. 12 şi urm.
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patru săteni, un învăţător, un preot şi primarul comunei): „Daţi-le ajutor
să poată strânge sumele necesare […], care să ajute pe copii cu haine şi
cărţi şi cu cantina şcolară pentru aceia care vor fi cetăţenii de mâine ai
României Mari, făurită cu atâtea jertfe”7.
În acelaşi timp, prin grija şi eforturile ministrului, s-au acordat, în
special învăţământului primar, sume tot mai mari din bugetul statului. În
1923, învăţământul de toate gradele primea 7,3% din totalul cheltuielilor
statului, situându-se pe locul al patrulea, după Ministerul de Finanţe,
Ministerul Comunicaţiilor şi cel de Război, dar la acest procent se
adăugau sumele din creditele extraordinare: 200 de milioane pentru
construcţii, 50 milioane pentru burse, 500 milioane pentru lemn de
construcţii, ajungându-se de fapt la 12,2% din cheltuielile statului. După
1924, statul susţinea şcoala şi prin alte mijloace financiare: din arendarea
terenurilor şcolare, taxele şi amenzile şcolare, reţinerile din pedepsele
aplicate personalului didactic etc.
Numărul şcolilor primare era, înainte de Unire, de 7.915, în 1918/1919
era de 8.081, pentru ca în 1937/1938 să ajungă la 17.385. În 1919/1920 s-au
înfiinţat 3.500 de posturi de învăţământ, în 1922/1923 alte 2.000, prin
bugetele din 1923 şi 1924, încă 4.000. În şedinţa Comitetului Central al
P.N.L. din 1 noiembrie 1937, primul ministru, Gh. Tătărescu, făcea o
expunere referitoare la cei patru ani de guvernare, precizând, între altele:
„În domeniul şcolii am reluat cu hotărâre firul operei începute sub
guvernările noastre anterioare (inclusiv prin readucerea lui Angelescu la
ministerul respectiv, chiar dacă nu se încadra în orientarea „tinerilor
liberal” – n.ns., I.A.) şi am aşezat şcoala pe primul plan al preocupărilor
şi sforţărilor guvernului nostru. În lupta contra analfabetismului am
construit peste 4.000 şcoli primare şi am creat 18 mii de posturi de
învăţători la şcolile rurale, ajungând să avem astăzi un număr de peste 48
mii învăţători”8.
Au fost ridicate numeroase localuri pentru şcoli normale, secundare
şi licee, altele au fost extinse şi modernizate (ministrul a acordat o atenţie
specială judeţului şi oraşului Buzău, unor licee din Craiova şi Bucureşti).
Unele construcţii începute în anii ’20 s-au terminat în anii următori sau
chiar în anii mandatului său din 1933-1937. La Unire erau 25 şcoli
7

N. Peneş, op.cit., p. 101-102.
Gheorghe Tătărescu, Mărturii pentru istorie, Ediţie îngrijită de Sanda TătărescuNegropontes, cuvânt înainte de Nicolae-Şerban Tanaşoca, Bucureşti, 1996, p. 185-186.
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normale (nici una în Basarabia şi în Bucovina), până în 1928 numărul
acestora s-a ridicat la 101, numărul elevilor crescând de la 14.450 (în
1919) la 25.410 (în 1928). În 1919 funcţionau 32 de gimnazii şi 35 licee
de stat, pentru ca în 1928 să se ajungă la 168 gimnazii şi 188 licee de stat.
S-au creat 350 de şcoli de meserii, de comerţ şi profesionale (pe lângă
şcolile de agricultură, care aparţinea de Ministerul Agriculturii),
alocându-se sume mari pentru dotarea atelierelor acestor şcoli. Nu există
o situaţie care să conţină numărul total al localurilor de şcoală ridicate în
această extraordinară campanie iniţiată şi organizată de dr. C. Angelescu;
ministrul nu a ţinut (sau nu se ştie) o evidenţă, dar colaboratorii săi au
apreciat la 12.000 numărul de noi lăcaşuri de şcoală. Cu toate aceste
rezultate, aşa cum s-a observat şi în epocă – în ce priveşte numărul
învăţătorilor, numărul gimnaziilor şi al liceului de stat, raportat la
numărul locurilor, România stătea mai prost decât multe state din
Europa9.
Ampla acţiune de construire de şcoli a fost criticată mai ales de unii
adversari politici, ca o campanie de prea mari dimensiuni, cu accent pe
aspectul cantitativ, cu accent prea mare pe şcoala normală şi licee şi mai
puţin pe şcolile de meserii, ceea ce a determinat apariţia „magiei
liceiste”. Se aprecia unilateral că înmulţirea localurilor de şcoală, a
şcolilor secundare în special, nu era însoţită de îmbunătăţirea calităţii,
manifestându-se o oarecare „diluare” a procesului de învăţământ,
explicată şi prin numărul mare de suplinitori. S-a spus, chiar, că
suprimarea unor licee ar produce o direcţionare normală în orientarea
profesională. Dincolo de anumite poziţii politicianiste, unele critici
puteau fi, în principiu, justificate, dar nu s-a înţeles strategia din cadrul
concepţiei angelesciene, o anumită ordine a etapelor, fără ca, de la
început, să fie exclusă calitatea. Imediat după război şi Unire, erau
valabile afirmaţiile lui V.A. Urechia, rostite în şedinţa Senatului din 9
aprilie 1886, în raportul la proiectul de lege pentru construirea şcoalelor
secundare şi superioare şi a institutelor de cultură: „Chestiunea dotării
învăţământului secundar şi superior cu localuri adecvate interesează nu
numai şcoala română ci însăşi naţiunea […]. Am zis totdeauna că nu
putem avea şcoli dacă nu vom face prealabil locale, învăţători, carţi […].
9
C. Angelescu, Evoluţia învăţământului primar şi secundar în ultimii 20 de ani,
Bucureşti, s.a., p. 14; Ion Agrigoroaiei, Gheorghe Iacob, Noul cadru de afirmare a
culturii. Învăţământul, în Marea Unire din 1918 în context european (coordonator
Ioan Scurtu), Bucureşti, 2003, p. 367-368.
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Localul stabil este şi semn de stabilitate în şcoală … şi fără stabilitate
nimic posibil în evoluţiunea culturală”10.
Trebuia început cu refacerea şi construirea de localuri, cu şcolile
primare şi normale, continuat cu celelalte forme, drum exprimat şi prin
legislaţia iniţiată de dr. C. Angelescu în cadrul mandatelor sale, măsuri
care ocupă un loc remarcabil în legislaţia de profil din perioada
interbelică.
Legea pentru învăţământul primar al statului (Şcoli de copii mici,
şcoale primare, şcoale şi cursuri de adulţi, şcoalele şi clasele speciale
pentru copii debili şi anormali educabili) şi învăţământul normal-primar
din 26 iulie 1924 pornea de la o analiză atentă a situaţiei existente după
Unire în fiecare din provinciile istorice şi vechiul Regat, constatând
greaua moştenire pentru românii din noile provincii – din Basarabia, în
special – şi primele rezultate pozitive obţinute în 1918-1923. Organizarea
şi îndrumarea învăţământului trebuiau să corespundă noii stări de lucruri,
ţinându-se seama atât de experienţa trecutului, cât şi de progresele
realizate în alte părţi.
În Expunerea de motive la legea din 1924 C. Angelescu preciza:
„În problema şcolară se impune, pe de o parte, reforma învăţământului
potrivit cerinţelor moderne şi noilor stări şi condiţiuni de viaţă, iar, pe de
altă parte, se impune unificarea organizaţiunii şcolare, ca urmare a
situaţiunii create prin Unire”, a unificării învăţământului primar în locul
celor patru tipuri de organizare. Şcoala era chemată să provoace o
primenire a sufletelor, să trezească conştiinţa naţională la cultura şi viaţa
românească şi să închege unitatea sufletească a tuturor românilor. Votul
obştesc şi împroprietărirea sătenilor, care „au pus adevăratele baze
democratice ale statului român”, impun şcolii o îndoită datorie: „a) Cei
care au câştigat aceste drepturi trebuie să fie pregătiţi pentru exercitarea
lor; să fie conştienţi de rostul şi importanţa acestor drepturi şi de buna lor
întrebuinţare […]; b) Trecerea pământului în proprietatea sătenilor care
cu şcoala să formeze din copii, plugari luminaţi, spirite deschise,
accesibile la progres, capabile să înţeleagă rostul lucrărilor, pe care le
reclamă cultura sistematică a pământului şi întrebuinţarea uneltelor
agricole perfecţionate, spre a spori puterea de rodire a solului”. Este
necesară – se sublinia în continuare – „democratizarea învăţământului,
adică răspândirea cât mai largă a culturii în straturile adânci ale
10

Dezbaterile Senatului, şedinţa din 9 aprilie 1886, p. 796 şi urm.
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poporului. Statul modern democrat voieşte ca toţi cetăţenii, fără
deosebire de credinţe religioase, stare economică sau socială, să participe
efectiv la viaţa politică şi ca toate valorile de la sate, ca şi de la oraşe, să
poată circula nestânjenite, pentru ca fiecare să poată contribui în măsura
puterilor şi aptitudinelor sale, la progresul ţării”11.
Legea conţinea prevederi referitoare la obligativitatea
învăţământului primar, la înfiinţarea şi funcţionarea şcolilor primare, la
recensământul populaţiei şcolare, la personalul didactic (condiţiile de
numire, titularizare, acordarea gradelor, drepturile şi datoriile acestora,
distincţii şi recompense, mijloace de perfecţionare, pedepse etc.)12. Nu ne
propunem aici să analizăm textul legii din 1924 ca şi al celorlalte măsuri
legislative adoptate la iniţiativa ministrului Angelescu. Câteva sublinieri
sunt semnificative pentru principiile şi spiritul care le-au stat la bază.
Învăţământul primar era declarat unitar în tot cuprinsul ţării, obligatoriu
şi gratuit, învăţământ ce se realiza în limba română. „În comunele cu
populaţie de altă limbă decât limba română, Ministerul Instrucţiunii
Publice va înfiinţa şcoale primare cu limba de predare a populaţiei
respective, în aceeaşi proporţie ca şi în comunele româneşti. În aceste
şcoale studiul limbii române va fi însă obligatoriu, în numărul de ore
stabilit prin regulament”. Statul contribuia la întreţinerea învăţământului
primar cu plata personalului didactic; toate celelalte cheltuieli cădeau în
sarcina comunelor, care le efectuau prin comitetele şcolare. „În centrele
cu populaţie de altă limbă decât limba română, în care comunele întreţin,
potrivit aliniatelor de mai sus, şcoale primare cu limba de predare
română, statul va contribui într-o măsură echitabilă la întreţinerea
şcoalelor primare minoritare, cu drept de publicitate”13.
În noile provincii, era o situaţie complet schimbată în raport cu cea
dinaintea anului 1918. Aici învăţământul primar fusese susţinut: de către
stat (numai cel maghiar), de către comune, de către confesiuni, de
11

Lege pentru învăţământul primar al statului şi învăţământul normal-primar cu
Expunere de motive prezentată Corpurilor Legiuitoare de Dr. C. Angelescu, ministrul
Instrucţiunilor Publice, Bucureşti, 1925, p. 4-5.
12
Salariile membrilor corpului didactic se compuneau din leafă şi din gradaţie.
Gradaţia se acorda în raport cu timpul servit în corpul didactic, şi anume: 25% după 5
ani; 50% după 10 ani; 75% după 15 ani; 100% după 20 ani şi 125% după 25 ani. Ca
distincţie, se acorda gradaţia de merit, 25% la ultima leafă de bază.
13
C. Hamangiu, Codul general al României. Legi noi de unificare, vol. XI-XII, 19221926, p. 562-563.
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particulari ş.a. Din totalul de 5.347 şcoli primare, cele 2.392 şcoli
româneşti existente în ajunul Unirii erau: 96 comunale, 1.218 ortodoxe,
1.078 greco-catolice; erau apoi şcoli ale cultelor romano-catolice,
reformat, mozaic ş.a. În Ardeal, funcţionau în 1922 un număr de 5.842
şcoli primare, din care 3.611 româneşti, 1.699 maghiare, 403 germane
ş.a. Dacă înainte de Unire, statul ungar nu întreţinea nici o şcoală
românească, ci numai şcolile maghiare, în 1922 statul român întreţinea
1.020 şcoli româneşti, 562 maghiare, 51 germane, 159 sârbeşti, rutene,
slovace etc. În Bucovina funcţionau în 1914 un număr de 531 şcoli
primare, din care 179 erau româneşti; în 1922/1923 funcţionau 575 şcoli
primare, repartizate astfel: 319 româneşti, 155 rutene, 47 germane, 27
evreieşti, 25 polone, 2 maghiare. În Basarabia nu era, la începutul
războiului, nici o şcoală românească, în 1920/1921 funcţionau 1.747
şcoli: 1.233 româneşti, 200 ucrainene, 120 ruseşti, 78 bulgare, 73
germane, 38 evreieşti, 3 polone, 2 altele14. S-a urmărit înlăturarea unor
privilegii şi realizarea egalei îndreptăţiri a tuturor etniilor, cu respectul
dreptului tutelar al statului, fără nici o îngrădire în ce priveşte neamul,
limba maternă sau cultul15.
Legea pentru învăţământul primar şi normal-primar admitea şi
şcolile particulare. S-a adoptat, în acest sens, legea asupra
învăţământului particular, promulgată la 22 decembrie 1925. Puteau fi
şcoli particulare: şcoli de copii mici, şcoli primare, şcoli de grad
secundar, cu învăţământ teoretic sau practic. Şcolile particulare nu aveau
dreptul să elibereze nici un fel de diplomă; ele puteau să dea numai
adeverinţe, redactate în limba română şi în limba de predare a şcolii.
„Limba de predare în şcoalele particulare, frecventate de elevi a căror
limbă maternă este alta decât acea a statului, se va stabili de susţinătorii
şcoalei”. Indiferent de limba de predare, limba română, istoria românilor,
14

Legea pentru învăţământul primar…, p. 11-31; Ion Agrigoroaiei, România
interbelică, vol. I, Iaşi, 2001, p. 246 şi urm.
15
„Se face uneori un cap de acuzaţie împotriva legiuirilor şcolare ale d-rului Angelescu
din aşa-zisul caracter «naţionalist» pe care l-ar avea ele; se spune chiar că ele ar fi cuprins
măsuri discriminatorii menite să reducă posibilităţile de şcolarizare ale naţionalităţilor
conlocuitoare. Acuzaţia este nedreaptă şi lucrurile sunt considerate cu exageraţie. Greşeala
provine din cauza metodei de a nu se socoti perspectiva timpului şi a împrejurărilor
contemporane evenimentului. Se examinează acţiuni petrecute în trecut de pe poziţii şi cu
concepţii actuale. Se judecă o operă dintr-o altă epocă la lumina ideilor profesate de
istoricul sau comentatorul de astăzi şi se condamnă autorul ei, ca şi cum ar călca un
comandament al vieţii moderne” (C. Kiriţescu, Portrete…, p. 346-347).
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geografia României se vor preda în limba română de către profesori
calificaţi. Şcolile de copii mici şi cele primare particulare funcţionau
numai cu programa de învăţământ a statului; şcolile secundare particulare
puteau avea programe proprii. În anumite condiţii, ministerul putea să
acorde şcolilor particulare care funcţionau cu programa statului o
autorizare specială de şcoli particulare cu drept de publicitate, în care
promovarea elevilor urma să se facă în conformitate cu normele din
şcolile similare ale statului. Aceste şcoli puteau elibera adeverinţă şi
certificate, ce deveneau valabile cu viza ministerului16.
După ce la 8 martie 1925 a intrat în vigoare legea pentru
modificarea legii asupra învăţământului secundar şi superior (care, între
altele, reintroducea examenul de bacalaureat şi prevedea modul de
echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute în străinătate), la 15 mai
1928 a fost promulgată legea pentru organizarea învăţământului
secundar. Legea prevedea un liceu cu şapte clase şi două cicluri,
renunţându-se la clasa a VIII-a. Această reducere, criticată în epocă, s-a
făcut, cum va recunoaşte mai târziu însuşi ministrul Angelescu, din
motive financiare. Legea a urmărit să consolideze învăţământul
gimnazial, să stabilească o legătură mai strânsă între diferitele grade şi
ramuri de învăţământ, să elimine deosebirile între şcolile secundare de
băieţi şi cele de fete, să reducă numărul elevilor dintr-o clasă, să
restabilească prestigiul bacalaureatului reintrodus în 1925 etc.17. Dincolo
de unele prevederi mai greu de acceptat sau de aplicat în condiţiile de
atunci, legea s-a înscris în amplul efort de modernizare ce va fi continuat
îndeosebi după depăşirea dificultăţilor generate de criza economică din
1929-1933. (La 22 aprilie 1932 a fost adoptată, din iniţiativa lui N. Iorga,
legea pentru organizarea învăţământului universitar, dominată de ideea
cadrului unitar de desfăşurare a studiilor şi de principiul autonomiei
universitare, susţinut corespunzător din punct de vedere financiar).
Unificarea şi implicit continuarea modernizării învăţământului
primar şi secundar din România întregită nu s-a făcut – şi nici nu se putea
face – peste noapte. A fost un proces amplu, cu dificultăţi şi neînţelegeri,
un proces care a cerut tact şi perseverenţă, şi înainte de toate timp.
16

Pentru începutul educaţiei religioase a copiilor evrei şi musulmani de 5-7 ani, se puteau
înfiinţa, „în dependenţă de organizarea cultului mozaic şi musulman, aziluri religioase, în
care catiheţi calificaţi, având autorizarea Ministerului Cultelor şi a Ministerului
Instrucţiunii, pun bazele acestei educaţiuni” (C. Hamangiu, op.cit., p. 582-596).
17
C. Angelescu, Evoluţia învăţământului…, p. 56.
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Unificarea – va scrie dr. C. Angelescu – s-a făcut „în mod metodic,
lăsând câtva timp şcoalelor din cele 4 ţinuturi să meargă mai departe în
conformitate cu legile organice din acele provincii şi numai în 1924 am
trecut legea învăţământului primar şi, în 1928, legea învăţământului
secundar, iar modificările ulterioare din 1934 şi 1937 nu au fost decât
modificări de detalii, principiile rămânând neschimbate”.
Pentru a răspunde, parcă, celor care le-au criticat în anii ’20, în anul
1936 au fost adoptate două legi importante: legea învăţământului
industrial (30 aprilie) şi legea învăţământului comercial (1 aprilie), cu
intenţia ca, în acei ani de avânt în cele două ramuri ale economiei, tot mai
mulţi tineri să se îndrepte către învăţământul de profil. Învăţământul
industrial şi cel comercial se realiza în gimnaziu şi licee, precum şi în
şcoli speciale. Învăţământul agricol cuprindea: învăţământul şcolar
propriu-zis (general), şcoli agricole, de ucenici agricoli ş.a. La absolvirea
şcolii secundare se elibera un certificat de studii liceale; cei care doreau
să continue studiile în învăţământul superior trebuiau să susţină examenul de
bacalaureat18. „Am îndrumat tineretul şcolar – consemna Gh. Tătărescu în
amintita sa expunere – spre învăţământul profesional şi practic,
organizând învăţământul comercial şi învăţământul industrial prin
votarea legii respective. Am creat Casa Învăţământului Comercial şi Casa
Învăţământului Industrial, care vor veni în ajutorul absolvenţilor cu
fondurile necesare pentru deschiderea de magazine şi exercitarea
profesiunii şi am ridicat bursele pentru elevii săraci de la 17 milioane la
75 de milioane. Am terminat construcţia a peste 70 şcoli de meserii,
profesionale şi menaj. Am acordat 79 milioane pentru construcţiile
învăţământului superior şi 91 milioane pentru laboratoriile şi institutele
universitare”19. Cu toate exagerările posibile, realizările perioadei în
domeniul învăţământului sunt binecunoscute şi consemnate ca atare în
multe din lucrările de specialitate.
În ansamblu, şcoala românească interbelică şi-a continuat drumul
pe calea modernizării, obţinând rezultate însemnate printr-un învăţământ
de calitate, comparabil cu cel din ţările înaintate ale vremii. O contribuţie
importantă a avut-o ministrul dr. Constantin Angelescu, prin opera
legislativă şi cea de construcţii şcolare. El a mobilizat comitetele şcolare,
oficialităţile locale, a asigurat însemnate fonduri de la buget pentru
18

Ioan Scurtu, Ion Agrigoroaiei, Petre Otu, Instituţiile, în Istoria Românilor, vol.
VIII, România întregită (1918-1940), Bucureşti, 2003, p. 218.
19
Gh. Tătărescu, op.cit., p. 186.
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construirea unui număr mare de şcoli. Şcolile din timpul său – numite
„tip Angelescu” – aveau patru săli de clasă, cancelarie şi camera
directorului. Asemenea şcoli s-au construit în toate comunele din
România, precum şi într-un mare număr de sate. Cheltuielile pentru
învăţământ au oscilat între 12 şi 18% din bugetul României; în Ungaria şi
Polonia acestea reprezentau 14%, în Bulgaria – 15%, în Olanda – 25%.
Datele statistice ne arată că s-au realizat progrese notabile, deşi inegale,
în diferite niveluri de învăţământ20.
Dr. Constantin Angelescu a fost, înainte de toate, un mare om al şcolii,
ce poate fi aşezat – din multe puncte de vedere – alături de Spiru Haret. A
înţeles cerinţele epocii şi a slujit învăţământul cu competenţă şi dăruire, cu
rezultate remarcabile, numai parţial înfăţişate de noi. În 1947-1948 regimul
comunist l-a înlăturat din funcţiile culturale pe care le deţinea şi din
Academie. La 14 septembrie 1948 s-a stins din viaţă pe patul Spitalului
francez din Bucureşti, după ce fusese alungat din propria-i casă pentru a face
loc „Frontului Plugarilor”. A fost înmormântat, într-o tăcere impusă de
autorităţi, la Cimitirul Bellu, în cavoul unei alte familii21.

20

Ştefan Iancu, Ioan Scurtu, Învăţământul, ştiinţele şi tehnica, în Istoria Românilor,
vol. VIII, România întregită (1918-1940)…, p. 661-662.
21
N. Peneş, op.cit., p. 21.

OBSERVAŢII ASUPRA REVIZIONISMULUI CA PROVOCARE
PENTRU ROMÂNIA INTERBELICĂ
Ioan Ciupercă
Era în noiembrie 1939; începuse cel de-al doilea război mondial şi
se consuma faza lui europeană, descrisă de istorici, mai târziu, ca „război
ciudat”. România se declarase neutră (6 septembrie 1939) şi va acţiona
până în martie 1940 pentru articularea unei structuri defensive pe ideea
de neutralitate (Blocul neutrilor – alt eşec al puterilor europene în
năzuinţa de a prezerva pacea). Pericole pentru integritatea României ca
stat naţional unitar planau ameninţător şi prevesteau prăbuşirea din 1940
a graniţelor României Mari, percepută de contemporani şi de urmaşi ca o
catastrofă.
La Londra, un proces cu ecouri în presă atrage atenţia oamenilor
care, în contextul dat, vegheau, cu puterile lor, la interesele României.
Time (20 noiembrie 1939)1 îşi informa cititorii că Înălţimea Sa, Prinţesa
Stefania Hohenlohe-Waldenbur-Schiligsfürst, numită de presa de scandal
«Prinţesa Ştefi, femeia misterioasă a Europei» şi alintată de cei apropiaţi
cu apelativul «Toffi», a acţionat în judecată pe Lordul Rothermere2;
aceeaşi presă de scandal îl numea odată «Omul misterios de pe Fleet
Street».
Avocatul «Prinţesei» era Gilbert Beyfus, iar Lordul Rothermere era
apărat de sir William Jowitt; procesul se desfăşura la Completul nr. 5 sub
conducerea judecătorului Tucker. «Prinţesa» arătase în faţa tribunalului
că primise de la Lordul Rothermere 185.000 de dolari de-a lungul unei
perioade de 5 ani pentru calitatea ei de „reprezentantă în probleme de
politică externă” a Lordului; îl dădea în judecată pentru a-l forţa să-şi


Analiza noastră este secvenţială nu monografică, aşa cum ar merita, a fost şi ar putea
fi făcută. Alte cercetări au focalizat, în trecut şi astăzi, asupra acestei provocări şi a
contextului în care s-a derulat. Drama României anului 1940 – o concretizare a Europei
în derivă – a atras autorii unor contribuţii remarcabile. Literatura este impresionantă.
Mai rămâne loc doar detalierilor semnificative prin completarea, revederea şi
reorganizarea probelor.
1
Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Hoover Institution Archives (în
continuare: H.I.A.), Collection Nicolas Petresco Comnene, Box 11.
2
Harold Sidney Harmsworth, viconte de Rothermere (Londra, 26 aprilie 1868 –
Hamilton, Insulele Bermude, 26 noiembrie 1940).
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menţină promisiunea ce pretindea că ar fi făcut-o Lordul de a-i asigura o
rentă viageră de 20.000 de dolari anual. Îl mai acuza de faptul că, în
1933, cînd săptămânalul parisian Aux Ecoutes o calificase drept spioană
în solda regimului naţional socialist german, promisese că îi va apăra
onoarea în ziarele sale, convingînd-o astfel să nu ceară despăgubiri
publicaţiei; Lordul Rothermere încălcase şi acest angajament.
Nu intră în intenţia noastră să facem analiza acestui proces; n-ar fi
lipsită de importanţă, dar ne lipsesc multe din informaţiile necesare. Ne
interesează însă fapte de la proces care ajung la cititorul
londonez/britanic prin Time şi faptul că ajung într-un context asupra
căruia vom insista documentat; ne interesează că aceste fapte atrag
atenţia/sau ar fi trebuit... autorităţilor de la Bucureşti.
Evident, devine foarte importantă schiţarea profilului personalităţii
protagoniştilor procesului. Aceste personalităţi pot fi înscrise într-o listă
de nume a căror activitate a avut urmări asupra României contemporane.
Am putea înscrie pe această listă nume ca: generalul Henri Mathias
Berthelot, colonelul Thompson, colonelul Charles Boyle, Herbert
Hoover, viitor preşedinte al Statelor Unite etc. Spre deosebire de
personalităţile de mai sus, care au acţionat binefăcător pentru români şi
România, «Prinţesa» Ştefania Hohenlohe şi Lordul Rothermere au făcut
rău ţării într-un context ce-l vom analiza la locul potrivit.
Aşa cum adeseori se întâmplă, procesul dezvăluie detalii, uneori
picante, despre «Prinţesă» şi despre Lordul Rothermere. Astfel, cititorul
britanic află că, tehnic vorbind, Ştefania Hohenlohe nu este prinţesă; că,
într-adevăr, a fost căsătorită cu un descendent al casei maghiare de
Hohenlohe-Waldenburg-Schiligsfürst, dar a divorţat după scurt timp; că,
de fapt, este o evreică vieneză şi acest detaliu, mai puţin semnificativ,
vom vedea că nici nu era adevărat; că fusese trimisă în misiune după
1927 – data cînd se întîlnise cu Lordul – pe lângă Wilhelm al II-lea,
fostul împărat al Germaniei, abdicat în 1918 şi refugiat în Olanda şi pe
lângă împărăteasa Zita de Bourbon-Parma, fosta soţie a ultimului împărat
al Imperiului Austro-Ungar3; că a fost instruită să ofere împărătesei
100.000 dolari pe an, timp de 5 ani, pentru scopuri neprecizate; că în
1934 a reuşit să asigure o întâlnire între Lordul Rothermere şi Adolf
Hitler; că în 1938 a fost trimisă de Lordul Rothermere să discute cu
3

A domnit sub numele de Carol I la Viena şi Carol al IV-lea, la Budapesta (1916-1918);
a trăit între 1887 şi 1922.
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Hitler „retrocedarea coloniilor Germaniei”, după care a fost abandonată
fără explicaţii.
Tot la proces se face afirmaţia potrivit căreia «Prinţesa» fusese în relaţii
strânse şi mondene cu căpitanul Fritz Wiedemann, atunci trimis personal al lui
Hitler în negocierile cu Foreign Office, astăzi (1939 – n.ns.) consul general
german la San Francisco. Legătura fusese de notoritate şi avocatul
Lordului Rothermere, Sir William Jowitt, afirma că «Prinţesa» şi
căpitanul, în complicitate, exercită presiuni asupra Lordului; că
Wiedemann i-a trimis o scrisoare în care afirmă că A. Hitler, apreciindu-i
«Prinţesei» eforturile pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre Germania şi
Marea Britanie şi pentru realizarea conferinţei de la München, o va ajuta
în lupta pentru a-şi apăra onoarea şi drepturile băneşti.
Tot cu prilejul procesului ies în evidenţă legăturile «Prinţesei» cu
«Clica de la Clivden» constituită în jurul cunoscutei Lady Astor şi
implicarea ei în influenţarea Lordului Runciman, aflat în misiune în
legătură cu problema sudetă, în sensul dorit de regimul naţional socialist.
Concluzia se contura în sensul că dacă acum «Prinţesa» acţionează în
judecată pe Lord pentru bani, însemna că, dacă Hitler a plătit-o, n-a
plătit-o bine.
Din perspectiva noastră, tot interesante sunt şi detaliile privitoare la
Lordul Rothermere. „Omului misterios din Fleet Street” i se schiţa un
profil în tuşă preponderent luminoasă; se reţinea influenţa remarcabilă pe
care o avusese asupra fratelui mai mare, Lordul Northcliffe, cel mai
puternic magnat de presă pe care Imperiul l-a avut vreodată şi deţinătorul
funcţiei multiplu semnificativă de director al propagandei adresată ţărilor
inamice, începînd din 19174. Se amintea apoi faptul că deţinea controlul
asupra publicaţiilor Daily Mail, Evening News, Sunday Dispatch şi a
multor altora din provincie, unele – publicaţii de scandal; că pariase pe
un milion de dolari că reporterii lui pot înconjura Pămîntul mai repede
decît cei americani; că în 1934 sprijinise pe fascistul britanic, Sir Oswald
Mosley5; că eşecul cel mai răsunător l-a înregistrat cu prilejul campaniei
4

Alfred Charles William Harmsworth (1865-1922). El este cel care a pus bazele celui
mai puternic trust de presă al vremii – Amalgamated Press, folosit în apărarea ideilor
conservatoare. Cumpărase, pe rînd, Evening News (1894), The Observer (1905) şi The
Times (1888); fondase Daily Mail (1896) şi-l vindea la jumătatea preţului oricărui ziar
britanic; Daily Mirror (1903).
5
Sir Oswald Ernald Mosley (1896-1980); om politic britanic cu o carieră destul de
complexă. Aici interesează că, după ce i-au fost respinse soluţiile de eradicare a crizei
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organizată prin ziarul Daily Mail sub lozinca „Baldwin6 trebuie să plece”.
La proces, s-a plîns că Toffi («Prinţesa») l-a tratat cu lipsă de
cavalerism; că-i plătise peste 250.000$, dar că nu fusese nevoie să-i dea
pentru că ea îl plictisea continuu cerîndu-i bani, fapt pentru care a
alungat-o la Budapesta şi la Berlin, chiar dacă acest gest – cum observa
avocatul «Prinţesei» – a putut să-l nemulţumească pe şeful regimului
naţional socialist german, A. Hitler.
Nu avem informaţii asupra felului cum a sfîrşit procesul; de altfel
Lordul Rothermere se săvîrşea din viaţă la 26 noiembrie 1940, fiind
reţinută şi contribuţia lui la mobilizarea eforturilor britanice la începutul
celui de-al doilea război mondial.
Conexiunea procesului desfăşurat la Londra cu istoria interbelică a
relaţiilor româno-maghiare ne-a atras atenţia. De la Vatican, ministrul
N.P. Comnen trimite raportul secret nr. 856 ministrului Afacerilor
Externe Grigore Gafencu7. Poziţia României în contextul internaţional la
sfîrşit de an 1939 îl îndemna pe N.P. Comnen să procedeze astfel. În
cuvintele lui Comnen: „Această neaşteptată împrejurare, care fără
îndoială miroase a şantaj (este vorba de procesul intentat Lordului
Rothermere – n.ns.), socotesc că ne oferă un prilej unic de a completa
informaţiunile noastre cu privire la propaganda ungurească şi la acţiunea
Rothermere, procurându-ne elemente noui pe care le-am putea
întrebuinţa la caz de nevoie (subl. aut.). În hipoteza unei noui conferinţe
ce şi-ar propune să realizeze «dreptatea» reclamată de Ungaria, sau în
hipoteza unei recrudescenţe a companiei revizioniste ungureşti, se poate
lesne înţelege tot folosul ce s-ar putea trage din informaţiunile de mai sus
coroborate şi completate de cele ce s-ar putea obţine din urmărirea
dezbaterilor şi cercetarea dosarului acestui proces de scandal”.
Analiza unor elemente ale contextului internaţional care incita pe
ministrul Comnen să procedeze astfel o vom face după preluarea
(utilizarea fondurilor publice şi asigurarea expansiunii industriale) de către guvernul
britanic al vremii, a demisionat, la 21 mai 1930, înfiinţează „Noul Partid”, formaţie
politică fără rezonanţă. În ianuarie 1932, vizitează Roma şi, impresionat de Mussolini şi
regimul lui, dizolvă „Noul Partid” şi fondează „Uniunea Britanică a Fasciştilor”. După
introducerea legii privitoare la interdicţia uniformelor politice şi a deţinerii de arme,
formaţiunea lui Mosley a intrat în declin. Între 1940 şi 1943 a fost arestat în virtutea
legislaţiei de război în vigoare. Mai este reţinut şi ca susţinător al integrării Marii
Britanii într-o Europă unită din punct de vedere economic.
6
Stanley Baldwin (1867-1947); premier britanic: în 1923; 1924-1929; 1935-1937.
7
H.I.A., Box 11 (Roma, 27 noiembrie 1939).

Revizionismul ca provocare pentru România interbelică

97

informaţiei care priveşte retrospectiva „cazului Rothermere” din raportul
său secret.
Informaţiile deţinute de Comnen fuseseră culese la Paris, în 1928,
în calitate de trimis al guvernului român cu misiunea de a combate
propaganda maghiară în „faimoară chestiune a «optanţilor»”8. Declanşată
în 1922, problema apărea pe agenda celei de a 51-a sesiuni a Consiliului
Ligii Naţiunilor din septembrie 1928; era îndreptăţită preocuparea
guvernului de la Bucureşti, dar apare puţin stranie nefolosirea informaţiei
adunate de Comnen. Probabil cercetări mai amănunţite şi focalizate altfel
asupra contextului internaţional de la începutul anilor ’30 vor lămuri
această ineficienţă.
La Paris, Comnen intra în legătură cu mai multe personalităţi
franceze, între care şi Anatole de Monzie9. Un om de încredere al
acestuia îl ajută pe Comnen să afle cele raportate, din nou, în 1939, lui
Grigore Gafencu. De la acesta află că Prinţesa de Hohenlohe Waldenburg
era „una din cele mai active agente ale propagandei maghiare”; că de
cîţiva ani locuia la Paris, într-un apartament somptuos în care avea unul
8

Problemă controversată a relaţiilor româno-maghiare după 1922. De-a lungul acestei
controverse au strălucit Contele Albert Apponyi (1846-1933), pentru Ungaria, şi N. Titulescu,
pentru România. S-au pronunţat personalităţi ale vremii simpatinzînd cu punctul de
vedere românesc: R.W. Seton-Watson, Wickham Steed). Dr. Gustav Stresemann,
ministrul de externe al Republicii de la Weimar, arăta în martie 1927 că în această
controversă există ceva mult mai important decât între două state asupra unei probleme
concrete. El înţelegea foarte bine că este vorba de maniera aplicării tratatelor şi
viabilitatea acestora. Literatura asupra acestei probleme este abundentă. Vezi: Survey of
International Affairs (în continuare: Survey...), 1928, p. 168-182: The Controversy
over The Optants in the ex. Hungarian Territories of Romania. Se ştie că această
problemă s-a închis prin Convenţia de la Paris din 28 aprilie 1930; „s-a creat un fond
agrar pentru plata optanţilor unguri (Fondul A) care se compunea din renta de
împroprietărire depusă de România, Cehoslovacia şi Iugoslavia la dispoziţia optanţilor,
din creanţele pe care Anglia, Franţa, Italia, Belgia, Portugalia şi Japonia le aveau asupra
reparaţiilor datorate de Ungaria şi pe care aceste ţări le-au cedat fondului agrar, din
sumele ce reveneau României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei ca beneficiare ale anuităţilor
datorate de Ungaria şi din alte sume”. (vezi Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România
după Marea Unire, vol. II, Partea I. 1918-1933, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1986, p. 854-855).
9
Om politic strălucit al Republicii a III-a şi autor de cărţi: Roma fără Canossa (1918),
Destine excepţionale (1928), Manual prescurtat al Rusiei noi (1931) şi alte 3 volume
asupra evoluţiei Regimului de la Vichy. A trăit între 1876 şi 1947. Titlul unei cărţi
despre el, apărută în 1955, este multiplu semnificativ: L. Planté, Un grande seigneur
de la politique, Anatole de Monzie.
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din cele mai frecventate saloane din capitala Franţei. Printre clienţi se
afla şi Lordul Rothermere, cucerit de farmecele gazdei şi atras de
informaţiile utile unei campanii în favoarea revizionismului maghiar.
Informatorul lui Anatole de Monzie susţinea că «Prinţesa» fusese ani de
zile plătită de Contele István Bethlen10, şeful guvernului maghiar; că, din
motive rămase neclare, aceste subsidii au sistat, fapt care o făcea pe
«Prinţesă» să critice aspru purtarea Contelui Bethlen.
Dotat cu aceste informaţii pe care le comunica atunci, în 1928,
Ministerului de Externe de la Bucureşti, Comnen începe urmărirea
«Prinţesei» şi află că, înainte de căsătoria din 1914 cu Principele Francisc
Hohenlohe-Waldenburg-Schiligsfürst, se numea Ştefania Richter şi
fusese institutoare într-un mic sat maghiar; căsătoria s-a desfăcut repede,
dar Ştefania Richter a păstrat numele şi titlul.
N.P. Comnen chemă ajutoare pentru a continua cercetarea: pe
Consilierul de presă Iosif Şchiopul de la Berna, pe care-l caracterizează
drept „excelentul meu colaborator”; acesta urma să se apropie de
«Prinţesă», dar el înţelege să cheme, la rîndul lui, ajutoare: pe Consilierul
de presă de la Budapesta, pe nume Baltă, vorbitor de limbă maghiară şi
aflat în trecere prin Paris. Toate aceste iniţiative se făceau cu autorizaţia
guvernului de la Bucureşti.
Consilierii Şchiopul şi Baltă se prezintă la «Prinţesă», dându-se
ziarişti maghiari interesaţi de organizarea unei campanii de răsturnare a
Contelui Bethlen din funcţia de Preşedinte al Consiliului de Miniştri de la
Budapesta, dacă li se oferă informaţia trebuitoare.
„Cu o uşurinţă neaşteptată”, «Prinţesa» le face dezvăluiri apreciate
drept „senzaţionale”; mărturiseşte că fusese trimisă şi plătită de Contele
Bethlen şi că reuşise să câştige cauzei revizionismului maghiar multe
personalităţi în trecere prin salonul ei. Consilierul Şchiopul este cel care o
întrebă dacă este adevărat că dânsa l-a cîştigat cauzei pe Lordul Rothermere.
«Prinţesa» povesteşte că, în trecere pe la salon, Lordul Rothermere era în
căutare de o cauză politică pentru care să poată organiza o campanie de
presă; că se gândise să organizeze această campanie în jurul problemei
Indiilor nedreptăţite „de politica mioapă a Metropolei”.
«Prinţesa» a sesizat terenul prielnic, i-a strecurat subtil ideea că „nu
i se pare elegant ca un cetăţean să lucreze împotriva propriei sale patrii”
10

(1874-1950?). Om politic maghiar care a deţinut funcţia de premier între 1921 şi
1931. Adept al revizuirii Tratatului de la Trianon, el a contribuit la apropierea Ungariei
de Italia (tratatul din aprilie 1927).
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şi că mai potrivită ar fi „chestiunea Ungariei milenare, care a fost
sacrificată la Trianon poftelor vecinilor săi balcanici”. De data aceasta,
Lordul Rothermere – veritabil om de presă – sesizează importanţa
subiectului ca mobil al unei campanii de presă. Se presupune că,
«Prinţesa» i-a furnizat suficiente informaţii şi poate chiar textul elaborat
la Budapesta al articolului cu titlul Justiţie pentru Ungaria ce va apare
în Daily Mail sub semnătura Lordului, la 21 iunie 1927.
Afirmaţia lui Comnen că articolul „a produs o senzaţie enormă” are
acoperire. Campania se declanşa pe fondul problemei controversate a
optanţilor şi în condiţiile în care revizionismul maghiar era impulsionat
de Tratatul italo-maghiar din aprilie 1927. Efectele acestei campanii în
presa internaţională sunt admirabil surprinse de revista Survey of
International Affairs condusă de Arnold J. Toynbee11. „Acest sprijin din
partea unui bine cunoscut ziar britanic (a cărui influenţă actuală n-a fost
probabil corect apreciată) a avut efectul nedorit de a încuraja elementele
iresponsabile din Ungaria să spere că visurile lor de revizuire teritorială
integrală sau, oricum, substanţială, vor deveni realitate, iar agitaţia din
Ungaria a produs reacţii în statele vecine”. Ministrul de externe al
Cehoslovaciei, Eduard Beneš, s-a pronunţat în faţa Senatului împotriva
campaniei Lordului Rothermere, în iulie 1927, iar, în august, Contele
Bethlen s-a văzut nevoit să declare că guvernul maghiar n-a sprijinit
campania Lordului Rothermere şi că „în opinia lui n-a venit momentul
pentru vreo sugestie de revizuire a tratatului”12. Declaraţia Contelui
Bethlen n-a fost suficientă şi guvernul cehoslovac cere asigurări de la cel
englez că acţiunea Lordului n-are sprijin oficial.
Ziarul Lordului (Daily Mail) publica la 8 septembrie 1927 o
scrisoare a lui David Lloyd George potrivit căreia tratatele de pace nu
fuseseră concepute de autorii lor – el fusese între ei în calitate de şef al
delegaţiei britanice; unul din „cei 3 mari”... – ca imuabile. Scrisoarea a
produs din nou nelinişte în ţările succesoare ale Austro-Ungariei. Cu
toate acestea, ministrul Cehoslovaciei la Londra primeşte asigurările
cerute, iar, în septembrie 1927, Sir Austin Chamberlein13 l-a asigurat pe
Beneš că Marea Britanie duce o politică „ce rămâne a tratatelor de pace”.
11

Survey..., 1927, p. 205-207.
Ibidem.
13
Austin Chamberlain (1863-1937), ministru de externe al Marii Britanii (1924-1929) şi
laureat al Premiului Nobel pentru Pace pentru contribuţia la realizarea Tratatului de la
Locarno din 1925.
12

100

Ioan Ciupercă

În ciuda acestor asigurări, Beneš, în faţa Comisiei de Politică Externă a
Parlamentului Cehoslovaciei, arăta că există o legătură între campania
împotriva Tratatului de la Trianon şi aceea dusă împotriva reformei
agrare realizată în statele succesoare; că ambele campanii erau
desfăşurate de grupuri internaţionale care aşteptau profituri din
răsturnarea statu-quo-ului din Europa Centrală.
N.P. Comnen află prin oamenii săi de încredere menţionaţi mai sus
că «Prinţesa» sugerase subtil Lordului Rothermere că, tronul Ungariei
fiind vacant14, n-ar fi exclus ca autorităţile maghiare să se gîndească să i-l
acorde în semn de gratitudine pentru sprijinul recuperării teritoriilor
pierdute. Autorităţile maghiare vor mai folosi această „armă” a tentaţiei
tronului vacant şi pe relaţia cu Italia. Din această perspectivă, afirmaţiile
«Prinţesei» că a organizat o călătorie a Lordului la Budapesta, de unde s-a
întors convins că tronul Ungariei va fi disponibil, fie pentru el, fie pentru
fiul său, are elemente credibile.
Răcirea relaţiilor guvernului Bethlen cu «Prinţesa» rămâne a fi
explicată; de asemenea, ruperea relaţiilor «Prinţesei» cu Lordul
Rothermere cere investigaţii speciale. Tot fără răspuns rămâne şi
renunţarea guvernului de la Bucureşti de a folosi în anii 1928-1930
informaţiile «Prinţesei» pentru a dezvălui lumii mijloacele folosite de
guvernul maghiar „întru izbândirea visului său revizionist”. Nici N.P. Comnen
nu cunoaşte motivele abandonării acestei idei şi-şi motivează neştiinţa şi
prin faptul că, fiind mutat la Berlin, şi-a schimbat priorităţile. Înclinăm să
credem că se exclude varianta falsităţii informaţiilor furnizate de
«Prinţesă» odată ce le trimite lui Grigore Gafencu după 11 ani. Diplomat
cu experienţă, trebuie să fi verificat de fiecare dată autenticitatea
informaţiei. În sprijinul acestei afirmaţii vine şi mărturisirea lui că prin
1930 a furnizat lui Wickham Steed, întâlnit la Geneva, din aceste
informaţii şi că ziaristul le-a folosit „punând într-o poziţie destul de
ridiculă pe fostul protejat al Ştefaniei Richter”15.
*
*
*
Merită revenit asupra contextului internaţional din 1939 care incita
pe N.P. Comnen să se gîndească a fi util ţării prin informaţiile culese în
1928 şi sintetizate mai sus.
14

Miklós Horthy (1868-1957) a deţinut funcţia de regent între 1920 (martie) şi 15
octombrie 1944.
15
H.I.A., Box 11.
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Există mai multe puncte (pe scara timpului şi în spaţiu) în care,
plasându-ne, avem prespectiva potrivită pentru aprecierea acestui
context; ne referim la secvenţa de timp cuprinsă în literatura de
specialitatea în sintagma „preajma celui de-al doilea război mondial” şi la
spaţiul european, cu preferinţă pentru capitatele puterilor unde se iau
decizii care privesc pacea şi războiul.
Demersul de faţă ne obligă să ne uităm pe acest context din
momentul primirii de către România a garanţiilor unilaterale anglofranceze (aprilie 1939) şi să alegem drept „punct de observaţie“ Roma.
Opţiunea se justifică prin faptul că focalizarea investigaţiei asupra
revizionismului maghiar între 1927 şi 1939 are multiple conexiuni cu
prezenţa voită a Italiei ca „putere balcanică”. De-a lungul acestei
perioade, cercetătorul percepe din documente tendinţa reaşezării
contextului geopolitic şi efortul de supravieţuire al statelor mici între care
includem, firesc, şi România, mai ales după 23 august 1939.
În neputinţa dislocării sistemului oriental de alianţă francez
(încercarea pe relaţia cu România, în 1926, este relevantă), Italia
construieşte propriul sistem cu Ungaria şi Austria. Prietenia italomaghiară, marcată vizibil de tratatul bilateral din aprilie 1927, este de
natură să impulsioneze revizionismul, în genere, şi cel maghiar, în speţă.
În plan practic, percepem inflexibilităţi la Budapesta, şi ca urmare a
acestui tratat, de natură să multiplice obstacolele în faţa convieţuirii
Ungariei cu statele vecine în zonă.
Ar trebui remarcat faptul că prezenţa Italiei în Europa de Sud-Est,
una avînd ca pivot relaţia cu Ungaria, traversează perioada de referinţă în
care au loc evenimente semnificative: constituirea Axei Roma-Berlin
(1936), Pactul Ribbentrop-Molotov (23 august 1939) şi declanşarea celui
de-al doilea război mondial (1 septembrie 1939). O întrebare este
esenţială şi de neocolit: cum se comportă sistemul italian de alianţe pe
relaţia cu Germania? Mai este nevoie de „un pion” în coasta Germaniei
după formarea Axei Berlin-Roma (noiembrie 1936)? Dar după încheierea
Pactului Ribbentrop-Molotov?
O analiză pertinentă sub incidenţa întrebărilor de acest tip face Raul
Bossy, ambasadorul român la Roma16. Luînd în considerare mai multe
elemente ale situaţiei, Bossy sintetizează modul în care tinde să se
16

Arh. M.A.E., Fond 71, 1920-1944, Italia, Relaţii cu România, 1939, vol. 66, p. 279-283,
Raportul nr. 6745 din 28 noiembrie 1939.
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articuleze judecata autorităţilor regimului fascist la Roma, după 23 august
1939: „Germania ar putea fi ispitită, spre a putea consolida raporturile ei
cu Moscova, să procedeze la o nouă delimitare de zone de influenţă în
Balcani, în care să ţină seama înainte de toate de factorul rus, în dauna
celui italian17. Roma vrea să marcheze prezenţa ei în această regiune, să
accentueze dăinuirea intereselor ei – sporite acum prin încorporarea
Albaniei [aprilie 1939]. Şi pentru toate acestea trebuie să poată continua
a vorbi de Ungaria, ca de protejata ei. Ungaria ni se pare a constitui, prin
urmare, nu atât un aspect al intereselor italieneşti, cât simbolul prezenţei
permanente a Italiei în Sud-Estul european”.
Observaţiile de mai sus devin mai relevante dacă precizăm faptul că
Bossy exprima preocupările diplomaţiei româneşti de a se realiza Blocul
neutrilor, formulă eşuată care concretizează efortul de supravieţuire a ţărilor
situate geopolitic între două mari puteri şi două ideologii, devenite brusc, pe
deasupra şi împotriva lor, prietene, la 23 august 1939.
Cînd iniţiativa României părea să fie frânată de opoziţia marilor
puteri, prezenţa Italiei ca putere care să coaguleze o asemenea structură
impulsiona speranţe în Europa Centrală şi de Sud-Est. Italia ezită. Bossy
explică: „Cum nu vrea să piardă din jocul său cartea ungară – pe care îşi
închipuie cu totul greşit că poate conta chiar contra Germaniei – guvernul
italian nu poate intra în combinaţiuni politice care să împiedice, în ochii
opiniei publice de la Budapesta, sacrificarea revendicărilor maghiare. Iată
de ce guvernanţii din Roma nu văd putinţa dezvoltării raporturilor cu
România decât în funcţiune de îmbunătăţirea raporturilor noastre cu
Ungaria. Iată de ce nu vor să adere la un bloc neutru balcanic bazat pe
statu-quo-ul teritorial”.
Această perioadă din al doilea război mondial, cînd statele din
Europa Centrală şi de Sud-Est îşi pun problema supravieţuirii, este una a
scenariilor. La Budapesta, se articulează intenţia că „în caz de agresiune
germano-sovietică”, Ungaria se va alătura agresorilor; în caz de
menţinere a păcii, singură Italia o poate ajuta. „De aceea – observă Bossy
– caută o solidarizare cît mai mare a intereselor lor cu acelea ale Italiei”.
Acesta este terenul pe care înfloresc (la Budapesta) ipoteze incredibile.
Una priveşte o garanţie unilaterală dată de Italia Ungariei (asemănătoare
garanţiilor anglo-franceze acordate României). Bossy crede că o
17

Acest mod de a judeca se va dovedi inexact/fals la 10-11 noiembrie 1940 cu prilejul
vizitei la Berlin a lui Viaceslav Molotov (vezi Harry S.Truman Library, Papers of
Harry N. Howard, P 10-529, april 2, 1946, p. 7 şi urm.).
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asemenea ipoteză nu este de crezut, deoarece, din punct de vedere
geografic, nu se poate fără sprijinul Iugoslaviei. Or, „nimic nu indică
pînă acum că guvernul din Belgrad, care se ştie ameninţat în Dalmaţia şi
în Croaţia, ar putea să se lase târât într-o direcţiune atât de primejdioasă”.
Ipoteza unei alianţe militare italo-ungare nu pare credibilă şi
aceasta pentru că „... deşi în aparenţă îndreptată contra Rusiei sau a
României, o atare alianţă ar fi în realitate un instrument de acţiune contra
Germaniei şi ar fi considerată desigur la Berlin ca o provocare”.
Apare şi ipoteza uniunii personale italo-ungare. Bossy apreciază că
acest proiect se împacă anevoios cu mândria maghiară. Cel mult ar putea
fi luată în considerare oferirea Coroanei Sfîntului Ştefan unui Prinţ de
Savoia, şi numele Ducelui de Aosta18 apare des menţionat; problema se
punea doar în perspectiva dispariţiei Regentului Horthy. Bossy percepea
vehicularea ipotezei ca expresie a disperării lor iredentiste. Şi cum
italienii sunt obişnuiţi acum a oferi în fiecare an „o nouă coroană
suveranului lor” [aluzie la coroanele Etiopiei şi Albaniei – n.ns.], ar putea
fi măguliţi de o asemenea ofertă.
Aşadar, multiple raţiuni determină guvernul italian să arate o grijă
specială pentru Ungaria şi ministrul de externe Ciano face eforturi să
prezinte acest comportament ca fiind util „pentru liniştea Europei
Centrale”; era şi o reacţie în faţa pericolului alunecării Rusiei spre zonă,
sau aşa încercau autorităţile italiene să-şi motiveze comportamentul.
Oricum, cînd Ducele a auzit de intenţiile agresive ale Germaniei faţă de
Ungaria, era gata să izbucnească public şi ordonă adunarea tinerimii
fasciste la 15 noiembrie 1939. Scena are şi irizări comice; între timp,
ministrul de externe Ciano primeşte de la Berlin asigurări liniştitoare şi-l
sfătuieşte pe Mussolini să nu producă un gest inutil. Ca urmare,
mulţimile adunate în faţa palatului Venezia nu au de auzit de la înălţimea
vestitului balcon decît cîteva cuvinte anodine şi „s-au întors acasă mirate
de a fi fost convocate pentru atît de puţin”.
Contextul care determină pe N.P. Comnen să trimită raportul cu
18

Credem că este vorba de Aimon de Savoia (1900-1948); nepotul lui Victor Emanuel
al III-lea, regele Italiei (1900-1946); împăratul Etiopiei (1936-1943); regele Albaniei
(1939-1943); a trăit între 1869 şi 1947. Aimon de Savoia poartă titlul de Duce de
Spoleto până când guvernul Croaţiei condus de Ante Pavelici i-a oferit coroana Croaţiei
între 1941 şi 1943; a domnit sub numele de Tomislav II, n-a ocupat practic tronul şi a
abdicat în 1943. Începând din 1942, când fratele său Amedeu – Duce de Aosta – s-a
săvârşit din viaţă, i-a preluat titlul de Duce de Aosta şi în 1945 s-a exilat în Argentina.
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informaţii culese în 1928 poate fi perceput mai corect din perspectiva
interesului românesc de a stabiliza relaţia cu Ungaria şi a îmbunătăţi pe
aceea cu Italia; conexiunea între cele două planuri ale interesului
românesc apare logică în lumina observaţiilor deja formulate; menţinem
ca fundal preocuparea cancelariilor europene pentru realizarea Blocului
neutrilor.
Presiunile asupra revizuirii tratatelor erau în creştere; raportul de
forţe înregistra o înclinare vizibilă în favoarea ţărilor revizioniste;
controlul Germaniei şi Italiei asupra Europei Centrale şi de Sud-Est era o
realitate. În efortul stăvilirii expansiunii germane mai ales, Marea
Britanie şi Franţa acordă garanţii unilaterale României. Cum se percep
aceste garanţii la Roma?
Al. Duiliu Zamfirescu raporta de la Roma în legătură cu o
convorbire avută cu ministrul C.G. Ciano pe această temă. Contele Ciano
respingea posibilitatea dezvoltării relaţiei româno-italiene pe plan politic.
Explica: „Aceasta nu trebuie să vă mire din moment ce aţi acceptat
garanţia engleză şi în consecinţă v-aţi situat în grupul adversarilor Italiei.
A spus-o de altfel lămurit şi Ducele domnului Gafencu, arătîndu-i
inutilitatea acelei garanţii”19. Ciano continua demonstraţia pe tema
inutilităţii garanţiei unilaterale pentru o ţară ca România şi observa:
„Anglia n-ar avea cum şi unde să vă ajute. Ce vă faceţi dacă v-ar ataca
Ungurii sau Bulgarii?”. Al. Duiliu Zamfirescu: „Ne vom apăra şi ne vom
bate precum ne-am apărat şi ne-am bătut în toată istoria noastră, căci nu-mi
vine a crede că Vă închipuiţi un moment că suntem Cehoslovacia”20.
Cîteva luni mai târziu, Raul Bossy, noul ambasador al României la
Roma21, raporta asupra convorbirii avută cu Ciano. Ministrul de externe
al Italiei sintetiza poziţia ţării sale faţă de Europa de Sud-Est: „legături
excelente cu Ungaria, foarte bune cu Iugoslavia şi bune cu Grecia,
corecte cu România” (subl. ns.). Ciano era vădit nemulţumit de Acordul
anglo-franco-turc semnat la Ankara (octombrie 1939), acord ce „dă
preponderenţă Turciei”; aceasta deoarece Italia nu era neutră, ci
nonbeligerantă şi ca „o mare putere balcanică” ce este, „are interese ca
Balcanii să nu fie atraşi în conflagraţiune”. De aici şi din necunoaşterea
19

Arh. M.A.E., Fond 71, 1920-1944, Italia. Relaţii cu România, 1939, vol. 66, p. 78-81
(Al. Duiliu Zamfirescu, Roma, nr. 4501, 25 iulie 1939).
20
Ibidem.
21
Fusese ambasador la Budapesta. Apreciem semnificativă mutarea la Roma a unui bun
cunoscător al relaţiilor româno-maghiare.
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urmărilor Acordului anglo-franco-turc rezultă ezitarea Italiei în faţa ideii
de Bloc al neutrilor, pentru care a insistat şi România pînă cînd Reich-ul,
prin ambasadorul Mackensen de la Roma, l-a lăsat pe Bossy să înţeleagă
incomoditatea structurii pentru Germania22.
Ciano reia demonstraţia asupra inutilităţii garanţiilor britanice
unilaterale: „Pentru România singurele garanţii ce ar avea valoare ar fi
aceea a Germaniei şi a U.R.S.S., căci ele s-ar sprijini pe geografie.
Nenorocirea Austriei, Cehoslovaciei şi a Poloniei a fost că ele n-au ţinut
seama de legile geografiei”23.
Contextul care incită pe N.P. Comnen să trimită informaţii utile
redeschiderii „cazului Rothermere” are între caracteristici tensionarea
relaţiilor româno-maghiare. Pentru a face faţă provocării, diplomaţia
românească acţionează pe multiple planuri: pe relaţia directă, bilaterală, cu
Ungaria; pentru captarea/cumpărarea bunăvoinţei Italiei; pentru realizarea
unei structuri mai largi aptă să stabilizeze pacea în zonă: Blocul neutrilor.
Efortul pentru realizarea Blocului neutrilor – o iniţiativă românească sortită
eşecului – este sinuos şi reflectă dificultatea acomodării puterilor interesate.
Evident, diplomaţia românească înţelegea Blocul neutrilor ca o structură
aptă să păstreze statu-quo-ul teritorial. Factorul nou care intervine după 23
august 1939 (Pactul Ribbentrop-Molotov) este cel sovietic. În faţa acestui
pericol posibil – şi prima vizată era România – puterile interesate în zonă
trebuie să-şi reevalueze interesele şi obiectivele; miza era mai mare şi ţinea
de bararea expansiunii bolşevice.
La sfîrşitul lunii decembrie 1939, Victor Antonescu făcea o
călătorie în Italia, ca persoană particulară. Era primit de două ori în
audienţă de Contele Ciano (23 şi 26 decembrie). Antonescu – arată
documentele24 – avea misiunea să discute cu şeful politicii externe
italiene scenarii posibile. Spre exemplu: dacă ungurii atacă România
invadată de ruşi, poate Italia să-i oprească? Are Italia anagajamente
precise faţă de Ungaria? Ciano neagă existenţa unor angajamente precise
faţă de Ungaria; cum era şi firesc, uneori era evaziv, alteori cerea răgazul
de a se consulta cu Ducele Mussolini. Răspunsurile date în timpul celei
de a doua audienţe aveau consimţământul Ducelui.
22

Arh. M.A.E., Fond 71, 1920-1944, Italia. Relaţii cu România, 1939, vol. 66, Bossy
nr. 6383 din 11 noiembrie 1939, p. 229; Idem, Gafencu nr. 7487; din 1 decembrie 1939,
p. 296; nr. 75571 din 4 decembrie 1939.
23
Idem, Bossy nr. 6385 din 24 octombrie 1939, p. 217-220.
24
Idem, p. 345-355.
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Demonstraţia făcută de Antonescu ministrului C.G. Ciano este de
tot interesul. Antonescu argumenta că problema dintre români şi unguri
nu poate fi una teritorială. Din 5,5 milioane de locuitori din Transilvania,
1.400.000 sunt maghiari şi mai sînt şi 700.000 germani. „Pentru ca
Budapesta să poată recupera un ungur din Transilvania, ar trebui să
anexeze 3 români şi un german”; şi germanii nu vor, pentru că sunt bine
trataţi în România”25. Antonescu adaugă faptul că, în caz de atac
maghiar, Iugoslavia va ajuta România chiar dacă nu mai există Mica
Înţelegere. Cînd Ciano recunoaşte că dacă ruşii ar intra în Transilvania,
ungurii „i-ar goni de acolo” [?!], Antonescu spune în replică: „i-ar goni şi
ar rămâne acolo...”. Antonescu aduce în discuţie şi altă variantă: „noi
avem şi posibilitatea de a ne înţelege direct cu Rusia”; povesteşte de
oferta de pact de neagresiune făcută de Maxim Litvinov lui Titulescu şi
lui însuşi. Ciano: „Litvinov nu mai este”. Antonescu: „El nu. Stalin – da”.
Vroia Antonescu să ştie care va fi atitudinea Italiei dacă U.R.S.S.
va ataca România; propunea o intervenţie italiană ca în Războiul civil din
Spania; una „pentru ca să putem opri invazia asiatică”. Ciano:
„Chestiunea Basarabiei pe noi nu ne interesează”. Antonescu: „până unde
trebuie să intre ruşii în România ca Italia să devină interesată?”.
Răspunsul Contelui Ciano este evaziv.
Antonescu explorează mai departe poziţia Italiei în cazul în care
intrarea ruşilor la vest de Prut va angrena intervenţia Turciei. „Turcia s-ar
socoti direct ameninţată prin teritoriul unui stat slav ca Bulgaria, cu
simpatii ruseşti”. Ce ar mai însemna situaţia Italiei de mare putere
balcanică în cazul intervenţiei Turciei alături de România împotriva
U.R.S.S. ca agresoare? Puţin contrariat, Ciano întreba dacă într-adevăr
Turcia ar interveni. Antonescu: „este, în tot cazul, ceea ce ne spun ei azi”.
Întreabă Antonescu dacă ar conveni Italiei ca Germania să ocupe
restul României pentru a bara drumul ruşilor intraţi în Basarabia;
precizează Antonescu faptul că ministrul Germaniei la Bucureşti a
formulat primisiunea. Apoi, ar conveni Italiei ca ruşii să formeze un stat
român bolşevic de 4 milioane de locuitori prin unirea Basarabiei cu
Republica Moldovenească avînd şi ea 700.000 de români? Ciano cere
răgazul de a se consulta cu Ducele.
Audienţa din 26 decembrie 1939 aduce răspunsuri mai clare lui
Victor Antonescu. Astfel, Ciano promite că Italia va convinge Ungaria să
25
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nu atace România „atât timp cât va fi o luptă cu bolşevicii şi pînă cînd
pericolul bolşevic va dispărea complet; că Italia va ajuta România în caz
de război cu U.R.S.S. cu tancuri, tunuri antiaeriene şi avioane. „Am făcut
acest lucru pentru Spania, unde n-aveam decît interese indirecte; îl vom
face cu atît mai mult în favoarea României, unde avem un interes direct,
Italia fiind cel mai puternic stat balcanic”. Promitea că va avertiza pe
unguri că dacă vor continua expansiunea riscă să nu mai fie stat naţional;
„ar deveni un stat în felul fostei monarhii austro-ungare”.
Întrebă Ciano ce ar fi dispusă România să facă pentru bulgari şi
pentru unguri. Cu titlu de părere personală, Antonescu spune: „cred că
dacă Ungurii ar dori să strămute pe cei 1.400.000 unguri din Transilvania
în Ungaria, România nu s-ar opune”. S-ar crea astfel „bazele folositoare
pentru o înţelegere mai adâncă între noi”. Ciano: N-aţi putea face „o
rectificare mai mult simbolică” de frontieră? Este rândul lui Antonescu să
ceară consultarea propriului guvern.
Urmau sfaturile Italiei, prin Ciano, faţă de România, reprezentată
de Antonescu: „cu Germania nu vă prea daţi, în nici un caz. Este mult
prea puternică şi prea aproape de voi”; cât priveşte Anglia „nu cedează
cînd apucă prada; o ţine”. „Faţă de ruşi, fiţi dârji. Dacă vă ameninţă,
ridicaţi tonul, nu fiţi sfioşi. Puteţi conta pe noi. Dacă se încumetează să
vă atace, îi veţi învinge”.
Peste şase luni, se va dovedi inconsistenţa promisiunilor şi a
sfaturilor. Convorbirea sintetizată de noi măsoară gravitatea situaţiei cu
care se confruntă România, nevoită să sondeze Roma prin Victor
Antonescu. Ar putea apărea întrebarea: de ce Roma, mai ales că se
cunoşteau simpatiile faţă de Ungaria? Explicaţia rezidă în dorinţa
României de a-şi apăra diplomatic hotarele.
Diplomaţia românească a încercat o deschidere spre Ungaria;
înţelesese să-şi concerteze cu Iugoslavia aceste eforturi. Răspunsul
Ungariei la aceste iniţiative rămânea ambiguu şi atunci Gr. Gafencu solicita
ajutorul Italiei prin ministrul ei la Bucureşti, Chigi: „Italia, care s-a arătat
întotdeauna interesată pentru pacea dunăreană şi care are poate în aceste
zile un interes deosebit ca bazinul dunărean să păstreze pacea, poate să
ne ajute să lămurim intenţiunile guvernului maghiar (subl.ns.)”26.
Desigur, interesul României era mai larg; viza captarea iniţiativei Italiei
26

Arh. M.A.E., Fond 71, 1920-1944, Italia. Relaţii cu România, 1939, vol. 66, p. 122-123
(Notă asupra convorbirii Gafencu-Chigi din 2 septembrie 1939).
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de a bloca în interes propriu fluidizarea situaţiei în zona balcanodunăreană prin formula Blocului neutrilor. Ezitantă la început de teama
asumării unui eşec şi atentă la relaţiile cu Germania, diplomaţia italiană
primeşte şi de la Bucureşti impulsuri spre o iniţiativă proprie. Gafencu
explica Însărcinatului italian de afaceri la Bucureşti, Capece: „o acţiune
din partea Italiei ar avea marele avantaj că ar înlătura orice suspiciuni din
partea Germaniei şi nu ar fi stânjenită nici de aliaţi. Ea ar corespunde
intereselor tuturor statelor dunărene şi balcanice, iar în ce ne priveşte, ar
avea întregul nostru sprijin”27. Cât timp iniţiativa fusese preponderent
românească, reacţia Germaniei prin ambasadorul ei la Roma, Mackensen,
fusese fără echivoc: „România face un joc foarte periculos cu planurile ei
de înaltă politică tinzând la constituirea unui bloc balcanic care, sub
eticheta neutralităţi, ar fi îndreptat contra Germaniei”28. Ca urmare,
diplomaţia românească înţelegea să servească iniţiativa pe o cale ocolită,
mai ales că problemele de rezolvat – tensiunea în relaţiile cu Ungaria şi
ameninţarea dinspre răsărit – persistau. Nu întâmplător Gafencu ţinea să
precizeze în pledoaria lui pe lângă Roma că „problema Basarabiei nu este
numai o problemă românească, ci că interesează de aproape întregul
Bazin Dunărean”29.
Preocupaţi să analizăm contextul care indica lui N.P. Comnen
utilitatea dezvăluirii implicaţiilor „Cazului Rothermere” cu informaţii
culese cu mai bine de un deceniu în urmă, remarcăm, în continuare,
elemente care justificau un asemenea comportament al diplomatului
român la Vatican.
La 26 noiembrie 1939, Bossy raporta la Bucureşti că o discuţie
între Ciano şi ambasadorul Franţei, André François Poncet, pune în
evidenţă faptul că Italia nu ar vrea „să-şi lege destinele de acelea ale unei
ţări pe care o crede ameninţată pe toate hotarele sale şi condamnată de
pe acum unor jertfe mai ales spre răsărit” (subl. ns.)30. Informaţii
contradictorii erau culese de diplomaţii români cu privire la Italia;
27

Idem, p. 300-3001 (Gafencu, telegrama nr. 75857 din 5 decembrie 1939, către Roma).
Informaţiile trimise la Bucureşti demonstrau o anumită receptivitate a Italiei (vezi Idem,
p. 184-185 – Pangal, Lisabona, telegrama nr. 639 din 30 septembrie 1939; p. 188-189 –
N.P.Comnen, Vatican, telegrama nr. 689 din 3 octombrie 1939). Încă la 1 decembrie, Gafencu
se interesa de iniţiativa italiană şi dacă aceasta are consimţămîntul Germaniei (Idem, p. 296,
telegrama nr. 74874, 1 decembrie 1930; nr. 75571, din 4 decembrie 1939).
28
Idem, p. 259-260 (Bossy, Roma, telegrama nr. 6635 din 23 noiembrie 1939).
29
Idem, p. 300-301 (Gafencu, telegrama nr. 75857 din 5 decembrie 1939, către Roma).
30
Idem, p. 268-269 (telegrama nr. 6709).
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interesele complexe şi uneori contradictorii ale diplomaţiei italiene
constituie izvorul acestor informaţii. De aceea trebuia discernământ şi
voinţă politică din partea diplomaţiei italiene pentru a-şi formula limpede
interesele şi obiectivele şi pentru cea românească în sensul perceperii
corecte a acestei politici şi articulării uneia proprii. Nici două săptămâni
mai tîrziu, un raport al lui N.P. Comnen face referire la convorbirea cu
şeful Bisericii Orientale, cardinalul Tisserant31. Acesta acuza Italia de
„uneltiri primejdioare în Balcani”. „Dacă nu vă puteţi înţelege cu
Bulgarii şi Ungurii, răspunzătoare este numai Italia care întreţine
revizionismul inamicilor Dvs. şi împiedică orice apropiere între ei şi
Domnia voastra. Chiar prietenia cu Iugoslavia este suspectă...32. Domnul
Mussolini va încerca să rupă ceva din trupul acestei ţări. Domnia Sa
urmăreşte dezmembrarea Iugoslaviei, reintegrarea Croaţiei şi a
Slovaciei într-o Ungarie mărită, bine înţeles, şi cu Transilvania. Ducele
înţelege că visul său, de uniune personală cu Ungaria, nu poate fi
realizat fără împărţirea Iugoslaviei...”33.
Însuşi Comnen indica prudenţă în privinţa părerilor „eminentului
purpurat”: francez, fost ofiţer, patriot şi luptător pasionat. Cu toate acestea,
subliniază importanţa Italiei ca factor politic în zonă şi în special pentru
interesele României. Mai mult, cere împuternicirea pentru a solicita o
audienţă Papei, „pentru a stărui ca Sfântul Scaun să întreprindă o îndoită
acţiune: în Italia, pentru a o determina ca, într-un ritm mai accelerat, să
lucreze la constituirea «blocului» [neutrilor – n.ns.]; la Budapesta şi Sofia,
pentru a le determina să-şi amâne revendicările pentru vremuri mai
prielnice, făcând front comun împotriva primejdiilor ce ne ameninţă în
mod egal”34 [pericolul bolşevic şi, poate, şi cel german – n.ns.].
Diplomaţia românească percepuse mai devreme importanţa
factorului italian şi pericolul activizării revizionismului maghiar. Un
discurs rostit de ministrul maghiar de externe, Csáky István, în jurul datei
31

Eugène Tisserant (1884); cardinal francez din 1936; membru al Academiei
franceze (1961); specialist în limbi orientale, în literatura creştină primitivă şi în riturile
orientale. Din 1936 pînă în 1959 este Secretar al Congregaţiei pentru Biserica Orientală,
bibliotecar şi arhivist al Vaticanului.
32
Intervievat de Lordul Rothermere (The Daily Mail, March 28 th, 1928) Mussolini
argumenta voinţa lui de pace prin aceea că, iată, a încheiat şi ratificat un tratat cu
Iugoslavia, fostă ţară rivală.
33
Arh. M.A.E., Fond 71, 1920-1944, Vatican, Relaţii cu România, 1932-1939, vol. 20,
p. 403-409 (N.P.Comnen, Roma/Vatican, raport nr. 913 din 7 decembrie 1939).
34
Ibidem.
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de 20 noiembrie 1939, arăta rigidizarea poziţiei Ungariei. Însărcinatul cu
afaceri al Ungariei la Roma recunoştea că discursul a fost pregătit de
acord cu guvernul italian, care ar fi fost „consultat în prealabil asupra
tuturor punctelor”35. Cu promptitudine, Bossy semnalează articolul din
ziarul Il Telegrafo (Livorno) al Contelui Ciano care sprijinea tezele
revizioniste maghiare. El aprecia articolul ca fiind „complet ostil
României, în care suntem arătaţi ca un stat eterogen şi învinuiţi de a duce
o politică minoritară «de tip balcanic»”36. Puţin mai tîrziu, Comnen, de la
Vatican, întăreşte această afirmaţie şi trimite şi el la articolul apărut în
ziarul Il Telegrafo (Livorno), controlat de Ministerul italian de Externe.
Concluzia lui reţine atenţia: „Fără a da dovadă de un pesimism excesiv,
trebuie totuşi să recunoaştem că situaţiunea, în ceea ce priveşte România,
apare tot mai serioasă şi mai plină de necunoscut” (subl.ns)37.
Gravitatea situaţiei se reflectă, în opinia noastră, şi în încercarea de
a stăvili revizionismul maghiar, încurajat de la Roma, prin cumpărarea
cu avantaje materiale/ cu petrol a bunăvoinţei Italiei; se încerca astfel
convingerea Italiei de a ne sprijini prin neînsuşirea tezei maghiare.
De la Roma, Al. Duiliu Zamfirescu scria: „Un gest consistând în a
oferi în mod spontan şi imediat un contingent suplimentar de circa 40
pînă la 50 mii tone produse petrolifere ar produce aici un entuziasm
colectiv. Am credinţa că aceasta este calea adevărată în ipoteza în care
Guvernul Regal [al României] doreşte într-adevăr o apropiere de
Italia”38.
Tot de la Roma, şi sub impresia puternică a articolului defavorabil
României din Il Telegrafo, Raul Bossy se întrebă dacă n-ar fi bine „să se
întrevadă putinţa unui acord economic pe mai lungă durată ca urmare a
unui angajament de a nu se încuraja revendicările nedrepte contra
noastră... Cred că ar trebui încercat orice mijloc spre a evita cât mai
este timp, ca Guvernul italian să-şi însuşească integral teza adversarilor
noştri“(subl. ns.)39.
Instrucţiunile ministrului de externe Gafencu, aşteptate de Bossy,
precizau: „Considerăm temeinica organizare a raporturilor noastre
35
Idem, Italia, Relaţii cu România, vol. 66, p. 261 (Bossy, Roma, telegrama nr. 6635
din 23 noiembrie 1939).
36
Idem, p. 275, telegrama nr. 6729 din 27 noiembrie 1939.
37
Idem, p. 298 (Comnen, Vatican, nr. 887 din 5 decembrie 1939.
38
Idem, p. 142 (Al. Duiliu Zamfirescu, Roma, telegrama nr. 5307 din 8 septembrie 1939).
39
Idem, p. 275 (Bossy, Roma, telegrama nr. 6729 din 27 noiembrie 1939).
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economice cu Italia ca un lucru firesc... Puteţi oricînd să vă referiţi la
principiile pe care le-am afirmat când am încheiat acordul economic
româno-german; că suntem gata să încheiem asemenea acorduri şi cu alte
state”.
Aşadar, Observaţiile noastre se articulează ca unele adiacente
preocupărilor de cercetare pe tema Marile puteri şi România între 1918
şi 1945; adiacente, de asemenea, cercetării sub titlul: Europa în derivă
(1918-1940). Din istoria relaţiilor internaţionale (în curs de apariţie).
Ca urmare, „Cazul Rothermere”, real după 1927 şi recidivant în 1939 se
constituie instantaneu în axă principală a cercetării şi pretext pentru a
explora mai atent relaţia cu Italia aflată în „alianţă divergentă” – s-a spus
– cu Germania şi Japonia şi în căutarea dimensiunii ei de putere
balcanică.
Această orientare a cercetării ne-a sugerat amplificarea cercetării şi
reorganizarea informaţiei de o manieră care să pună în evidenţă alte
faţete relevante şi să valorifice şi subiectivitatea unora din cei care aveau
misiunea să vegheze la interesele României, identificîndu-se adecvat cu
ele; am şi experimentat, până spre punctul atingerii cotelor
contraproductive din perspectivă personală, cercetarea radială avînd ca
pivot „Cazul Rothermere” şi aceasta în dorinţa „captării” mai eficiente a
culorii epocii recuperată în datele ei esenţiale. De asemenea, cercetarea
astfel orientată ne-a făcut sensibili la izolarea40, disperarea41 şi efortul de
supravieţuire ale României, mai ales după 23 august 193942 şi
imposibilitatea prevenirii dramei din 1940 – concretizare a derivei
Europei de la Versailles/Europei naţionalităţilor.
Din perspectiva actuală, cercetarea poate contribui la aprecierea la
dimensiunea cuvenită a îndemnului formulat de N. Titulescu pentru
spiritualizarea frontierelor. Eşecul urmării acestui îndemn generează o
enormă risipă de energie – obstacol în faţa modernizării la care aspirau
ţările situate în Europa Centrală şi de Sud-Est.
40

Ion Calafeteanu, Revizionimsul ungar şi România, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
1995, 229 p., passim. Lucrarea dă seamă documentat de dimensiunea efortului maghiar pentru
revizuirea Tratatului de la Trianon. Observaţiile noastre detaliază/concretizează; pot avea,
pînă la un punct, valoare de studiu de caz.
41
Viorica Moisuc, Premisele izolării politice a României 1919-1940, Bucureşti,
Humanitas, 1991, 389 p., passim.
42
Ibidem, capitolul VIII. Vezi şi Dr. Mircea Muşat, Drama României Mari,
Bucureşti, Editura Fundaţiei România Mare, 1992, 275 p.
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Ne-a atras atenţia faptul că – spre exemplu – Ungaria disperată în
preajma semnării Tratatului de la Trianon este gata să încerce a cumpăra
bunăvoinţa Franţei în 192043; la sfârşitul anului 1939, România disperată
sub presiunea revizionismelor concertate, este gata să încheie tratate
economice de talia celui cu Germania (martie 1939), posibilitate deschisă
şi spre Italia a cărei bunăvoinţă ar putea fi captată – după părerea
diplomaţilor – prin cote sporite de petrol. Deriva Europei era în derulare;
se consuma faza alunecării ei în sfera germană.

43

Vezi şi I. Ciupercă, Din istoria contemporană a unei idei: Confederaţia economică
Danubiană, în Românii în istoria Universală, III/1, Iaşi, Universitatea „Al.I. Cuza”,
1988, p. 667-684.

ROMÂNIA ŞI GERMANIA, 1940-1944: NOI DOCUMENTE
Gheorghe Buzatu
Majoritatea memorialiştilor şi istoricilor, români sau străini, sunt de
acord în privinţa faptului că, indiferent de locul deţinut de Mareşalul
Antonescu în configuraţia Axei, raporturile între România şi fondatorii
sau aderenţii organismului nu au excelat prin armonie. Hitler însuşi a
înţeles contracţiile existente, iar, în anturajul său, a insistat nu o singură
dată asupra conflictului latente dintre România din Ungaria, care
ameninţa uneori să izbucnească deschis1. Ceea ce a contat au fost
raporturile stabilite între Hitler şi Antonescu. Aurică Simion, am mai spus
aceasta, ne-a oferit încă din 1979 o monografie de excepţie pe tema
„colaborării periculoase” româno-germane dintre 1940 şi 19442.
Nu putem considera altfel decât simptomatic faptul că studioşii
epocii 1940-1944 s-au abţinut şi preferă, cu unele excepţii (Alesandru
Duţu, Ion Calafeteanu, V.F. Dobrinescu, Jipa Rotaru, Marcel-Dumitru
Ciucă), să se dispenseze de sursele directe privind activitatea cabinetului
Ion Antonescu. Situaţia ar fi explicabilă doar în cazul în care sursele
respective ar fi „interzise” specialiştilor. Ceea ce nu mai este cazul după
1989-1990. În mod concret, după cum nădăjduim ca va rezulta din
paginile următoare, izvoarele la care facem trimitere pot concura la
întocmirea unui Jurnal sui generis al activităţii lui Ion Antonescu pentru
anii 1940-1944. Este vorba, aşadar, de un document fundamental, pe
care, dacă Mareşalul nu a reuşit să-l redacteze, el se recompune din părţi
distincte, destinate de şeful guvernului a fi depuse în arhiva proiectată a
sluji la scrierea istoriei participării României la cel de-al doilea război
mondial3. Sistematizând documentele de referinţă, ne îngăduim să
prezentăm cititorului următoarele surse, în lipsa cărora, netăgăduit, orice
cercetare privind poziţionarea lui Antonescu într-un studiu complex
privind rolul şi locul României în sistemul Axei s-ar dovedi incomplet şi
1
Vezi, în acest sens, dr. Henry Picker, Hrsg., Hitlers Tischgespräche im
Führerhauptquartier, 1941-42, Bonn, Athenäum-Verlag, 1951 (notele din 26
februarie 1942, 7 iunie 1942 etc.).
2
Cf. Aurică Simion, Preliminarii politico-diplomatice ale insurecţiei române din
august 1944, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979, p. 148 şi urm.
3
Cf. Gh. Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1996, p. 172 şi urm. Adeseori, Mareşalul, în rezoluţiile dictate, stabilea ca
unele documente să fie direcţionate „la arhiva istorică”. Este indiscutabil că el avea în
vedere modelul aplicat, la Iaşi, în timpul primului război mondial, cel puţin în privinţa
documentelor militare, publicate ulterior în mai multe volume de către Serviciul Istoric
al Marelui Stat Major român.
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inexact, iar, la urma urmelor, imposibil:
1. De îndată după ce a ajuns la Mănăstirea Bistriţa, unde fusese
„exilat” după voinţa Regelui Carol II, care nu i-a putut ierta lui
Antonescu faptul că-l înfruntase la 4 iulie 1940 pe tema acceptării cedării
Basarabiei şi Bucovinei de Nord pentru a-şi salva tronul, lăsându-i în
final un memoriu demn de o Cassandră, iar apoi fiind avertizat de
organele poliţieneşti şi de informaţii în privinţa unei posibile „lovituri de
stat”4 gestionată de general, acesta a redactat două file de Consideraţii
pe marginea întrevederii cu pricina5. Nu stăruim, dat fiind că detaliile
sunt bine cunoscute din documentele publicate în epocă6.
2. Istoricul arestării mele, întocmit de Antonescu în aceleaşi
condiţii de surghiun, insistă asupra arestării sale, la Predeal, în dimineaţa
de 9 iulie 1940, „din Înalt ordin al Majestăţii Sale”7, fiind trimis, prin
Sinaia-Târgovişte-Găeşti-Râmnicu Vâlcea, la Bistriţa, de unde, în ziua
următoare, prin scrisoare, a înstiinţat-o pe Maria Antonescu asupra celor
petrecute8. I-a solicitat, totodată, să-i trimită, dacă avea „voie”, alături de
obiectele personale, plicuri şi hârtie de scris, creioane şi un stilou,
precum şi „cărţi de istorie, de filosofie, de economie politică, Racine”. Îşi
sfătuia soţia să rămână „calmă” şi „demnă”, asigurând-o că „orice
suferinţă nu va egala linia mea dreaptă şi nevinovăţia mea”9.
3. Reflecţii din închisoare: De ce am ajuns la Bistriţa?, în dublă
redactare10, trebuie datate după 6 august 1940, autorul referindu-se la o
comunicare a generalului David Popescu, ministrul de interne în exerciţiu, în
sensul că memoriul încredinţat Regelului Carol II la 4 iulie 1940 circula în
còpii prin ţară11. Generalul considera că tocmai memoriul îl strârnise pe
rege, care patrona un regim „tăbăcit de minciună”12. În context, notele
ultimative ale lui Molotov, brutale, reprezentând „o groaznică scadenţă”13,
au căzut ca un trăznet, din care au decurs pentru ţară „toate calamităţile”14.
Generalul, încă din 1924, avertizase că graniţa de Est nu era „definitvă”, că
de acolo Bucureştii trebuiau să se aştepte la complicaţii15. Relativ la
4

Vezi documentele din anexa volumului.
Arhiva CNSAS, vol. 48, f. 6-7.
6
Cf. Pe marginea prăpastiei. 21-23 ianuarie 1941, I, Bucureşti, 1942, p. 40-42, iar
memoriul adresat Suveranului – ibidem, p. 64-66.
7
Ibidem, f. 27-28.
8
Ibidem, f. 6.
9
Ibidem.
10
Ibidem, ff. 30-53, 58-87.
11
Vezi documente în anexa volumului.
12
Arhiva CNSAS, vol. 48, f. 69.
13
Ibidem, f. 71.
14
Ibidem.
15
Ibidem, f. 75.
5
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acceptarea notelor ultimative ale URSS, Antonescu nota că numai
ancheta faptelor şi istoria urmau a stabili ce anume a contat în iunie 1940:
inconştienţa, nepriceperea sau trădarea16.
4. Pentru „Memorii” reunesc o serie de „gânduri” aşternute cu
creionul pe două file ce anunţau un ambiţios proiect17, care, sub povara
evenimentelor, n-avea să fie dus, evident, la capăt. Din însemnările celui
proscris pentru moment, reţinem aceste rânduri circumscrise condiţiilor
zilei: „Pierderea Bucovinei şi a Basarabiei nu ne poate îndreptăţi să
cedăm lupta”18; „Orice popor are o vitalitate inepuizabilă, datorită
căreia poate să reînceapă lupta după erori comise şi înfrângeri suferite”;
„Destinul nostru m-a aruncat în mijlocul unei fatale «pânze a
Penelopei». Luăm drumul de la cap şi cu Bucovina şi cu Basarabia.
Depinde de noi să ajungem repede la capul lui. Va depinde tot de noi să
transformăm într-o operă istorică temeinică ceea ce a fost atât de
fragil”; „Micul Regat a fost «Ţara Mamă». El a constituit pentru
ţinuturile periferice româneşti, între 1850 şi 1914, un principiu de viaţă
politică”19.
5. Reflecţii din închisoare asupra «Capitalului»20.
6. Spicuiri din Arnota, de Preotul Cristescu, dar compuse de
generalul Antonescu21.
7. Instrucţiuni confidenţiale din partea D-lui general Antonescu, din
17 septembrie 1940, pentru Ministerul Finanţelor, referitoare la cele mai
diverse domenii (Casa Regală, patrimoniul public, bursa, presa, evreii, diurne,
indemnizaţiuni etc.)22. Reţinem, din „instrucţiunile” privind Casa Regală:
„Lista civilă va fi fixată la: 20 000 000 pentru M.S. Regele; 10 000 000 pentru
M.S. Elena. Casa Regală nu va mai beneficia de nici o scutire. Va plăti vama,
transporturile, benzina, cheltuielile de corespondenţă etc. integral. Se va
stabili exact cât a costat Statul sub diferite forme subvenţionarea Regelui
Carol II, în afară de lista civilă”23.
8. Dosarul intitulat Calătoria la Berlin (20.XI – 25.XI.1940)24,
deosebit de complex, cuprinde: programul vizitei în Germania, în limbile
germană şi română25; invitaţia în original a Führerului26; itinerariile pe ruta
16

Ibidem, f. 73.
Ibidem, f. 86-87.
18
Ibidem, f. 86.
19
Ibidem, f. 87.
20
Ibidem, f. 88-92.
21
Ibidem, f. 54-57.
22
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, dosar 319/1940, f. 3 şi urm.
23
Ibidem, f. 3.
24
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Cabinetul Militar, dosar 181/1940.
25
Ibidem, f. 4-11, 30-31.
17
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Bucureşti-Berlin şi retur27; „dosarul” vizitei (opisul de probleme) şi jurnalul
călătoriei28; materialele documentare pregătite de profesorii P. P. Panaitescu şi
Emil Lăzărescu privind istoria naţională29 şi, respectiv, provinciile pierdute
(Transilvania, Basarabia şi Bucovina)30; rapoarte diplomatice relativ la vizită
şi relaţii economice bilaterale31; schimburi de mesaje după vizită între Ion
Antonescu şi Adolf Hitler, Hermann Goering, Joachim von Ribbetrop,
Wilhelm Keitel ş.a.32
9. Evidenţele săptămânale ale rezoluţiilor lui Ion Antonescu
(1940-1944)33
10. Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului de Miniştri expun,
în rezumat, toate întrunirile Cabinetului (în total – 140) desfăşurate între
8 septembrie 1941 şi 21 iulie 194434.
11. Registrul istoric al Conducătorului Statului, acoperind
perioada 4 septembrie 1940 – 23 octombrie 1943, reuneşte toate
comunicatele, declaraţiile, schimburile de mesaje, cuvântările lui Ion
Antonescu din perioada respectivă35.
12. Jurnal de zi (sic!) al Conducătorului Statului din perioada 3
decembrie 1940 – 3 martie 194236.
13. Jurnalul activităţii Domnului Ion Antonescu, Conducătorul
Statului, acoperind perioada 27 septembrie 1940 – 21 iulie 1944,
reprezintă, neîndoilenic, documentul cel mai complex şi complet37 asupra
epocii investigate. Tocmai având în vedere acest lucru, în anexă,
supunem atenţiei cititorului fragmente din Jurnal relativ la raporturile
Antonescu-Hitler. Am reţinut, de asemenea, câteva relatări din acest
document capital al guvernării Antonescu38.
26

Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 34-35.
28
Ibidem, f. 39-47.
29
Ibidem, f. 53-72.
30
Ibidem, f. 73-80.
31
Ibidem, f. 151-185.
32
Ibidem, f. 206 şi urm.
33
Idem, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 1 311/1943-1944.
34
Idem, fond Cabinetul Militar, dosar 273/1944; idem, fond Cabinetul Militar, dosar
272/1944; vezi şi şedinţele pe probleme – situaţia provinciilor dezrobite (idem, fond Cabinetul
Militar, dosar 609/1941); evacuări şi apărare pasivă (idem, fond Cabinetul Militar, dosar
228/1944). Este de la sine înţeles că aceste documente trebuie coroborate cu Stenogramele…,
vols. I-VIII, editate de Marcel-Dumitru Ciucă şi colaboratorii între 1997 şi 2004.
35
Idem, fond Cabinetul Militar, dosar 251/1940; dosar 607/1941; dosar 608/1941;
dosar 602/1942; dosar 603/1942; dosar 465/1943.
36
Idem, fond Preşedinţia Consiliului deMiniştri, dosar 314/1940.
37
Idem, fond Cabinetul Militar, dosar 148/1940; dosar 462/1942; dosar 204/1944.
38
Valorificat recent, parţial, de noi – Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, Ploieşti,
Editura Mileniul III, 2005, p. 152-234.
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14. Este incontestabil că ultima pagină din Jurnalul lui Antonescu
din anii conflictului mondial o constituie faimoasele Însemnări din
celulă, datate 23 august 1944 (seara, după orele 21,00).
15. În sfârşit, pentru a întregi acest Jurnal, trebuie să apelăm la
aşa-numitul Jurnal de celulă al Grupului Antonescu, acoperind
răstimpul aprilie-mai 1946, editat integral de noi cu totul recent.
Fără a mai prezenta nici un fel de concluzii, încheiem cu acest
îndemn, datorat lui N. Iorga, în sensul că istoricul, în cercetările sale,
trebuie să pornească de la arhive şi să se reîntoarcă oricând la ele!
Anexă
Fragmente din Jurnalul lui Ion Antonescu
27 septembrie 1940
5,30 - Începerea lucrului în birou.
8,30 - Toaleta, micul dejun.
9,00 - Audienţă de lucru cu:
- Dl. Col. Rioşeanu - Subsecretar de Stat la Interne.
- Dl. Al. Ghica - Directorul Siguranţei Statului.
Scop: Informaţii asupra evenimentelor petrecute; măsurile ce s-au
luat şi urmează a se mai lua.
10,00 - Audienţă de lucru a Mareşalului Curţii Regale - Col. Râmniceanu.
Scop: Directive asupra organizării Casei Militare şi Civile Regale.
11,00 - Audienţă de lucru cu Ministrul Agriculturii şi Domeniilor - Dl.
Ing. Mareş.
Scop: Organizarea agriculturii în ţară, directive relative la
însămânţările de toamnă.
12,00 - O vizită în oraş însoţind pe Majestatea Sa Regele Mihai I,
Majestatea Sa Regina Mamă Elena, parcurgând pe jos Calea Victoriei în
plină aglomeraţie şi nepăziţi de nimeni au intrat în câteva magazine,
printre care Magazinul Dragomir Niculescu şi Restaurantul Capşa. Tot
timpul, publicul a ovaţionat frenetic.
13,00 - Prezentarea Lt.Col. Adj. Ervin Klaus din misiunea avută de a
însoţi pe ex-Regele Carol în Spania. Raport verbal de cum a decurs
călătoria şi îndeplinirea misiunii.
Audienţă de lucru cu:
- Ministrul Finanţelor - Dl. Cretzeanu
- Guvernatorul B.N.R. - Dl. Ottulescu
Scop: Rezolvarea chestiunilor financiare urgente.
14,30 - Dejunul la locuinţa D-sale.
16,00 - Consiliu de Cabinet.
Scop: Instrucţiuni de încadrarea personalului în Minister.
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Chestiunea bunurior evreieşti. Felul cum trebuiesc rezolvate nevoile
departamentelor.
18, 00 - Audienţă de lucru cu Ataşatul Militar German Aeronautic Dl.
Colonel Gerstenberg, care prezintă pe Dl. Lt. Colonel Hähnn trimis
special german, pentru apărarea anti-aeriană a Văii Prahovei. Instrucţiuni
şi măsurile luate.
19, 00 - Audienţă:
- Dl. Profesor A.C. Cuza - chestiuni generale
- Dl. Klaus Ott Roth - chestiuni în legătură cu minoritatea germană
din România
- Dl. Inginer Sergiu Lazarov - chestiuni generale
- Dl. Profesor Neculcea - prezintă lucrările ordonate
- Dl. Mihail Sturdza - audienţă de lucru.
Scop: Instrucţiuni de felul tratării pentru a se preciza frontiera între
URSS şi România.
20,00 - Domnul General Adj. Zwiedineck - Controlor General personal al
Conducătorului Statului, pentru Evacuări.
Scop: Predarea raportului scris şi informaţiuni verbale de felul cum
se execută evacuările în teritoriile cedate.
21,00 - Audienţă de lucru cu:
- Dl. General Petrovicescu - Ministrul Internelor
- Dl. Colonel Rioşeanu - Subsecretar de Stat la Interne
- Dl. Al. Ghica - Directorul Siguranţei Statului
Scop: Măsurile de luat faţă de evenimentele din timpul zilei.
27 noiembrie 1940
1,45 - Ministerul de Interne comunică Domnului Conducător al Statului
că grupul de legionari ce făceau paza deţinuţilor politici de la Închisoarea
Militară Jilava au asasinat cu focuri de armă şi corpuri contondente pe
toţi cei 64 de deţinuţi, după care au dispărut.
2,00 - S-a dat alarma la toate ministerele şi instituţiile de Stat din
Bucureşti, iar Subsecretarul de Stat al Armatei a ordonat imediat
consemn general al trupelor din garnizoană (Divizia a 3-a Infanterie)
precum şi măsurile urgente de siguranţă a instituţiilor de stat şi folos
obştesc.
10,00 - Dl. Horia Sima, Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri este
chemat de Domnul General spre a da relaţii asupra evenimentelor de la
Jilava.
La această oră se găseau - încă de la ora 4,30 - la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri, următorii miniştri şi generali:
- Dl. Mihai Antonescu - Ministrul Justiţiei
- Dl. Nic. Dragomir - Ministrul Coordonării
- Dl. Col. Rioşeanu - Subsecretar de Stat la Interne
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- Dl. General Pantazi - Subsecretar de Stat la Armata de Uscat
- Dl. General Dobre - Subsecretar de Stat la Înzestrarea Armatei
- Dl. Amiral Kashinscky - Subsecretar de Stat la Marină
- Dl. Comandor Jienescu - Subsecretar de Stat la Aer
- Dl. General Ioaniţiu - Şeful Marelui Stat Major
- Dl. General Popescu - Comandantul Cetăţii Bucureşti
- Dl. Eugen Cristescu - Şeful Serviciului Secret
- Dl. Ing. Mareş - Ministrul Agriculturii şi Domeniilor
- Dl. General Vasiliu - Comandantul Jandarmeriei
11,00 - Consiliu de Miniştri - la care au luat parte toţi miniştri şi
subsecretarii de stat, precum şi:
- Dl. General Şteflea - Secretar General pentru Armată
- Dl. General Ioaniţiu - Şeful Marelui Stat Major
Scop: analizarea evenimentelor şi măsurile de luat.
12,00 - Audienţă de lucru cu Dl. Neubacher.
12,30 - Dl. Ministru Fabricius
13,00 - Dl. Horia Sima, Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri - cere un
răgaz de timp pentru a lua contact cu Statul Major al Legiunii pentru a
descoperi pe asasini şi a putea comunica numele lor.
15,30 - Se comunică răpirea D-lui Madgearu şi asasinarea lui prin focuri
de revolver într-o maşină, în pădurea Snagov.
În cursul după amiezei se comunică răpirea D-lui Prof. Iorga - iar
în cursul nopţii se primeşte ştirea că a fost găsit asasinat în satul Streşnic,
judeţul Prahova.
16,00 - Colonelul adjutant Pălăngeanu fiind numit prefect al Poliţiei
Capitalei de către Dl. Conducător al Statului se duce spre a lua postul în
primire - lucru ce i se refuză de fostul prefect Colonel Zăvoianu - care se
baricadează în localul Prefecturii Poliţiei Capitalei împreună cu 300
legionari armaţi şi 2 tankuri armate ale Prefecturii.
22,00 - Se interceptează, din ordinul D-lui General Antonescu, orice
legătură telefonică cu Poliţia Capitalei - care este încercuită de forţe ale
armatei - iar localul telefoanelor este evacuat şi ocupat de o companie de
jandarmi sub controlul D-lui Colonel Teodorescu, Directorul P.T.T.
- Se intensifică măsurile de siguranţă prin intrarea trupelor Div. a 3a Infanterie în dispozitivele şi măsurile de alarmă.
- Se ordonă unui batalion de care de la Târgovişte să se pună în
marş spre Bucureşti şi sosesc către ora 5 în ziua de 28 noiembrie 1940 în
Bucureşti,
În timpul nopţii, linişte.
Au stat toată noaptea la Preşedinţia Consiliului de Miniştri - pentru
a lucra şi a da ordine:
- Dl. Mihai Antonescu - Ministrul Justiţiei
- Dl. Nic. Dragomir - Ministrul Coordonării
- Dl. General Pantazi - Subsecretar de Stat la Armata de Uscat
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- Dl. Col. Rioşeanu - Subsecretar de Stat la Interne
- Dl. General Vasiliu - Comandantul Jandarmeriei
- Dl. Col. Râmniceanu - Mareşalul Palatului
Toţi au rămas în continuare şi în ziua de 28 noiembrie 1940 afară
de Dl. Col. Râmniceanu - Mareşalul Palatului - care pleacă la Sinaia unde
se află Majestatea Sa Regele.
28 noiembrie 1940
10,00 - Sunt convocaţi într-o conferinţă la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri toţi Comandanţii de Mari Unităţi din ţară.
Această conferinţă este prezidată de Domnul General Antonescu.
12,00 - Domnul General Antonescu numeşte ca Prefect de Poliţie pe Dl.
Radu Mironovici, Comandant al Bunei Vestiri.
12,30 - Dl. Fabricius - Ministrul Germaniei.
13,00 - Dl. Prof. Rădulescu-Motru - dă relaţii asupra felului cum trebuie
făcută înmormântarea Prof. Iorga.
Dau relaţii asupra felului cum urmează a se face înmormântarea lui
Madgearu: Dl. Iuliu Maniu şi Dl. Mihalache.
14,00 - Dejunul la Preşedinţie.
16,30 - Dl. Ministru Pella - chestiunea Gurilor Dunării.
17,30 - Dl. Gh. Cuza - Dă referinţe asupra situaţiei interne.
18,00 - Dl. Stelian Popescu - chestiuni personale.
18,30 - Dl. Ing. Ştefănescu - chestiuni de ordin general.
19,00 - Dl. Ministru Valer Pop - înapoiat de la Berlin informează de cele
stabilite în comisia tratativelor de cedare a teritoriului din Transilvania.
21,30 - Dl. Horia Sima - comunică măsurile luate de conducerea legiunii
şi manifestările ce vor mai avea loc.
23,30 - Dl. George Brătianu - aduce la cunoştinţa Domnului General
ameninţările ce le primeşte persoana D-sale din partea membrilor
legionari şi cere măsuri de siguranţă contra acestor ameninţări.
14 ianuarie 1941
Vizita Domnului General Antonescu la Cancelarul Adolf Hitler
Domnul General Antonescu însoţit de Dl. Ministru Fabricius,
Domnul Ministru Davidescu şi Lt. Colonel Mircea Elefterescu, la ora
9,15 se îmbarcă în avionul Führerului de la aeroportul Băneasa.
Într-o singură escală ajungem la Salzburg la ora 12,45, de unde
plecăm imediat în automobil la Fuschl, unde suntem aşteptaţi de Dl. von
Ribbentrop la intrare. Prezente mai erau următoarele persoane: Dl. von
Killinger, Dl. Schmidt (Interpret), Dl. Hewel etc., etc.
După 30 minute luăm dejunul, unde se angajează diferite discuţii
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între Dl. General Antonescu şi Dl. von Ribbentrop referitoare la
deosebirile ce există între metoda de lucru în diferite ţări.
Imediat după dejun, am plecat la Salzburg, unde am oprit 15
minute la hotel, iar de acolo la Berghof în audienţă la Führer.
La ora 16,30 am ajuns, iar Cancelarul Hitler ne primeşte în capul
scării, numai în talie.
Dă o impresie de calm desăvârşit şi foarte amabil.
Alături de Führer se găseau generalul Keitel şi Generalul Jocks39.
Puţin mai târziu soseşte şi Dl. von Ribbentrop.
Conversaţiunea Führerului cu Dl. General Antonescu a decurs de la
ora 16,30 şi până la ora 20, exceptându-se timpul de la ora 18-18,30,
când s-a servit ceaiul.
Führerul a mulţumit Domnului General Antonescu pentru vizita făcută şişi exprimă regretul că împrejurările actuale îl împiedică de a-i întoarce vizita.
Afirmă că în toată Europa nu cunoaşte decât 2 şefi cu care îi
place să lucreze: „Mussolini şi Generalul Antonescu”.
La ora 20 conversaţiile iau sfârşit. Domnul General Antonescu îşi
ia rămas bun. Führerul împreună cu toţi colaboratorii săi ne însoţesc cu
multă cordialitate până la automobile, coborând cu noi scările într-o
obscuritate aproape completă.
Din gara Salzburg ne urcăm într-un tren special, plecând la Viena
la ora 21, însoţiţi de Consiliul de Legaţie Zapp.
15 ianuarie 1941
La ora 8,40 ajungem la Viena, unde pe peronul gării se găseau
automobilele necesare transportului nostru la aerodrom.
Îmbarcăm în acelaşi avion, iar la ora 9,20 plecăm spre Bucureşti prin Arad - unde ajungem la ora 12,15.
La aerogara Băneasa suntem întâmpinaţi de toţi membrii
guvernului, autorităţile militare şi Dl. General Hansen, Şeful Misiunei
Militare Germane în România.
16, 00 - Lucru în biroul D-sale.
18,30 - Dl. General Hansen este primit în audienţă pentru a discuta
chestiuni în legătură cu trupele germane.
19,00 - Dl. Inginer Ştefănescu: chestiuni în legătură cu comisariatul
industriei fierului.
19,25 - Dl. Ministru Greceanu: chestiuni de serviciu.
22,00 - Doamna şi Dl. General Antonescu oferă o masă echipajului
avionului Führerului cu care s-a înapoiat de la Salzburg, în salonul de
recepţie al Preşedinţiei.
39

Eronat – generalul Alfred Jodl.
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La această masă au luat parte următorii:
- Doamna General Antonescu
- Dl. General Antonescu
- Dl. Ministru Fabricius
- Doamna Fabricius
- Dl. Ministru Mihail Antonescu
- Dl. Ministru Davidescu
- Dl. Lt. Col. Elefterescu
- Dl. Haus Baur - ss. Oberführer
- Dl. Leciejewschi - ss. Hauptstürmfuhrer
- Dl. Max. Zinte - ss. Hauptstürmfuhrer
- Doamna Maria Diecu - stewardesa.
16 ianuarie 1941
7,00 - Începerea lucrului.
8,30 - Toaleta, micul dejun.
9,00 - Dl. Ministru Mareş: chestiuni de serviciu.
9,30 - Dl. General Popescu Comandantul Capitalei: chestiuni de serviciu.
9,40 - Dl. Ministru Cretzeanu (Externe): oră de lucru.
10,50 - Chestiuni de serviciu:
- Dl. Alex. Constant, Subsecretar de Stat al Propagandei
- Dl. Victor Medrea, Şeful Cenzurei Presei.
11,50 - Consiliul economic:
- Dl. Ministru Cretzeanu (Finanţe)
- Dl. Ministru Dragomir.
12,50 - Chestiuni în legătură cu presa:
- Dl. General Băgulescu
- Dl. Victor Medrea
13,30 - Dl. Horia Sima - chestiuni de ordin intern.
14,15 - Dejunul.
17,00 - Dl. Horia Sima - chestiuni de ordin intern.
18,30 - Domnul Consilier Formentini.
19,40 - Dl. Horia Sima - se continuă discuţia.
20,25 - Domnul General Şteflea.
20,35 - Domnul Colonel Orezeanu: chestiunea materialului rulant C.F.R.
21,00 - Dl. Victor Medrea.
21,05 - Dl. Ministru Greceanu.

STAREA DE SPIRIT DIN MOLDOVA ÎN ANII 1945-1946
Nicolae Ionescu
Dincolo de realităţile economice, de marile prefaceri înregistrate la
nivelul structurilor sociale, starea de spirit a perioadei 1945-1946 a fost
influenţată de propaganda susţinută de Putere şi de Opoziţie. „Zvonistica
epocii” a surprins marile frământări ale populaţiei, temerile şi speranţele ei1.
Ne-am propus în continuare să selectăm câteva din temele
propagandistice ale anilor de referinţă care au avut un impact deosebit
asupra populaţiei din Moldova. Aceste teme erau: „venirea
americanilor”, tema colhozului, însoţită invariabil de hrana la cazan şi
traiul în U.R.S.S., tema antisemitismului şi atitudinii antiguvernamentale,
fără a neglija şi alte manifestări ale populaţiei şi mediilor politice.
Situaţia dificilă în care se găsea România şi îndeosebi Moldova era
considerată, de majoritatea locuitorilor, în strânsă legătură cu ocupaţia
sovietică. Cum România era un stat mic, incapabil să facă faţă marelui
vecin, speranţele populaţiei se îndreptau spre S.U.A. şi Anglia. Pe
parcursul războiului F.D. Roosevelt şi W. Churchill anunţaseră, de mai
multe ori, că odată cu încheierea păcii toate popoarele îşi vor recâştiga
libertatea şi vor fi slobode să-şi hotărască destinul. De aici s-au hrănit
speranţele românilor şi a celorlalte popoare aflate într-o situaţie
asemănătoare. Din nefericire, în scurt timp, speranţele s-au transformat în
iluzii. Pe această problemă oferta istoriografică este bogată2.
Tema iminenţei războiului dintre sovietici şi americani circula cu
insistenţă şi în Nordul Moldovei. Din Buletinului informativ din
decembrie 1947 al Inspectoratului de Jandarmi Iaşi în mediul rural
această problemă îngrijora foarte mult pe locuitori3.
Tema antisemitismului era şi ea prezentă în aceşti ani, acreditându-se
ideea că evreii au adus comunismul în ţară, că din cauza lor s-a ajuns la
dictatura roşie la noi. Aderenţii extremismului naţionalist au fost cei care
1

Gh. Onişoru, Vin americanii! – de la speranţă la iluzie în România postbelică, în
Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi, tom XXXI, 1994, p. 299-314.
2
A se consulta între altele N. Baciu, Agonia României (1944-1948), Cluj-Napoca,
1990; Florin Constantiniu, Doi ori doi fac şaisprezece. A început războiul rece în
România,Bucureşti, 1997.
3
D.J.A.N. Iaşi, Fond Inspectoratul General Administrativ, dosar 8/1947, f. 211.
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au susţinut această idee, iar relativul său succes trebuie pus şi prin
legătura permanentă dintre antisemitism şi antisovietism. Într-un raport
de activitate al organizaţiei Botoşani a Frontului Plugarilor din 25 martie
1945, se consemna: „În tot judeţul există un curent antisemit chiar mai
puternic ca în timpul legionarilor ca o consecinţă a persecuţiilor
îndreptate asupra românilor”4.
În Moldova se observau dificultăţi în relaţiile interetnice. În
Regionalele locale ale P.C.R., se atrăgea atenţia asupra dezvoltării unui
spirit antisemit, care îşi făcea loc şi printre membrii de partid. Cauza era
în viziunea conducerii locale comuniste, faptul că „majoritatea
comerţului este în mâna evreilor care practică o speculă deşănţată”5.
Puternice răbufniri antisemite se înregistrau în ianuarie 1946 în judeţul
Roman, pe teritoriul acestuia fiind lansaţi fluturaşi scrişi de mână şi chiar
un manifest cu dimensiunile de 30 şi 50 centimetri, intitulat Români. În
cuprinsul lor erau aruncate o mulţime de invective la adresa evreilor6.
Unele comandamente militare sovietice, depăşind prevederile
Convenţiei de Armistiţiu, săvârşeau acte de imixtiune în administraţia
românească. Astfel, pe teritoriul judeţului Putna Comandamentul militar
sovietic din oraşul Focşani controla întreaga activitate publică şi dădea
dispoziţii cu privire la instalarea primarilor, aplicarea de amenzi,
rechiziţii de alimente7.
Pe teritoriul judeţului Tecuci, se scria într-o notă informativă din 28
februarie 1945, „se simte lipsa cumplită a articolelor de primă necesitate şi
în special a articolelor de băcănie”8. Într-o altă notă informativă din
octombrie 1944 în judeţul Tutova, se menţiona faptul că „agricultura mergea
foarte slab şi nu este însămânţată nici a cincea parte din suprafaţa arabilă…
populaţia este agitată şi în unele localităţi ca Unţeşti-Bogdăneşti nu vrea să
mai ştie de autorităţile locale şi nu colaborează cu acestea”9.
Populaţia din oraşul Rădăuţi „manifesta îngrijorare pe tema lipsei
produselor de primă necesitate. Această situaţie se datorează lipsei
4

D.J.A.N. Iaşi, Fond Comitetul Regional Moldova, Frontul Plugarilor, dosar
1/1945, f. 15.
5
Raportul este din ianuarie 1946, D.J.A.N. Iaşi, Fond Comitetul Regional de Partid
Moldova, dosar 1/1946, f. 13.
6
Idem, Fond 1, Comitetul Regional P.C.R., Iaşi, dosar 1/1946, f. 159.
7
Ibidem, dosar 112/1944, f. 31.
8
Ibidem, dosar 104/1944, f. 112.
9
D.J.A.N. Vaslui, Fond Prefectura Judeţului Tutova, dosar 30/1944, f.10.

Starea de spirit din Moldova în anii 1945-1946

125

mijloacelor de transport şi speculei”10. Aceeaşi situaţie o raportează şi
Legiunea de Jandarmi Tutova prin care locuitorii oraşului Bârlad sunt
îngrijoraţi de faptul că „majoritatea produselor de primă necesitate nu se
găsesc pe piaţă, iar cele care sunt au preţuri exagerate”, îndeosebi cele de
la comercianţii evrei11.
Toate aceste lipsuri făceau ca o parte a populaţiei să fie receptivă la
propaganda dusă cu tot mai multă insistenţă de F.N.D. care prin
programul anunţat le oferea o speranţă pentru viitor. Pe plan politic, în
urma discuţiilor care au avut loc la Moscova în ianuarie 1945, cu ocazia
vizitei lui Gheroghe Gheorghiu-Dej în capitala Uniunii Sovietice, s-a
apreciat că în acel moment numai un guvern al F.N.D. poate salva ţara
care se afla în pragul prăbuşirii12.
La începutul anului 1945 în mai multe judeţe din Moldova
funcţionarii administraţiei locale şi a instituţiilor de ordine publică nu
mai recunoşteau autoritatea guvernului. Ei refuzau să execute ordinile
primite conformându-se doar dispoziţiilor transmise de conducerea
forţelor F.N.D. care le incitau la acţiuni ilegale în vederea înlăturării
autorităţilor locale. Astfel, într-un Buletin Informativ de la sfârşitul
anului 1944 al Legiunii de Jandarmi Tutova se sublinia că „unii membrii
ai gărzilor patriotice lucrează pe cont propriu…”. „Multe elemente
dubioase, cu trecut negru, foşti condamnaţi la pedepse criminale, (cazul
lui Madrichi Vasile – şeful gărzii patriotice din comuna UnţeştiBogdăneşti) fac percheziţii de la sine putere, iar lucrurile ridicate de la
locuitorii paşnici le împart între ei”13.
F.N.D. nu s-a limitat numai la atragerea muncitorilor, a populaţiei
de la oraşe, ci şi-a îndreptat atenţia şi spre ţărănime, iar la sate în unele
zone aceasta avea pământ insuficient. Pentru atragerea ei, programul
F.N.D. preconiza realizarea imediată a reformei agrare. Se prevedea
confiscarea şi nu exproprierea moşiilor peste 50 ha, iar cele care
aparţineau criminalilor de război se confiscau în întregime. Se exceptau
de la confiscare pământurile bisericilor, mănăstirilor şi monarhiei pentru
a nu îndepărta aceste instituţii de F.N.D. şi a folosi influenţa lor în
rândurile populaţiei. „Ţăranul are un ataşament religios şi e periculos să-l
ridicăm împotriva noastră […]. Şi dacă şi popii vor fi alături de noi, nu
10

Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond Direcţia Generală a Poliţiei, dosar 2/1945, f. 45.
D.J.A.N. Vaslui, Fond Prefectura Judeţului Tutova, dosar 30/1944, f. 10.
12
Ioan Scurtu (coord.), România. Viaţa politică în documente. 1945, Bucureşti, 1994, p. 89.
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există forţă care să împiedice reforma agrară”14.
Diferite categorii de cetăţeni, sătule de anii războiului, care
însemnau sacrificii de tot felul, sperau că sfârşitul care se apropia va
aduce schimbările radicale în viaţa lor. De aceea erau dornici să participe
la realizarea cât mai rapidă a acestor transformări. În plus, mijloacele de
informare erau limitate aproape în exclusivitate la presa F.N.D., celelalte
ziare fiind cenzurate sau chiar interzise. Ziarele Scânteia, România
Liberă, Libertatea, la care se adăugau cele din provincie, dar de aceeaşi
orientare, desfăşurau o intensă propagandă în anii 1945-1946 pentru
atragerea unor categorii largi ale populaţiei şi pentru denigrarea
partidelor din afara F.N.D. , îndeosebi P.N.Ţ. şi P.N.L.
Disponibilitatea categoriilor largi de cetăţeni de a participa la
realizarea transformărilor în care-şi puneau mari speranţe a fost folosită
de F.N.D., care a atras prin diverse căi o parte a acestor pături sociale. La
începutul anului 1945 acestea erau prezente deseori în stradă, la mitinguri
şi manifestaţii. Până la sfârşitul lunii ianuarie la aceste manifestaţii
muncitorii îşi exprimau îndeosebi revendicările lor de natură economică,
precum majorarea salariilor, aprovizionarea întreprinderilor cu materii
prime, îngheţarea preţurilor.
În februarie 1945 observăm că revendicările economice trec pe
locul doi, primele lozinci scandate la adunările organizate din iniţiativa
F.N.D. erau cele legate de preluarea puterii politice. Desigur că cei mai
mulţi dintre participanţi la aceste manifestaţii veneau din dorinţa sinceră
de a contribui la rezolvarea unor probleme ce îi interesau la acea vreme.
Dar F.N.D. nu şi-a limitat activitatea doar la atragerea şi lămurirea
diverselor categorii ale populaţiei, ci, de foarte multe ori, s-a folosit şi de
alte mijloace ca şantajul cu concedierea, cu privarea de unele drepturi etc.
Populaţia din oraşul Galaţi, se scria într-un document al vremii,
„mocneşte” şi se arată profund nemulţumită de această situaţie, dar nu
are nimeni curajul de a spune ceva, de teama terorii. F.N.D. a creat un
oficiu de aprovizionare, iar atunci când se aduceau pe piaţa locală lemne,
gaz, cartofi, nu se distribuiau decât celor înscrişi în Front sau celor care
consimţeau să se înscrie. Astfel, starea de spirit a populaţiei din oraş este
dominată de o nemulţumire generală15 .
14
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Prin convingere sau presiune, influenţa F.N.D. în rândurile
populaţiei creşte. În primele luni ale anului 1945 în mai multe oraşe ale
ţării ca Bucureşti, Brăila, Bacău, Constanţa, Botoşani, Roman au avut loc
mitinguri la care au participat câteva mii de oameni, ceea ce îngreuna
desfăşurarea vieţii normale şi producea perturbări în economia ţării.
Aceasta l-a determinat pe primul-ministru Nicolae Rădescu, ca, în
discursul rostit la 11 februarie 1945, să facă apel la păstrarea calmului şi
disciplinei: „Orice agitaţii – spunea el – trebuie să înceteze, fiindcă astfel
se pune în primejdie fiinţa ţării. Pentru satisfacerea de ambiţii politice
este criminal să se împingă tot neamul la pierzanie. Nu ne putem apăra
împotriva nenorocirilor ce ne pândesc decât prin solidaritate, printr-o
conlucrare a tuturor”16, aprecieri care, din păcate, datorită conjuncturii
interne şi externe, au avut un slab ecou. În acest timp, F.N.D. îşi
intensifica acţiunile pentru răsturnarea guvernului şi la intervenţia
hotărâtă a U.R.S.S. prin trimisul său la Bucureşti, A. Vâşinski, este
instalat la 6 martie 1945 un guvern procomunist condus de P. Groza, ceea
ce anunţa „sfârşitul treptat al democraţiei româneşti”.
Măsurile luate de noul guvern în vara anului 1945, în vederea
blocării cerealelor din gospodăriile ţăranilor au declanşat noi
nemulţumiri, aceasta în condiţiile în care seceta din Moldova ameninţa
întreaga producţie de porumb – fapt menţionat în nota informativă a
Legiunii de Jandarmi Tecuci din iulie 194517.
La oraşe, preţurile ridicate constituiau „punctul nevralgic al vieţii
de toate zilele”, de vină fiind haosul economic şi speculanţii: „România
este o ţară bogată”, “dar aruncată în criză de câţiva inconştienţi care până
azi au profitat de război, acum profită de dezastrul economic,
îmbogăţindu-se şi mai mult pe spinarea şi în dauna populaţiei
muncitoare” – se arată în notele informative ale Inspectoratului General
al Jandarmeriei18.
Menţinerea secetei în Moldova, conducea, în august 1945, la
concluzia că producţia de porumb scontată, la fel ca şi cea de fasole, era
total compromisă. În plus, ţăranii erau nevoiţi să suporte şi regimul
rechiziţiilor şi alimentarea trupelor disperate, informând organul superior
de faptul că funcţionarii comentau discrepanţa ce se crease între salariile
16

Ioan Scurtu (coord.), op. cit., p. 142.
Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar
104/1944, f. 197.
18
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jandarmilor cuprinse între 50 000-70 000 de lei şi cele de la C.F.R., acolo
unde un lucrător de linie primea 120 000 lei pe lună19.
Funcţionarii publici se aflau într-o situaţie dificilă, suportând
privaţiuni imense. Ei solicitau fie mărirea salariilor, fie îngheţarea reală a
preţurilor, având credinţa că o soluţie era posibilă prin aplicarea grilei de
la C.F.R.. Comercianţii, în schimb, erau „în continuă stare înfloritoare”,
consumatorii fiind „la discreţia” lor.
Pentru a doua jumătate a lunii august 1945 în darea de seamă a
Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi se sublinia faptul că satele erau pline
de oameni veniţi să se aprovizioneze pentru iarnă, prilej de care ţăranii au
profitat, ridicând considerabil preţurile. La un sac de grâu în doar trei, patru
săptămâni crescuse preţul de la 4000-5000 lei la 20000-25000 lei, iar fasolea
se vindea 800-1000 lei kilogramul. De aceea la sate domnea o stare de
nemulţumire, ca urmare secetei, rechiziţiilor şi prezenţei soldaţilor
sovietici. Multora le era frică să iasă la muncile agricole pentru că aceştia
îi prindeau şi îi deposedau de unele lucruri.
O situaţie tragică se înregistra în Nordul Moldovei, acolo unde
Frontul făcuse ravagii încă din vara anului 1944. În septembrie 1945
lipseau alimentele de primă necesitate, iar specula înflorea. Funcţionarii
publici, „al căror salar nu se achita niciodată la timp”, resimţeau lipsa
banilor necesari pentru aprovizionarea de iarnă cu lemne, îmbrăcăminte
şi alimente, nemulţumirile lor conducând la „adevărate frământări”. Cu
toate că guvernul a acordat muncitorilor un ajutor pentru iarnă, aceştia se
confruntau, în continuare cu aceeaşi lipsă a produselor de primă
necesitate. În Moldova, starea comercianţilor era „în contrast” cu a
restului populaţiei, în timp ce la sate blocarea cerealelor şi colectarea
vitelor conducea chiar spre incidente cum s-a întâmplat în judeţul
Roman, acolo unde delegaţii veniţi să colecteze vitele au fost maltrataţi
de săteni20.
Tuturor acestor frământări puterea instalată la 6 martie 1945
continua să le răspundă prin apelul la formule propagandistice, dând vina
pe patroni şi moşieri, cât şi printr-o campanie de telegrame de adeziune şi
prin acţiuni de strângere de noi membri pentru P.C.R. şi aliaţii lui, prin
orice mijloace. Astfel, la Rezoluţia adoptată la Conferinţa Naţională a
19

Vezi nota nr. 216 din august 1945 a Legiunii de Jandarmi Covurlui; Arhivele Naţionale
Bucureşti, Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 104/1944, f. 207.
20
Vezi nota informativă a Inspectoratului de Poliţie a Moldovei de Nord pe luna
septembrie; Ibidem, dosar 403, f. 165-170.
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P.C.R. din octombrie 1945, se menţiona speranţa pentru o viaţă mai bună
şi mai demnă în marea operă de refacere a ţării. Toate „binefacerile”
urmau să se împlinească în cazul victoriei comuniştilor în alegeri21.
În această perioadă circula o broşură prin care se aducea la
cunoştinţa populaţiei că la sate se adăposteau nu mai puţin de 7 categorii
de aşa-zişi reacţionari, şi anume: „moşierii expropriaţi în 1945, chiaburii,
speculanţii şi afaceriştii, foştii legionari şi antonescieni, agenţii partidelor
zise istorice, P.N.Ţ. şi P.N.L., funcţionarii şi cei care din neştiinţă sunt
uneltele adevăraţilor reacţionari”22, pentru a lupta împotriva „reacţiunii”
de la sate. Prin cele mai variate mijloace, s-a încercat şi transformarea
Frontului Plugarilor într-un partid – organizaţie de masă, cifrele fiind
edificatoare. În decembrie 1945, în Regionala Moldova cu 12 judeţe, în
mediul rural Frontul Plugarilor avea 215 536 membri, faţă de doar 17 852
câţi erau pe listele P.C.R. Evident, majoritatea erau înscrişi de formă23.
Pentru surprinderea, cât mai exactă, a realităţilor sociale din ţară,
apelul la sintezele informative ale organelor de interne dezvăluie, şi
pentru anul electoral 1946, prefaceri şi frământări care au afectat întreaga
populaţie. Din Nordul Moldovei, Inspectoratul de Jandarmi Suceava
semnala principalele dificultăţi din lumea satelor, în luna februarie 1946,
care sintetizate, se refereau la lipsa alimentelor şi în special a
porumbului, a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte („familiile
numeroase de câte 4-5 persoane folosesc un rând de haine şi
încălţăminte, pe rând”), locuinţele insalubre (în judeţele Botoşani, Baia şi
Dorohoi, pe unde trecuse linia frontului), lipsa seminţelor pentru
însămânţările de primăvară, precum şi faptul că unii preoţi solicitau sume
exagerate pentru serviciile prestate. Populaţia urbană se lovea, pe lângă
imposibilitatea găsirii unor surse de câştig, de aceeaşi lipsă a alimentelor
şi a articolelor indispensabile24.
Măsurile încercate de guvern pentru a asigura protecţia măcar
pentru funcţionarii statului, prin creşterea salariilor la începutul lui martie
1946, s-au dovedit, în condiţiile crizei economice, profund ineficiente. În
acest timp, Inspectoratul de Jandarmi Iaşi semnala, în nota informativă
21
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numărul 841/14 martie 1946, că locuitorii îşi manifestau nemulţumirea
deoarece surplusul de cereale li s-a blocat în toamnă la preţul oficial.
Totodată , vitele au fost ridicate conform Convenţiei de Armistiţiu, aşa
încât în prezent nu mai au ce să vândă şi nici banii necesari ca să-şi poată
cumpăra unelte agricole25.
În aceste condiţii, opoziţia faţă de comunism înregistrată la unii
locuitori din lumea satelor din anumite judeţe ale Moldovei nu trebuie să
surprindă. Starea de spirit a ţărănimii era contrară F.N.D.-ului,
majoritatea locuitorilor fiind simpatizanţi ai P.N.Ţ. Aceste realităţi erau
dublate de ceea ce se întâmpla în mediul urban pentru că, de exemplu,
organizaţia judeţeană Rădăuţi a P.C.R. considera că intelectualii, ofiţerii,
elevii, studenţii şi orăşenii reprezintă „reacţiunea care era concentrată în
magistratură, armată, administraţie şi şcoli”26.
Un caz special s-a înregistrat în rândul studenţilor ieşeni prin
asasinarea în noaptea de 19/20 martie 1946 a studentului la Medicină
Sergiu Iacovlov, fruntaş al tineretului ţărănist al organizaţiei Iaşi. Vestea
uciderii sale de poliţia vremii a determinat mari manifestaţii şi agitaţii de
protest în Capitala Moldovei în ziua de 21 martie. Corpul său a fost
depus la Biserica Sfântul Spiridon din curtea spitalului, un mare număr
de studenţi trecând prin faţa sicriului. Deoarece înmormântarea urma să
se facă la Botoşani, o coloană de câteva mii de studenţi a condus sicriul
până la capătul Păcurarilor, de unde a fost luat cu o maşină de către
familie27. Prezent la înmormântare, cunoscutul economist Gh. Zane
relatează în memoriile sale că „populaţia Iaşului formată din mici
meseriaşi, negustori de cartiere, muncitori de la Atelierele C.F.R., de la
Regie şi studenţi era în cea mai mare parte ostilă noului regim şi
autoriăţilor sale”28.
De altfel, în lunile următoare, incidentele şi manifestările deschise
cu caracter anticomunist ale studenţilor vor creşte în oraşele Cluj,
Timişoara, Bucureşti şi Iaşi cu prilejul zilei de 10 mai, câteva sute de
persoane fiind înregistrate şi la nivelul elevilor de liceu. În mediile
studenţeşti se ducea o campanie sistematică de lansare de zvonuri, în
25
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Ibidem, Fond 1 Comitetul Judeţean P.C.R. Iaşi, dosar 1/1946, f. 271 (raport din
martie 1946).
27
Liviu Mărgineanu, Ofensiva comunistă în Moldova, în Analele Sighet III, Anul
1946-începutul sfârşitului ,Bucureşti, 1996, p. 508.
28
Gh. Zane, Memorii, Bucureşti, 1997, p. 125.
26

Starea de spirit din Moldova în anii 1945-1946

131

Universitatea din Iaşi circulând îndeosebi ziarele Dreptatea, Liberalul şi
Jurnalul de dimineaţă deşi erau restrânse ca tiraj, iar în provincie acestea
ajungeau foarte greu.
Ţăranii aşteptau încă, la un an de la legiferarea reformei agrare,
primirea titlurilor de proprietate, iar la oraşe, funcţionarii îşi puneau
unele speranţe în aplicarea noului statut al lor în privinţa unor creşteri
salariale, întrucât scumpirile îi aduseseră în postura de a vinde obiecte
casnice pentru a-şi putea cumpăra hrană.
Funcţionarii publici erau afectaţi de discrepanţa dintre salarii şi
preţuri, echivalentul retribuţiei pe o zi ajungând pentru a fi achiziţionat
doar o jumătate de kilogram de mălai sau fasole, aceasta în timp ce
economatele continuau să fie slab aprovizionate. Pentru muncitori, pe
lângă problema salariilor, alte motive de îngrijorare erau determinate de
faptul că unele întreprinderi nu respectau clauzele cuprinse în contractele
colective de muncă, că economatele distribuiau inechitabil alimentele şi
articole de încălţăminte (care erau de altfel în cantităţi insuficente), că
raţiile erau prea mici în raport cu munca prestată, că anumite societăţi
industriale începuseră să-şi închidă porţile din cauza lipsei cerealelor pe
care trebuiau să le distribuie muncitorilor.
Răsfoind ziarul Scânteia din aceşti ani se observa apariţia frecventă
a unor minuscule ştiri de genul „Astăzi este valabilă cartela de pâine
nr…”. Asemenea mici note apăreau însoţite uneori cu mici avertismente
privind ajutorarea copiilor şi flămânzilor din Moldova („Marea
Foamete”) sau cu anunţuri triumfaliste care relatau preocupările noii
Puteri: cantine ieftine pentru mineri, pentru muncitorii de la S.T.B. sau
Malaxa etc.
Din anii 1946-1947 au apărut cartele pentru pâine, în diverse culori,
care desemnau cantităţi zilnice diferenţiate. Cele de culoare maro
însemnau 500g de pâine şi erau acordate „muncilor grele”: mineri,
siderurgişti, pavagii, ţapinari. Bonurile de culoare mai deschisă, mai
pastelate, dar care însemnau cantităţi mai mici de pâine vizau persoanele
care lucrau în meserii mai „uşoare”: medici, profesori, funcţionari.
Desigur, că au existat persoane care nu aveau dreptul la cartelă din
motive adeseori antagonice: miliţienii, securiştii, chiaburii, foştii
industriaşi, toţi cei consideraţi „pătaţi”, cu inaderenţă la noul regim.
Paralel cu sistemul cartelelor a existat şi achiziţionarea „pe puncte” a
unor produse nealimentare: bocanci, costume, izmene, unelte casnice.
Tocmai de aceea, în aceşti ani, presa din ţările Cortinei de Fier, vitupera
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împotriva Planului Marshall (în fapt, investiţii directe ori de portofoliu
către ţările Vestice afectate de război) şi preamărea ajutorul
„dezinteresat” al U.R.S.S. Epoca era înţesată de triumfalism, de „lupta
pentru pace”, împotriva „trădătorilor de război”, dar şi împotriva
„duşmanilor interni şi externi”.
Discrepanţa dintre preţurile produselor agricole şi cele
comercializate prin reţeaua magazinelor de la oraşe, ce acţiona în
defavoarea sătenilor conducea la lipsuri mari în mediul rural la capitolul
îmbrăcăminte şi alimente, determinând noi surse de tensiune între sat şi
oraş. Astfel, postul de jandarmi Rotopăneşti raporta în acest sens, legiunii
de Jandarmi Baia, în decembrie 1946, că „produsele rurale ale cetăţenilor
faţă de cele de la oraş sunt inferioare şi nu se poate face faţă în raport cu
preţurile care urcă zilnic”. O altă nemulţumire era legată de injustiţiile şi
abuzurile comise pentru înfăptuirea reformei agrare care „a dat pământ la
mulţi oameni ce nu aveau dreptul”29.
Organizaţia judeţeană Baia a P.C.R., sublinia, în urma alegerilor de
la 19 noiembrie 1946, că toate neajunsurile cu care se confrunta populaţia
zonei s-au răsfrânt negativ asupra guvernului. Intelectualii satelor, preoţii
şi funcţionarii, cu mici excepţii, au făcut în mare parte jocul opoziţiei30.
Starea de spirit a locuitorilor din Moldova era,aşadar, agitată,
determinată de distrugerile războiului şi prezenţa trupelor sovietice care
au accentuat criza social-economică ce a dus la scăderea drastică a
nivelului de trai şi la inflaţie. Pe acest fond, nemulţumirile, neliniştile, dar
şi marile speranţe, au impulsionat actul propagandistic şi fantezia.
Temele mari au fost anticomunismul, deportarea în U.R.S.S., colhozul, şi
implicit, declanşarea unui război între U.R.S.S. şi S.U.A. În unele judeţe
din nordul Moldovei s-au înregistrat şi unele accente antisemite,
folosindu-se din plin zvonul, colportat cu sprijinul preoţilor şi
învăţătorilor. Toate aceste teme au prins rădăcini în electorat, rezultatele
văzându-se în alegerile din 19 noiembrie 1946, când mulţi locuitori din
zonă s-au manifestat împotriva comunizării ţării. Prin urmare, Moldova
reprezenta întruchiparea „durerilor înăbuşite” şi a experimentelor socialpolitice comuniste ce se profilau la orizont.
29
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ADEPŢI AI EXISTENŢEI „LIMBII MOLDOVENEŞTI”
Ion Nuţă
În Basarabia, odată cu înfiinţarea Republicii Autonome
Moldoveneşti, în 1924, în legătură cu folosirea limbii naţionale s-au creat
trei curente.
Primul dintre ele, cel numit românofil, reprezentat, printre alţii, de
I.A. Malai, G.I. Bucişcanu, S. Dumitraşcu, I.I. Irimiţa ş.a., teoretiza ideea
adoptării limbii române şi a alfabetului latin. Unii susţinători, în special
românii din Basarabia, care erau adepţii acestui curent, cereau folosirea
limbii literare româneşti, dar cu alfabet rusesc.
Cel de al doilea, românofob, se ridica împotriva acestei tendinţe de
afirmare a culturii tradiţionale româneşti. Reprezentanţii lui, ruşi, dar mai
ales ucraineni şovini, susţineau existenţa a două popoare, iar graiul
moldovenesc ar reprezenta o limbă cu totul independentă, deosebită de
română. Ei negau existenţa subdialectelor în limba română, care nu pot fi
considerate ca limbi aparte.
În fine, ultimul, denumit arhaic, care era susţinut de K.N. Derjavin,
M.V. Serghievschi şi L.A. Madan, dar şi de unii români basarabeni, a
apărut în Transnistria şi lupta pentru crearea şi introducerea unui limbaj
cu totul şi cu totul absurd, de neînţeles, dar, pentru ei, cel mai potrivit.
Cel mai înverşunat apărător al acestui ultim curent a fost L.A. Madan.
Acesta, dar şi adepţii lui, au încercat să creeze o limbă artificială pentru
românii din Transnistria, un amestec de trăsături dialectale şi formaţii
autohtone populare. În Gramatica moldovineascî, I, Fonetica şi
morfologhia, Tiraşpolia, 1930, afirmă că studiind limba română s-a
convins „cî limba norodului moldovenesc în curgirea întregii istorii a
estirii (= existenţei) lui s-o diosăghit di limba valahianî”. După el, limba
moldovenească ar fi de „sâni stătotoari, diosăghitî di limba românească”.
Atât el, cât şi sprijinitorii lui (K.N. Derjavin, membru al Academiei din
Moscova şi M.V. Serghievschi, romanist) demonstrează că „politica
domină ştiinţa”. Derjavin susţine că „moldoveanu ţăran nu poate ceti
gazete româneşti şi nu înţelege ordinele româneşti”, iar Serghievschi
laudă gramatica lui Madan şi susţine teoriile acestuia împotriva
curentului românofil.
Curentul arhaic, dar în special Madan, este acela care susţine că
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„limba moldovenească” a fost împestriţată cu numeroase cuvinte străine
de care trebuie să fie curăţată, pentru a nu mai fi „limba boierilor
români”, ci a poporului moldovean.
Astfel, sunt înlocuite aşa-zisele neologisme din „limba
moldovenească” cu nişte cuvinte noi, cele mai multe traduse din rusă:
alăturalnic 'adjectiv', aero-măsurător 'barometru', călduro-măsurător
'termometru', dreapta-scriere 'ortografie', mâncătorie 'sufragerie', apănăscător 'hidrogen', aero-născător 'oxigen', multuratec 'plural', lăbiuţi
'ghilimele', sâinţă 'persoană', singuro-sburător 'avion', hoabă 'veac', nasnic
'nazal', vărguliţî 'virgulă', gâtlegău 'cravată', loghiturî 'accent' ş.a.
Un asemenea grai nu s-a putut impune şi chiar sovieticii au acuzat
crearea artificială de cuvinte „care schimonoseau limba moldovenească”.
Madan a fost considerat naţionalist local primejdios. Este învinuită şi
România, care urmărea, spun ei, „ocuparea teritoriului Republicii
Moldoveneşti şi a unei părţi din sudul Ucrainei cu acces spre Odesa”,
spre a forma România Mare, de la Tisa la Bug.
În 1933, în revista Basarabia roşie, Ecaterina Z. Arbore cere
latinizarea limbii, adică introducerea limbii literare române cu alfabet
latin. Astfel, la intervenţia Internaţionalei Comuniste se aprobă folosirea
formei naţionale a limbii moldoveneşti cu alfabetul românesc şi aceasta
pentru a nu se înstrăina moldovenii de pe ambele maluri ale Nistrului,
întrucât în Basarabia se folosea alfabetul latin. Începe o acţiune de
latinizare. Limba moldovenească devine limbă de stat şi astfel se tipăresc
manuale şi diverse alte lucrări în limba română literară. Lucrurile nu
durează prea mult. Ruşii şi ucrainenii se ridică împotrivă, pentru că,
„latinizând pe moldovenii din U.R.S.S., se va crea un centru iredentist
român pe malul nordic al Nistrului”. De aceea, din 1938 scrisul românesc
este înlocuit cu caractere slave şi limba începe să fie iarăşi pocită: nie
'mie', şele 'cele', niez 'miez', ghine 'bine', făşe 'făcea', amu 'acum', prinit
'primit', chiatră 'piatră', uşide 'ucide', ninunat 'minunat', oghişei 'obicei',
coraghie 'corabie', împrăşchia 'împrăştia', jită 'vită', avtor 'autor' ş.a.
Sovieticii, la rândul lor, încearcă rusificarea limbii moldovenilor şi
apar cuvinte ca: a ştrăfui 'a amenda', stracikă 'grevă', desetşe 'zeci', truditor
'muncitor', zavod 'fabrică', uceastoc 'porţiune', stoliţa 'capitală' ş.a.
Aceste modificări porneau toate de la ideea că „limba
moldovenească” este total deosebită de limba română.
Ca drept iniţiator al lingvisticii moldoveneşti este considerat a fi
romanistul sovietic M.V. Serghievschi, unul din înflăcăraţii susţinători ai
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lui Madan, cel care pleca de la ideea că politica domină limba.
În articolul Problemele originii şi dezvoltării limbii
moldoveneşti în lumina datelor lingvisticii afirmă, printre altele, că
specificul limbii moldoveneşti în comparaţie cu celelalte limbi romanice
constă în dublul contact cu lumea de limbă slavă. Astfel, „primul contact
se produce împreună cu cea mai apropiată rubedenie a sa, limba din
Valahia şi Transilvania, iar al doilea, contactul cu limba est-slavă, are loc
după ea”.
Deci, Serghievschi vedea deosebirea dintre limba moldovenească şi
cea română doar în modul în care aceste limbi se raportau la limbile
slave: primul contact cu limbile slave a fost comun pentru ambele limbi,
iar a doua apropiere de limbile est-slave vizează doar limba
moldovenească, determinând astfel deosebirea dintre cea din urmă şi
limba română. Astfel, deosebirea dintre cele două limbi nu este dedusă pe
baza trăsăturilor interne ale acestora, ci din raporturile lor cu alte limbi.
El nu putea să procedeze altfel, pentru că particularităţile interne ale
limbilor respective „sunt absolut identice”. Această teorie a adus
prejudicii lingvisticii, pentru că se demonstra că moldovenii şi românii
vorbesc limbi romanice înrudite, dar diferite. S-a renunţat treptat la
această idee, dar ea încă mai persistă.
În susţinerea ideilor sale Serghievschi este plin de contradicţii.
Astfel, în articolul Formarea limbii literare în Moldova, Moscova,
1959, afirmă că „valaha şi moldoveneasca sunt denumite dialecte dacoromanice”, dar apoi vorbeşte „de o limbă românească şi de o limbă
moldovenească”.
În primele sale lucrări nu socoate graiurile moldoveneşti o limbă
aparte, dar mai târziu ajunge la concluzia că ele „trebuie să fie tratate ca o
limbă aparte”. El transformă graiul (face referiri la lucrarea lui Iorgu
Iordan, Lexicul graiului din sudul Moldovei) în dialect, iar dialectul în
limbă-dialect şi apoi în limbă, ca să afirme apoi că există două limbi
diferite, una valahă, alta moldovenească. Te întrebi atunci cum se explică
faptul că Serghievschi se referă iniţial la un grai pe care-l transformă în
limbă de sine stătătoare, apoi spunându-ne că nu avem de a face cu limbi
diferite, ci cu o „instaurare a unei limbi unitare”? Aceste noţiuni distincte
nu sunt întâmplătoare în opera acestui lingvist. În acest sens, lingvistul
V.F. Şişmariov observă faptul că Serghievschi se foloseşte de ideile lui
Al. Philippide („Moldova şi Muntenia n-au legătură genetică şi istorică”)
pentru a demonstra caracterul de sine stătător al limbii moldoveneşti. Dar
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Philippide nu avea în vedere limba, ci migrarea, considerând ambele
migrări „deplasări în masă ale aceluiaşi grup daco-romanic”.
În aceeaşi lucrare Serghievschi afirmă că Iorgu Iordan ar fi găsit în
Dicţionarul lui H.Tiktin o serie de cuvinte comune pentru toată Moldova
şi necunoscute în Muntenia: bâtlan, bold, bortă, bostan. Dar trei dintre ele
(bâtlan, bold, bostan) apar într-un Dicţionar rus-român redactat de
Serghievschi în 1936. Aşadar, aceste cuvinte în 1936 sunt româneşti, iar
în 1959 le consideră necunoscute de români. Serghievschi deci
demonstrează originalitatea limbii moldoveneşti cu exemplele citate
anterior.
Luându-se după Serghievschi şi după felul lui de a-l interpreta pe
Iorgu Iordan, R.A. Budagov reproduce şi el exemple dintre cele
enumerate, printre care şi bortă, şi arată deosebirile dintre cele două
limbi. La fel şi D.E. Mihalci arată caracterul de sine stătător al limbii
moldoveneşti.
„Specialiştii” de la Tiraspol au pregătit adepţi şi în Basarabia, cel
mai înverşunat dintre ei fiind Ion D. Ciobanu, printre altele membru al
Uniunii Scriitorilor din Moldova şi doctor în filologie.
În broşura Principiile de bază ale ortografiei şi ortoepiei
moldoveneşti, Chişinău, 1945, afirmă că naţionaliştii locali burghezi au
pregătit calea pentru naţionaliştii moldo-români, spioni fascişti, care i-au
înlocuit pe cei dintâi printr-o luptă în lumina combaterii naţionalismului
burghez local. Folosindu-se de greşelile acestora, naţionaliştii
românizatori au aruncat la o parte „linia de a lua ca bază limba
norodnică” şi au preferat limba în care erau scrise gazetele româneşti
bucureştene, cu tot cu ortografia lor. El se miră că în revistele din
Basarabia se întâlnesc cuvinte ca: seară, seamăn, seamă, guturai, a
blestema, cămaşă, cămară, ulei, pereche, a speria, şase, a intra, pâine,
gălbiu, mireasmă, mustaţă ş.a. Altele sunt cu totul neînţelese: inevitabil,
secol, susceptibilitate, irascibilitate, promptitudine, strident, eminamente,
conciliabil, oră, succes, salariu, necesar, popor, scuzaţi, periculos, caz,
varză, castraveţi, zăpadă, cizmă, căciulă, ciorapi, cearşaf, porumb ş.a.
Naţionaliştii moldo-români, entuziasmaţi de trecutul românilor,
aduceau moştenirea acestora drept moldovenească. Ei recunoşteau cultura
românească burgheză naţionalistă şi aruncau Moldova Sovietică „în căngile
burgheziei fasciste”, pentru a întinde România Mare până la Bug.
Un an mai târziu, în 1946, publică la Chişinău lucrarea Pagini din
trecutul Moldovei şi, în capitolul consacrat limbii, constată că „învăţaţii
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burgheji şi naţionaliştii moldo-români plecau de la concepţia că
moldovenii şi românii” sunt la fel, iar „naţionalişti-fascişti visau o
Românie Mare de la Tisa până la Bug şi mai departe”. Ei considerau
limba din Basarabia şi Transnistria „ca un dialect al limbii literare
române”. El încheie citând „un şir de cuvinte moldoveneşti cu
însemnătatea lor corespunzătoare în limba românească”: brusture - liban,
bleandă - îmbrânceală, bold - ac cu gămălie, bondar - bărzăun, bostan dovleac, budihală - monstru, burlui - burlan, bursuc - viezure, bumb nasture, velniţă - povarnă, vătămătură - hernie, vornicel - vătăgel, veşcă
- văcălie, gavanos - borcan, gheţuş - polei, glod - noroi, grebăn cocoaşă, guzgan - chiţcan, şobolan, gâtiţă - beregată, iezătură - zăgaz,
jelău - rândea, zămos - pepene galben, ilău - nicovală, imaş - izlaz,
calapăr - calamfir, cătălige - picioroange, căpcană - cursă, călup calapod, coromâslă - cobiliţă, culbec - melc, casap - măcelar, cotrobăi scotoci, coacăză - pomuşoară, cuşcă - colivie, colţun - ciorap, covată copaie, cori - pojar, cuţâtaş - briceag, curechi - varză, lingurar - rudar,
leică - pâlnie, lăcrămioară - mărgăritare, motan - cotoi, mai - ficat,
mălai - mei, melesteu - făcăleţ, măştioaică - mamă vitregă, mintă - izmă,
mâţă - pisică, mâneştergură - prosop, nagâţ - ciovlică, ogradă - curte,
omăt - zăpadă, oleacă - niţel, ogheal - plapumă, pleşcat - chel, pipăraş ardei, păsătuş - omuşor, pântece - burtă, prăpădi - pierde, petică - cârpă,
pepene - castravete, pestelcă - şorţ, petrui - pava, poponeţ - opaiţ,
prisăcărie - stupărie, promoroacă - chiciură, prăsadă - pară, prostire ciarşaf, perjă - prună, popuşoi - porumb, produf - copcă, posmag pesmet, pojar - incendiu, rânză - pipotă, scrob - jumări, scripcă - vioară,
scrânciob - dulap, leagăn, sudalmă - înjurătură, scăfârlie - ţeastă, sfadă
- ceartă, schijă - tuci, trup - corp, tocmagi - tăiţei, tureatcă - carâmb,
uncrop - apă clocotită, felurit - diferit, fântână - puţ, hârb - ciob, hogeac
- coş, hlujan - ciocan, hojma - pururea, hlizi - chicoti, herb - stemă, helge
- nevăstuică, harbuz - pepene verde, hulub - porumbel, ţântirim - cimitir,
ciutură - găleată, ciobotă - cizmă, ciotcă - buturugă, cepeleag - peltic,
ciubăr - hârdău, şagă - glumă, şuiera - fluiera, întroieni - înzăpezi,
iarmaroc - bâlci, amu - acum ş.a.
Aceste „argumente” se încheie cu un „şir de cuvinte care în
româneşte nu au înţeles corespunzător”: berneveci, a se bezmetici, a
bodogăni, a bufni, a dizbârna, buzna, balercă, a juli, a se zbânţui,
chelfăneală, chiteală, cucură, lehamite, a mocni, moloşagă, neleapcă, a
ogoi, a probozi, a poposi, ponoară, puhă, sâmbrie, a sclipui, a tropşi,
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ţicneală, a tolocăni, a torochi, fâşchie, feleşag, a hrăpi, hâtru, holtei,
ţărcălan, ciocălău ş.a.
Toate aceste argumente reprezintă, în fond, adaptarea la condiţiile
basarabene a politicii lingvistice transnistriene. Astfel, amintim aici pe
P.I. Chior, care, în Dispri ortografia linghii moldovineşti, Târg. Bârza,
1929, susţine că cei din stânga Nistrului se ţin „di limba moldovineascî”,
fiind convins că astăzi cultura românească „sî orientezî spri Franţâia”, că
în România domneşte „o limbî amesticatî (nici tu «româniascî» - nici tu
«franţuzascî»)”, „ cari nu-i priceputî plugarului moldovean”. Deosebirea
„iaste între limba clasului domnitor şi a clasului asuprit în România”.
În Prefaţa la lucrarea colectivă Cuvântelnic ortografic
moldovenesc, Tiraspol, 1940, Ciobanu afirmă că limba moldovenească
trebuie curăţată de cuvintele româneşti franţuzite, neînţelese de popor,
„introduse cândva de duşmanii norodului”. Astfel, autorii s-au străduit să
introducă cât mai multe cuvinte „întrate în traiu norodului moldovenesc
în legătură cu zâdirea socialistă, ca neologhizme, din lindjile noroadelor
frăţeşti rusască şi ucrainească”, adică acestea ar fi mai apropiate de graiul
moldovenesc decât limba română.
În fine, în Prefaţa la un Dicţionar ruso-moldovenesc, din 1949,
afirmă că „prin politica lor criminală de românizare ocupanţii
introduceau cu de-a sila limba românească în toate ramurile vieţii
administrative şi culturale a Basarabiei”. Dar, curios, susţine că în
perioada românizării, în stânga Nistrului „limba moldovenească se
dezvoltă furtunos, căpătând însuşiri trebuincioase, care răspund pe deplin
trebuinţelor zâdirii socialiste”. Dicţionarul este plin de elemente
neromâneşti, mai ales de rusisme: dace, zavod, podculacinic ş.a.
În acest climat politic, antiştiinţific, antinaţional şi antiromânesc sau format generaţii întregi de intelectuali basarabeni, care şi-au făcut
studiile în limba rusă, erau străini de cultura românească şi au fost
influenţaţi de românofobia de factură rusească. De aici s-au creat două
tendinţe opuse. Prima avea în vedere limbajul popular, uzul general,
graţie limbii ruse şi proletcultismului. A doua realitate lingvistică privea
limba literară basarabeană, reminiscenţă a limbii literare române,
asimilată în perioada anilor 1918-1940, rezistentă la orice influenţe din
afară.
Cei care urmau ideile lui I.D. Ciobanu urmăreau cu precădere
eliminarea a tot ce-i românesc şi introducerea unei limbi literare
transnistriano-basarabeană, cu numeroase elemente ruseşti.
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Acad. Nicolae Corlăteanu este poate un caz aparte prin faptul că
după 1990 are alte păreri despre „limba moldovenească”, diferite de cele
susţinute într-o primă perioadă.
În prima fază, într-un articol publicat în Literatura şi arta din 1988,
Etape ale dezvoltării limbii moldoveneşti, după ce indică de câte ori şi
unde s-a pomenit în istorie despre limba moldovenească, vorbeşte de
eliberarea Basarabiei de sub jugul turcesc şi unirea în 1812 cu Rusia, dar
uită să arate că acest lucru a însemnat o dezlipire de Moldova. Împreună
cu V.F. Şişmarev afirmă că după 1812 s-a intensificat ritmul de formare a
limbii moldoveneşti, dând de înţeles că ea a apărut separat de limba
română şi este împotriva acelora care vorbesc de rusificarea limbii
moldoveneşti.
După teroarea stalinistă din anii ‘30 s-a conturat definitiv dogma
limbii moldoveneşti de sine stătătoare şi s-a stabilit că „duşmana”
acesteia este limba română.
În stabilirea normelor literare moldoveneşti un rol important l-au jucat
gramaticile şi dicţionarele din secolul al XIX-lea şi activitatea literară a
scriitorilor C. Stamati, C. Negruzzi, Al. Donici, M. Kogălniceanu. Spre final
sunt amintiţi doar V. Alecsandri, M. Eminescu, I. Creangă şi B.P. Haşdeu,
pentru că limba lor este înţeleasă de „cei care vorbesc şi scriu limba
moldovenească”.
Problema limbii de sine stătătoare îşi are originea în politica
naţională a lui Stalin. O spun asta lingviştii. Astfel, R.A. Budagov afirmă
că numai pentru faptul că Stalin aminteşte de limba moldovenească, a
apărut problema acestei limbi de sine stătătoare, deşi majoritatea
lingviştilor consideră că românii şi moldovenii vorbesc aceeaşi limbă. La
fel, A.T. Borşci, în Cursul de limbă moldovenească literară
contemporană, 1956, afirmă că limba moldovenească are legături mult
mai strânse cu limba română.
În continuare, Nicolae Corlăteanu discută specificul istoric al limbii
moldoveneşti, anume elementul slav. El citează pe M.V. Serghievschi care a
demonstrat caracterul autonom al limbii moldoveneşti şi arată că faţă de
celelalte limbi romanice specificul acestei limbi constă „într-o reunire
repetată cu lumea limbilor slave”.
Mitul „specificului limbii moldoveneşti” a fost spulberat de filologul
rus D.E. Mihalci, care în cadrul unei conferinţe de la Chişinău din 19-21
iunie 1961 declară că toţi oamenii de ştiinţă care au afirmat că limba
moldovenească este de sine stătătoare, au greşit. Din punct de vedere politic
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această limbă există, însă din punctul de vedere al lingvisticii este un
nonsens. De asemenea, o serie de romanişti ruşi, T.B. Alisova, T.A. Repina
şi M.A. Tariverdieva, într-o lucrare din 1987 nu fac nici o deosebire între
limba moldovenească şi limba română, decât doar în ceea ce priveşte
alfabetul.
După 22 de ani viziunea lui asupra limbii moldoveneşti îşi găseşte
explicaţia într-o nouă etapă şi anume apariţia unui articol într-o lucrare din
1976, semnată de I.K. Vartician, S.S. Cibotaru, S.G. Berejan şi A.M. Dârul,
în care demonstrează că limba moldovenească e ca şi inexistentă, dominând
limba rusă, că asistăm la o rusificare.
Legat de limba literară, în cartea Perioada temporalei ocupaţii
române a Basarabiei (1918-1940, 1941-1944), el afirmă că „limba
moldovenească contemporană are la baza ei limba vorbită de norod,
limba folclorului, izvorul veşnic al fiecărei limbi literare, moştenirea
bogată istorică a literaturii din cele mai adânci vremuri, clasicii literaturii
moldoveneşti” şi ţinând cont de limba scriitorilor moldoveni de azi, „care
pleacă din moştenirea literară, din limba literară, din creaţia norodnică”.
După ce în aceeaşi carte vorbeşte de influenţa nefastă asupra
fondului lexical al limbii moldoveneşti în timpul ocupaţiei române, în
1964, în Studiul asupra sistemei lexicale moldoveneşti, 1870-1890,
afirmă că acum îşi desfăşoară activitatea Ion Heliade-Rădulescu, care
stabileşte unele norme literare, iar în secolul al XIX-lea scriitorii şi
oamenii de cultură din Moldova, Muntenia şi Transilvania s-au aflat sub
influenţa acestuia. De aceea, spre exemplu, ideile lui C. Negruzzi îşi
găsesc originea în lucrările lui Heliade. Acestea erau ideile lui
Corlăteanu, când încă era libertatea gândirii în Basarabia.
După al XX-lea Congres al P.C.U.S începe din nou declinul lui
Corlăteanu şi a altora, privind concepţia despre limba literară.
În 1971 Corlăteanu, Eţcu şi Cotelnic afirmă, în Capitole din
istoria limbii literare moldoveneşti, că una din cele mai importante
probleme ale limbii literare moldoveneşti este „de a stabili rolul factorilor
sociali în dezvoltarea limbii în general şi a celei literare în special”. După
cel social iese în prim plan factorul politic şi cel economic.
De ce şi-a schimbat lingvistica de la Chişinău opinia? O spun
anumite teze şi anume: se cerea, susţin autorii, ca specificul rostirii
moldoveneşti să apară şi în pronunţarea unor cuvinte ca: sară, samă, a
îmbla, a întra, a mulţămi ş.a., pentru puritatea limbii.
În fine, în Schiţe de istorie a limbii literare moldoveneşti, de
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Nicolae Corlăteanu şi Mihai Purice, se spune că istoria limbii literare
moldoveneşti începe cu anii de fiinţare a Republicii Autonome Sovietice
Socialiste Moldoveneşti (12 octombrie 1924-28 iunie 1940), când ea se
dezvoltă în condiţiile cele mai favorabile, lărgindu-se funcţiile ei.
Într-o a doua perioadă acad. Nicolae Corlăteanu îşi schimbă total
părerile despre limba moldovenească, parcă ar vrea să arate că nu el a
fost acela care a teoretizat cândva nişte absurdităţi, că adevăratul lingvist
apare acum şi că cel dinainte ar fi fost altul.
Într-un interviu acordat redactorului şef al revistei Limba română
din Chişinău (nr.1, 1995, p.44-51) expune noile idei care, crede dânsul,
fac să se uite cele spuse mai înainte vreme.
După ce face un „istoric” al denumirilor de limbă moldovenească şi
limbă română şi condiţiile care au dus la apariţia şi susţinerea primei
denumiri, a ceea ce este noţiunea de limbă literară, afirmă răspicat că
„denumirea unei limbi nu poate fi decretată, ea rezultă din conceptul şi
definiţia de limbă literară – forma superioară a oricărei limbi naţionale –
spre deosebire de dialecte, graiuri, subgraiuri, care pot fi diverse
(moldovenesc, muntean, bucovinean, ardelean, crişean, bănăţean,
maramureşean etc.), indiferent de faptul dacă ultimele sunt sau nu sunt
vorbite în state aparte”.
Faptul că s-a atribuit denumirea de limbă română pentru noţiunea
de limbă literară în Republica Moldova „nu ştirbeşte cu nimic nici
autoritatea şi nici demnitatea nimănui”. Prin această recunoaştere s-a
creat posibilitatea de a beneficia de moştenirea clasică literară şi
lingvistică din întreg spaţiul est-romanic. Toate încercările din epoca
sovietică de a înrădăcina ideea că s-a creat o nouă limbă romanică
diferită de română nu a dat rezultat.
Şi aici Nicolae Corlăteanu se simte obligat să arate cauzele care au
dus la această situaţie, afirmând că nu trebuie acuzaţi oamenii de ştiinţă
de lipsă de onestitate într-o anume perioadă, privind părerile despre
limbă. Lucrurile nu se puteau spune exact datorită condiţiilor de
absolutism politic şi dictatură, când acestea toate erau impuse, venite „de
sus”. Neavând o dezvoltare liberă, în contact cu limba română, limbajul
vorbit şi limba literară din Basarabia au fost văduvite de o evoluţie
normală, în special în privinţa îmbogăţirii vocabularului cu caracter
romanic, a însuşirii terminologiei ştiinţifice şi tehnice.
În încheierea interviului, Corlăteanu afirmă categoric că limbajul
vorbit pe malul stâng al Prutului şi pe cel al Nistrului „a fost inundat de
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multe elemente alogene ruseşti, forme calchiate, cuvinte create artificial,
care ameninţau destrămarea lui completă în lipsa tradiţiei lingvistice şi
literare clasice şi a dezvoltării limbii literare în corespundere cu procesele
comunicative specifice epocii moderne din viaţa popoarelor civilizate”.
Este greu de precizat când acad. Corlăteanu a spus adevărul. Până
în 1989 sau după această dată. Şi în ce a crezut?
În treacăt amintim că şi la noi au fost lingvişti susţinători ai limbii
moldoveneşti. Astfel, Al. Graur afirmă că aceasta este o limbă aparte, „o
limbă romanică foarte apropiată de limba română”, dar o „limbă
deosebită de limba română din cauza orientării ei” (Lingvistica
generală, 1955). Ideea a fost susţinută şi de Ion Coteanu, care consideră
„criteriul subordonării faţă de limba naţională mai important decât cel al
structurii”.
N. Corlăteanu susţine că au existat presiuni, că totul a fost aranjat,
impus, pentru a se demonstra existenţa limbii moldoveneşti. Dar cum se
explică faptul că un număr mare de lingvişti din fosta Uniune Sovietică
sau de la Chişinău au spus adevărul? De ce la noi, lingvişti de prestigiu,
ca Al. Rosetti, Emil Petrovici, Gh. Ivănescu, D. Macrea, Romulus
Todoran, Boris Cazacu ş.a. nu au vorbit de limba moldovenească? Lor nu
li s-a impus acest lucru?
În continuare mai amintim şi părerile altor înverşunaţi apărători ai
limbii moldoveneşti, nu a tuturora, pentru că ar fi foarte mulţi.
A.M. Lazarev, academician istoric, în lucrarea Organizarea
statului sovietic moldovenesc şi problema basarabeană, Chişinău,
1974, demonstrează că moldovenii nu sunt români, ci o naţie deosebită,
iar ei „nu se vor transforma niciodată şi nicicând în români”, pentru că au
o limbă a lor. În acelaşi timp, el critică pe moldovenii care afirmă că
vorbesc limba română, dar şi pe ruşii care le iau apărarea. Astfel, într-un
articol din 1991, se declară împotriva unui grup de intelectuali ruşi din
Basarabia, care au creat asociaţia Moldova democratică şi au publicat un
proiect al unui program, care recunoştea drepturile moldovenilor la
autodeterminare, la suveranitate, fără a pretinde un teritoriu separat.
Programul cerea o convieţuire paşnică între toate grupurile etnice ce
locuiesc pe teritoriul Basarabiei şi recunoştea că moldovenii vorbesc
limba română, pe care o doreau limbă de stat.
Boris Vaxman, profesor la Universitatea din Kalinin, într-o lucrare
din 1983, susţine existenţa a două limbi est-romanice, româna şi
moldoveneasca. După el, moştenirea literară comună cu România,
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legăturile cu limba română, au contribuit la stabilirea în Moldova a unor
norme literare caracteristice mai mult pentru limba română decât pentru
cea moldovenească. Normele limbii moldoveneşti se bazau deci pe
tradiţia românească şi moştenirea clasică şi norme ce reflectă uzul real.
Autorul insistă în continuare asupra deosebirilor dintre limba
moldovenească şi limba română şi afirmă că dacă se va considera că
aceste deosebiri au doar caracter dialectal, va trebui să se recunoască că
în R.S.S.M. funcţia de limbă naţională o îndeplineşte un dialect. Dar
dialectul care îndeplineşte funcţiile limbii devine în acest fel limbă, care
nu este identică cu limba română.
Gh.V. Stepanov, în lucrarea sa de doctorat, din 1966, care tratează
despre caracterul diversificat şi totodată unitar al limbii spaniole, arată că
româna şi moldoveneasca se află exact în aceeaşi situaţie ca şi spaniola
din metropolă şi spaniola din ţările hispanofone, care reprezintă una şi
aceeaşi limbă. În 1972 însă, când devine directorul Institutului de
Lingvistică al Academiei de Ştiinţe din U.R.S.S. şi academician,
Stepanov ia o altă poziţie, comandată sau poate impusă, afirmând că în
cazul Moldovei şi României trebuie să se vorbească nu de variante
deosebite ale uneia şi aceleiaşi limbi, ci de limbi diferite.
Unul dintre înverşunaţii susţinători ai „limbii moldoveneşti” din
ultimul timp, a fost, fără discuţie, Vasile Stati. Pentru că despre părerile
lui şi despre acel oribil Dicţionar moldovenesc-românesc, 2003, am
discutat în alte ocazii (vezi Monitorul de Bacău, 2 octombrie 2004, p. 20
şi 15-16 ianuarie 2005, p. 16-17), amintim aici doar câteva aberaţii.
Astfel, el se ridică împotriva falsificatorilor burghezi ai dezvoltării limbii
moldoveneşti şi insultă în numeroase articole pe cei ce afirmă că limba
moldovenilor basarabeni este română, care susţin, cum afirmă el, că
„moldovenii nu sunt moldoveni”. În articolul Tezaur al poporului
(aprilie 1988) susţine că astăzi limba naţională moldovenească
funcţionează în toate sferele vieţii economice şi spirituale ale Basarabiei,
că ea este o limbă polifuncţională ce operează cu o terminologie socialpolitică şi tehnico-ştiinţifică de largă utilitate. Dar atunci cum se explică
întrebarea din articolul Situaţie intolerabilă (mai 1988): „Când la
Institutul de Medicină din Chişinău vor fi organizate grupe cu predare în
limba moldovenească şi când se va recunoaşte dreptul fiecărui cetăţean
de a învăţa limba moldovenească?”. Pentru toate aceste enormităţi
promovate, în 1989, drept recompensă, lucrarea sa, Limba
moldovenească şi răuvoitorii ei, este premiată de către Academia din
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Chişinău. Mai rar aşa ceva!
Amintim aici şi „faimoasa” Marea Enciclopedie Sovietică, unde
în volumul al 28-lea, în articolul Limba moldovenească, sunt evidenţiate
o serie de particularităţi gramaticale, considerate specifice acesteia:
folosirea articolului enclitic şi proclitic; prezenţa substantivelor neutre;
întrebuinţarea limitată a perfectului simplu ş.a. Dar toate acestea
caracterizează întreaga limbă română. În articolul Limba română
(volumul al 37-lea) autorii se situează pe o poziţie confuză şi consideră
graiurile moldoveneşti de pe teritoriul României că nu aparţin limbii
moldoveneşti. Limba română, după ei, se împarte în câteva dialecte
(graiuri) din Banat, Crişana, Muntenia, Moldova; ultimul este apropiat de
limba moldovenească, răspândită în Republica Moldova şi în unele
regiuni din Ucraina. Dar datele lingvistice şi cele istorice nu ne oferă
argumente pentru a încadra graiurile moldoveneşti de la vest de Prut într-o
limbă, iar graiurile de pe teritoriul Republicii Moldova într-o altă limbă.
Ideea existenţei limbii moldoveneşti a mai fost susţinută şi de
S.C. Brâsenkin, S. Varjanski, L. Sinikţi, M.D. Feller, K.N. Derjavin ş.a.
De asemenea, au acceptat limba moldovenească sub aspectul ei
standardizat W.A. Stewart, D. Brozovici, H. Kloos, H. Haarmann (care
precizează însă că din punct de vedere lingvistic propriu-zis aparţine
românei) ş.a.
Lupta împotriva acestor rătăciri începe încă de la primele
manifestări ale lor, pentru a menţine, consolida şi fixa normele limbii
literare tradiţionale, cele ale limbii române. La început ideile sunt
promovate de o serie de intelectuali basarabeni, ca V. Coroban, Gh. Bogaci,
I. Vasilenco, Ramil Portnoi ş.a., este revigorată prin anii ‘60 şi
culminează după 1989, când limba vorbită în Basarabia (româna) este
decretată limbă de stat.
Un rol mare în această direcţie l-au avut cele 15 fascicole de
Cultivarea limbii, cărţi scrise de Anatol Ciobanu, I. Melniciuc, Valentin
Mândâcanu şi Victor Gherman.
Situaţia s-a schimbat treptat în favoarea limbii române, a limbii
literare cu normele ei codificate, caracteristică doar formei scrise.
Vorbirea orală oferă puţine modele de limbă literară, în uzul general
dominând un limbaj de origine moldo-rusă.
La Chişinău, probabil că oamenii cu bune intenţii n-au uitat
îndemnul dat de poetul lor preferat, Alexei Mateevici, care în 1917, la
Primul Congres al învăţătorilor moldoveni din Basarabia, afirma:
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„Trebuie să ştim de unde ne tragem, căci altfel suntem nişte nenorociţi
rătăciţi. Trebuie să ştim că suntem români, strănepoţi de-ai romanilor, şi
fraţi cu italienii, francezii, spaniolii şi portughezii… N-avem două limbi
şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut”. (Şcoala
moldovenească, I, 2-4, iulie-septembrie 1917).
Ca o reacţie a luptei basarabenilor împotriva ideii de limbă
moldovenească, mai ales după 1989, trebuie subliniată activitatea literară
care s-a desfăşurat în acest sens. Astfel, apar o serie de antologii de
poezie despre limbă (Dulce grai, 1990; Suntem o limbă, 1991; Limba
în care suntem, 1993), reproducerea în diverse publicaţii a unor versuri
cu acelaşi conţinut (poezii semnate de Al. Vlahuţă, Liviu Marian, B.P.
Hasdeu, G. Sion, G. Coşbuc, I. Buzdugan, Alexei Mateevici, I. Iov, Radu
Gyr ş.a.), poezii actuale semnate de Gr.Vieru, N. Dabija, Leonida Lari,
D. Matcovschi ş.a.
De asemenea, trebuie amintite şi o serie de cărţi recente şi mai ales
reeditări închinate Basarabiei: Povară sau tezaur sfânt, 1989; O luptă, o
suferinţă, 1989; Coloana infinită a graiului matern, 1990; Ion Jalea,
Basarabia, 1991; Pavel Gora, Anexarea Basarabiei, 1992; Basarabia 1940,
1991; N. Dabija, Moldova de peste Nistru - vechi pământ românesc, 1990;
Anton Mărgărit, Rezistenţa Basarabiei, 1991; Basarabia şi basarabenii,
1991; A.V. Boldur, Istoria Basarabiei, 1991; I. Nistor, Istoria Basarabiei,
1991; Şt. Ciobanu, Basarabia, 1992; Şt. Ciobanu, Unirea Basarabiei,
1993; Şt. Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea
rusă, 1992 etc.
Subliniem, de asemenea, şi politica de reeditare a celor mai
reprezentative lucrări semnate de scriitori români (cronicarii
moldoveni şi munteni, Varlaam, Dosoftei, D. Cantemir, V. Alecsandri,
C. Negruzzi, Alecu Russo, I. Creangă, I.L. Caragiale, M. Eminescu,
G. Coşbuc, O. Goga, C. Stere, N. Iorga, B.P. Hasdeu, Veronica Micle,
Al. Mateevici, T. Vianu, M. Sadoveanu, G. Ibrăileanu, G. Călinescu,
Magda Isanos, M. Preda etc.), o muncă de toată preţuirea.
Un rol aparte l-a constituit şi faptul că în periodicele de la Chişinău
au fost publicate numeroase articole despre situaţia actuală a limbii din
Basarabia şi despre scriitorii şi operele acestora din România.
În fine, trebuie spus că la Chişinău au fost organizate numeroase
congrese, simpozioane şi sesiuni cu caracter lingvistic şi literar, în care s-au
dezbătut diferite probleme legate de limba din Republica Moldova şi de
comemorarea unor scriitori şi oameni de ştiinţă şi cultură (V. Alecsandri, Titu
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Maiorescu, M. Eminescu, B.P. Haşdeu, N. Iorga, C. Stere, M. Kogălniceanu,
Alexei Mateevici etc.). De asemenea, importante au fost, fără discuţie,
dezbaterile din cadrul societăţii Limba noastră cea română sau acele întâlniri
prilejuite de zilele Limba română azi.
Ideea existenţei limbii moldoveneşti nu a fost acceptată nici de o
serie de romanişti occidentali (Carlo Tagliavini, R.E. Vidos, Kl. Heitmann,
I. Kramer), iar înainte de 1990, de specialişti români din exil: E. Lozovan,
I. Popincianu, O. Nandriş sau basarabeanul M. Bruchis. Acestora li se
alătură unii specialişti ruşi (R.A. Budagov, S.B. Bernştein, V.A. Lisiţki,
R.G. Piotrovschi, V.M. Solnţev ş.a.), români (Mioara Avram, Marius Sala,
Gh. Mihăilă, Gabriel Ţepelea, Gr. Brâncuş, Matilda Caragiu-Marioţeanu,
Valeria Guţu-Romalo ş.a.) şi lingvişti actuali de la Chişinău: Silviu
Berejan, Anatol Ciobanu, N. Mătcaş, Th. Cotelnic, A.M. Dârul, V. Pavel,
Vl. Zagaevschi, I. Eţcu, V. Beşleagă, Vl. Mândâcanu, C. Tănase ş.a.
Cele discutate aici nu pot să se încheie decât cu ceea ce afirma
Eugen Coşeriu în articolul Latinitatea orientală, apărut în revista Limba
română din Chişinău (nr. 3, 1994): „A promova sub orice formă o limbă
moldovenească deosebită de limba română este, din punct de vedere
strict lingvistic, ori o greşeală naivă, ori o fraudă ştiinţifică; din punct de
vedere istoric şi practic, e o absurditate şi o utopie; şi, din punct de
vedere politic, e o anulare a identităţii etnice şi culturale a unui popor şi,
deci, un act de genocid etnico-cultural”.
Şi poate ar merita să amintim aici şi câteva versuri ale poetului
basarabean Dumitru Matcovschi:
„De-atâtea ori vândută,
Sărmana Basarabie
A fost mereu trecută
Prin bici, prin foc şi sabie.
Dar ea, oricând trufaşă,
Cum este o băciţă,
A înfruntat vrăjmaşul
Cu sfânta Mioriţă".
(Istorie, în vol. Of!…, Chişinău, 1993, p. 22)

SATUL ROMÂNESC ÎN PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ
Jean Ciută
SATUL, din latinescul fossatum, reprezintă aşezarea rurală a cărei
populaţii se ocupă în cea mai mare parte cu agricultura. Sorginta
economico-socială provine din comunităţile gentilice şi tribale în cazul
nostru ale populaţiei aşezate în spaţiul mioritic al perimetrului CarpatoDanubiano-Pontico-Nistrean contribuind la etnogeneza românească cu
predilecţie. Treptat, satul devine celula de bază teritorial administrativă
a societăţii româneşti pe care se grefează întreaga activitate pastorală,
agricolă şi familială. Deşi pe teritoriul ţării noastre, ca peste tot în lume,
proprietatea a fost iniţial în devălmăşie, cu timpul s-a produs
delimitarea acesteia şi satul a cunoscut acea diferenţiere socioeconomică, păstrându-şi, totodată, caracterul de unitate.
Suprafeţele de teren stăpânite în devălmăşie s-au numit delniţe în
Muntenia, jirebie în Moldova şi sesie în Transilvania. În zonele montane
s-au păstrat până în epoca modernă aşa-numitele sate libere stăpânite de
obşti în frunte cu moşnenii sau moştenii în Muntenia, răzeşii în Moldova
sau comunităţi de avere în Transilvania. Ţăranii satelor aservite (supuse)
boierilor-nobililor ori mânăstirilor purtau numele de rumâni în Ţara
Românească (Muntenia), vecini în Moldova şi iobagi în Transilvania fiind
obligaţi la plata dijmei (a zecea parte din produse sau zeciuială), iar după
reformele lui Constantin Mavrocordat (1746-Muntenia, 1749-Moldova)
claca – zilele de clacă prestate gratuit şi obligatoriu de către ţăranii
dependenţi. Configuraţia satelor româneşti a variat de la o zonă
geografică la alta. La câmpie, au predominat satele mari 3-5000 de
locuitori, iar în zonele de deal şi munte, satele mici şi răsfirate pe văile
apelor cu sute şi chiar zeci de locuitori.
Satul a fost în trecutul său (ceea ce din păcate este astăzi mai puţin)
creatorul şi păstrătorul tradiţiilor populare. La sat s-au format cele mai
frumoase idile de muncă, dragoste, preţuire care s-au răspândit la nivel
zonal şi naţional. În mediul sătesc s-au conservat şi amplificat obiceiuri,
tradiţii şi datini strămoşeşti care s-au perpetuat din generaţii în generaţii
şi au menţinut treaz şi autentic folclorul, specificul românesc şi naţional.
Satul a reprezentat filonul inepuizabil al cultivării sentimentelor
patriotice, principal izvor al eroismului românesc. Cântecele de vitejie,
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de îmbărbătare la luptă au fost inspirate din dorul şi dragostea săteanului
faţă de pământ, faţă de iubita rămasă acasă şi faţă de plaiurile îndrăgite;
„Am şi eu la mine-n sat/ Un petic de ogor/ Pe care taică-l meu mi l-a
lăsat/ Şi mai am acasă-n sat/ O mândră în pridvor/ Este mândra
mândrelor din sat. Ogorul meu şi mândra mea/ Doar Dumnezeu le va
ţinea./ Ţara mea şi mândra mea/ Amândouă laolaltă să-nflorească/ Şi mă
rog lui Dumnezeu aşa:/ Eu să mor dar să-mi trăiască/ Ţara mea şi mândra
mea./ Multe fete-or fi pe lume/ Dar eu nu le ştiu/ Multe mândre-or fi
peste hotar/ Eu aicea am trăit din tată-n fiu/ Şi-am iubit o fată de
plugar…” Este dorinţa sublimă a săteanului român exprimată în condiţii
de maximă tensiune morală şi de încleştare cu duşmanii cotropitori.
Deşi evoluţia satului românesc a fost de multe ori precară în condiţiile
vicisitudinilor istorice şi ai factorilor naturali de multe ori imprevizibili, din
rândurile sătenilor s-au ridicat OAMENI care prin limpezimea minţii lor şi a
sârguinţelor depuse au ajuns pe cele mai înalte trepte ale societăţii româneşti.
Corifei ai ştiinţei, literaturii, artei, filozofiei, tehnicii române sunt de
provenienţă rurală-sătească. De-ar fi să amintim doar de-un Eminescu,
Enescu, Ciprian Porumbescu, de un Grigorescu, Brâncuşi, Blaga, O. Goga,
G. Coşbuc, Aurel Vlaicu, Liviu Rebreanu şi putem să demonstrăm fără
putinţă de tăgadă, că satul românesc a dat cei mai de seamă fii ai neamului.
Rolul educaţiei, a şcolilor săteşti, ai celor care acceptă să rămână „oamenii
pământului” au avut o contribuţie notabilă1. În acest context mi se pare
deosebit de ilustrativă cartea poştală din 1857, cuprinzând imaginea celor 13
ţărani-pontaşi, deputaţi în Divanu ad-hoc al Moldovei trimisă de
Kogălniceanu lui C.A. Rosetti pe care era scris: „Temelia Casei” sau „Talpa
Ţării”. Aşa erau concepute figurile de ţărani-români de către marele istoric şi
om politic Mihail Kogălniceanu, a cărui figură exprimată şi în statuia din
Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi, într-un spaţiu neîngrijit ne-a lăsat cel mai amar
gust. Unde ne sunt urmaşii sătenilor de ieri?
Perioada comunistă – de tristă aducere aminte – i-a smuls
săteanului lucrul cel mai de preţ: proprietatea – şi odată cu aceasta i-a
estompat elanul muncii creatoare şi spiritul de respect, continuarea
tradiţiei şi aprecierea valorilor autentice. După „noaptea de coşmar” a
anilor 1944-1989, ideile comuniste extrapolate artificial în România,
precum palmierii lui Dan Matei Agathon de pe Litoralul românesc al
1

Dr. Ioan Mitrea, Consideraţii privind valoarea tradiţiei în dezvoltarea rurală, în al
XXI-lea Simpozion Naţional S.I.R.A.R., Bucureşti, septembrie 2005, p. 39.
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Mării Negre, au contorsionat mentalul ţăranului român şi acurateţea
satului românesc. În „Democraţia noastră originală” debusolarea
săteanului se perpetuează: „Proprietate, da; Mijloace şi Logistică de
muncă, Ba”. În atari condiţii Bruxelles-ul a preluat comanda. Una dintre
condiţiile esenţiale ale aderării la Uniunea Europeană este modernizarea
şi reformarea satului românesc la standardurile europene.
Foştii confraţi ex-sovietici (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria,
Ţările Baltice) sunt în plin proces de metamorfozare. Experienţa lor poate
să ne folosească, iar trenarea noastră la aderare, deşi paradoxal, poate să
ne priască, ca şi „Nu-urile” franceze şi olandeze. Doamna Evelyne Pivert,
preşedinta Asociaţiei ”Operation Villages Roumains” trage un vibrant
semnal de alarmă: „Românii nu trebuie să repete greşelile din Vest”.
Lumea rurală românească este o rezervaţie şi tradiţii pierdute în restul
Europei”2. „Pe ţăranii români îi ameninţă pericolul pierderii soiurilor de
cereale şi plante tehnice cultivate de secole în România”3 .
Copreşedinta Coaliţiei Internaţionale pentru protecţia satelor
poloneze laureată a premiului „Goldman” – doamna Jadwiga Lopata –
fermieră în comunitatea Stryszavi-Polonia – transmite un apel răsunător:
„Români, nu vă luaţi după noi”. Chiar dacă îndeplinesc toate condiţiile,
micile ferme ţărăneşti nu primesc nici o subvenţie de la Uniunea
Europeană”. Micile ferme ţărăneşti poloneze şi probabil şi cele româneşti
(când le va veni rândul) cu suprafeţe între 3-5 ha, cu 2-3 vaci, 2-3 porci şi
păsări de curte nu primesc nici o subvenţie de la U.E. Este scandalos că
sunt obligate să se conformeze standardelor comunitare, să facă investiţii,
dar nu sunt ajutate cu subvenţii, fiind lăsate să moară doar pentru
singurul motiv că sunt mici şi sunt deţinute de ţărani”4. Pare un plan
diabolic – se lamentează d-na Ludwiga Lopata – de exterminare în masă,
desfăşurată sub lozinca necesităţii creşterii competitivităţii agricultorilor
ţărilor est-europene până la nivelul celor 15 ţări membre ale U.E.
Ferească Dumnezeu de astfel de „competitivitate” când 80% din
fondurile comunitare ajung la numai 20% din fermele cu monoculturi din
U.E.5. Interlocutoarea opinează pentru schimbarea radicală a PAC
(Politica Agrară Comunitară) în sensul că, nu trebuie să ne mai orientăm
noi după reglementările agricole ale U.E., ci Uniunea să-şi întoarcă capul
2

Ioan Longin Popescu, apud. Formula AS, nr. 662, aprilie 2005, p. 3.
Ibidem.
4
Idem, în Formula AS, nr. 677, iulie 2005, p. 3.
5
Ibidem.
3
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spre modelul nostru ţărănesc atât de plin de viaţă”6. Fireşte, o astfel de
atitudine poate fi adoptată post-aderare, în condiţiile când U.E se va
caracteriza de o echitate deplină.
Fermierul Patrice Godin din Bordeaux, Franţa, recomandă
românilor ca pentru obţinerea de drepturi împotriva colectivismului de tip
capitalist trebuie să ne organizăm în sindicate ţărăneşti, capabile să-şi
apere drepturile corespunzătoare7.
O problemă sensibilă pentru agricultură în general, pentru
agricultura românească în special sunt şi modificările genetice ale
cerealelor şi legumelor. Bruxelles-ul se opune categoric unor astfel de
modificări. La colocviul European „Europe Solidaire” din 30 iunie 2005
de la Bruxelles la care participau ţărani români, bulgari, alături de massmedia franceză şi organizaţii ecologiste din Franţa, Polonia, România,
Bulgaria, Germania, Belgia, Ungaria, Albania, reprezentantului român –
nimeni altul decât Valeriu Tabără, vicepreşedinte al Comisiei de
Agricultură a Camerei Deputaţilor – i s-a cerut pe un ton imperativ (time
out = tăierea microfonului) de către un deputat francez, pentru susţinerea
organismelor modificate genetic, conform vechii mentalităţi că,
„Agricultura intensivă salvează România”. Disputa creată a fost aplanată
de „eroul naţional” al Franţei José Bové, un veritabil ecologist, luptător
împotriva cerealelor şi legumelor modificate genetic –„port-drapelul
antiglobalistilor şi agro-ecologiştilor din toată lumea8.
Cât priveşte fondul forestier românesc în perspectiva europeană,
problema devine şi mai acută. Inginerul silvic din Zürich, Elveţia, mărturiseşte
tranşant că „distrugerea pădurilor româneşti este o crimă de gradul unu”9.
În ultimii 15 ani s-au scos ilegal milioane de metri cubi de lemn din
parcuri şi rezervaţii. Au fost devastate sute de mii de hectare. Inginerul
silvic elveţian Christof Hughentobler afirmă, cu nostalgie, că „unele
companii forestiere străine s-au repezit în România ca vulturii când
descoperă un animal pe moarte”10. Urmările defrişărilor nesăbuite s-au
simţit şi în primăvara-vara anului 2005 suportate nu numai de către marii
exploatatori, dar şi de înşişi unii proprietari reîmproprietăriţi care au
suportat calamităţile naturale – inundaţiile – şi se mai află încă sub cerul
6

Ibidem.
Idem, în Formula AS, nr. 681, august 2005, p. 3.
8
Idem, în Formula AS, nr. 689, octombrie 2005, p. 3.
9
Idem, în Formula AS, nr. 673, iunie 2005, p. 3.
10
Ibidem.
7
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liber, fără locuinţele şi infrastructura luate de puhuoaiele revărsate şi
viiturile venite de pe culmile defrişate. S-a readeverit proverbul: „Omul
când şi-o face cu mâna lui, lucrul manual se cheamă”. Mafia domină încă
domeniul forestier din România. Versantul sudic al Parcului Naţional din
Piatra Craiului a fost ras aproape complet de ocolurile silvice private din
Dâmboviţa şi Argeş. O situaţie asemănătoare se află şi în părţile
Neamţului şi ale Trotuşului şi Tazlăului. Cu toate acestea în România
modelul „pădurii virgine” este încă puternic prezent. Organizaţia
europeană „Pro-Silvia” a trebuit să-şi revizuiască programele în funcţie
de descoperirile virgine din Munţii Semenicului şi Valea Nerei, unde cele
400 000 de hectare de pădure aproape virgină reprezintă un capital silvic
unic în Europa, precizează Christof Hughentobler11.
Fostele ţări comuniste – afirmă cu oarece îndreptăţire analistul
economist şi jurnalistul Ilie Şerbănescu – sunt văzute în cercurile marilor
afaceri din Europa, drept „salvatoarele Uniunii Europene”, deoarece,
credem şi noi că, aderarea la U.E. ne va surâde, dar nu se ştie dacă
surâsul se va menţine şi după aderare?! Ca întotdeauna în istoria acestei
ţări perioadele de tranziţie şi restrişte – spune Ilie Şerbănescu – sunt
plătite de ţărani. Cei peste 3 milioane de ţărani (mulţi bătrâni şi bolnavi)
nici măcar nu conştientizează ce este aceea „agricultură biologică”,
puţine suprafeţe de pământ îndeplinesc condiţiile biologice, pe care să nu
se fi folosit îngrăşăminte chimice în ultimii 5-7 ani. Ilie Şerbănescu
prognozează deloc în roz situaţia ţărănimii şi satului românesc, după
aderarea la U.E, dar nici nu întrevede o altă cale în afara aderării. Şi de data
aceasta o mare parte a ţărănimii va fi sacrificată. Fermierul maghiar Mikloş
Kiş din Nyarsopot – membru al Asociaţiei fermierilor maghiari din Ungaria
titrează într-un interviu ideea că, „Ţărănimea ungară este foarte dezamăgită
de Uniunea Europeană. „Nu ne-am imaginat că va fi mai rău decât
înainte”12. Intervievatul ungar declară cu nonşalanţă, că în esenţă procesul
politicii comunitare promovat de Bruxelles nu reprezintă o competiţie loială
a preţurilor, ci, mai degrabă o competiţie a subvenţiilor13.
Satul românesc ameninţat de spolierea U.E. se află la intersecţia
îndoielilor. Exodurile ţărăneşti în Spania, Italia, Germania etc. sunt doar
paliative pe termen scurt, în timp ce pe termen mediu şi lung, rămânem la
11

Ibidem.
Idem, în Formula AS, nr. 676, iulie 2005, p. 3.
13
Ibidem.
12
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mâna Bruxellesului. Contează nespus de mult capacitatea guvernanţilor
de a negocia condiţiile aderării şi implementarea acestora în documente
viabile şi de durată. Ambiţia cea mai mare a ministrului Agriculturii –
Dezvoltării rurale şi Apelor, liberalul, inginer-silvic, Gheorghe Flutur,
este aceea „de a ne împăcă cu pământul”14, încercând să impună o
organizare de tip anglo-saxon, el însuşi fiind de o provenienţă etnică
româno-germană din Gura Humorului şi dintr-o familie de fostă chiaburi.
A reuşit performanţa de a-şi fi creat, în scurt timp, un grup valoros de
consilieri incluzând în premieră şi pe ţăranul-tractorist Matei Barbu şi a
trecut operativ la elaborarea unei legislaţii agrare adecvate şi la un
început de aplicare a ei. Se lucrează intens – afirma ministrul – la o Lege
a satului românesc, care pe lângă restituire „in integro” a proprietăţii
private are în vedere recunoaşterea şi conservarea tradiţiilor şi
spiritualităţii rurale, a obiceiurilor (cutuma), arhitecturii meşteşugurilor şi
înlăturării tendinţelor de manelizare a satului românesc15.
Acum, se va vedea întreaga măiestrie a adaptării agriculturii
româneşti la cerinţele standardelor europene. Fermitatea cu care se
lucrează la Legea satului românesc va readuce în structura acestuia în
prim-plan nevoia de „Badea Cârţan”, nevoia de înţelepţii satului, capabili
să revigoreze tradiţia ancestrală, adaptând-o din mers acvisului european
şi internaţional. Se prefigurează în timp refacerea codrilor de odinioară ai
Vlăsiei, reîmpăduririi pe o suprafaţă de 14 milioane de ha teren agricol
din care 9 milioane arabil; recâştigarea propriei pieţe prin reglementarea
judicioasă a importurilor şi încurajarea exporturilor. Pachetul de legi
funciare (înfiinţarea notariatelor rurale; legea circulaţiei juridice a
pământului; reducerea şi scutirea de taxe pentru operaţiunile de
concentrare a suprafeţelor; legea cadastrului general unic după model
austriac; legea băncilor rurale (Casele de Credit); program de sprijin
pentru fermieri; legea rentei viagere etc).
La potenţialul agriculturii româneşti şi a spiritului românesc de
îndeletnicire practică, Uniunea Europeană este oarecum temătoare de
concurenţa României. De aceea, condiţiile aderării trebuie bine
cumpănite în toate sectoarele de activitate, cu preponderenţă în
agricultură, unde lupta va fi acerbă exprimată în costurile mari şi
sacrificiile de neînlăturat. Uniţi, vom merge spre izbândă!
14
15

Idem, în Formula AS, nr. 660, martie 2005, p. 3.
Ibidem.

CU PRIVIRE LA RAPORTUL DINTRE NOŢIUNILE
ISTORIE ŞI RETROLOGIE (I)
Constantin Mocanu
Când domnul prof.dr. Ioan Mitrea, redactor-şef al noii reviste de
istorie Zargidava, despre a cărei realizare am relatat în Revista de istorie
a Academiei Române, m-a invitat să dau şi eu un articol pentru un număr
care urmează, mi-au trecut prin minte mai multe posibilităţi de intitulare,
dar întrucât şi dânsul este un frecvent participant în activităţile locale şi
centrale ale Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România
(S.I.R.A.R.) şi-i cunoaşte preocupările, m-am gândit ca, înrâurit de
ridicarea, în discuţii, a acestei probleme, privind raportul dintre noţiunile
de istorie şi retrologie, să amplific interpretări pe această temă în care şi
filiala din Bacău are o contribuţie importantă. Raportul dintre istorie şi
retrologie, despre care m-am ocupat mai întâi cu aplicare la istoria
agrară, deci la o istorie de ramură a istoriei generale, a stârnit numeroase
discuţii. Restricţia aceasta mi-a scos în cale dificultăţi, căci descifrarea
mai specializată pe care o aveam în vedere cerea întinderea de raze mai
multe şi mai prelungi, mai prelungi încât să atingă totalitatea a ceea ce se
numeşte istorie. Prin urmare, mi-a devenit necesară privirea în şi peste
istoria generală. În aceste condiţii, mi-a venit în minte o idee, o idee de
metodă, de procedare, pe care am aflat-o de mai multă vreme în scrieri
ale lui George Călinescu; renumitul istoric şi critic literar (pentru a
rezuma: parafrazez) mărturisea că examinând opera poetului naţional, cel
mai mare poet naţional, Mihail Eminescu, exigenţele redactării
i-au cerut să examineze întreaga istorie literară, şi că examinând întreaga
istorie literară exigenţele redactării i-au cerut să examineze în chip
special opera celui mai mare poet naţional. Fără nici o îndoială, păstrând
drastic proporţiile, am înţeles că examinând raportul dintre noţiunea de
istorie agrară şi noţiunea de retrologie agrară exigenţele redactării îmi
cer examinarea temei la nivelul istoriei generale, pentru ca, apoi, pe baza
rezultatelor obţinute, atâtea cât pot fi obţinute în stadiul actual, să revin la
nivelul particular, la nivelul istoriei agrare sau la nivelul altei istorii
particulare, care nivel să fie re-privit în orizonturi mai largi şi mai realist.
Mai întâi, tot în această parte introductivă a articolului, câteva
cuvinte despre momentul în care a apărut problema cuplării la noţiunea
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istorie (agrară) a noţiunii retrologie (agrară). Îndeosebi participanţii la
activitatea Societăţii ştiinţifice pe care am implicat-o mai sus ştiu că
ideea s-a datorat doctorului inginer Eugen-Constantin Mewes, fondatorul
şi, până la decedarea neaşteptată, preşedintele S.I.R.A.R., un pasionat al
promovării şi în România în chip mai specializat a istoriei agrare, care să
activeze în aşa fel încât să aibă în atenţia ei relevarea rolului experienţei
acumulate în decursul timpului. În cuvântul de deschidere, în comunicări
şi referate, în discuţii şi în concluziile asupra desfăşurării la Cluj-Napoca,
în 1969, a primului simpozion naţional de istorie agrară, precum şi în
timpul care i-a urmat imediat, au fost interesante comentarii despre
necesitatea şi posibilitatea ca în studiile de istorie (agrară), odată cu
analiza concretă obişnuită, să se accentueze practicizarea, utilizarea,
actualizarea şi alte asemenea modalităţi capabile să fructifice experienţa
trecutului.
Reputatul savant în istorie antică şi arheologie, care a dat un
însemnat sprijin acelui prim simpozion, Constantin Daicoviciu, în
Cuvânt înainte la al doilea volum, cel din 1971, al culegerii pe teme de
istorie agrară, cu o intitulare preluată de la cunoscuta operă a geografului
Ion Smionescu, Terra nostra, a relevat: „Dacă specialiştilor din
agricultură le revine sarcina de mare răspundere de a găsi căile de
valorificare maximă a posibilităţilor solurilor şi apelor, nu e mai puţin
adevărat că momentul actual prin care trece omenirea este la rândul său o
rezultantă a activităţilor din trecut, şi că însuşi prezentul pe care-l trăim
va deveni trecut. Prin urmare, dacă pentru generaţiile care vor veni
eforturile depuse de generaţia actuală vor fi determinate, tot astfel pentru
noi cei de astăzi activitatea laborioasă a nenumăratelor generaţii
anterioare reprezintă un bun a cărei valoare nu se poate estima”1.
La rândul său, în acelaşi număr al culegerii, Eugen-Constantin
Mewes a examinat în chip mai special această temă, în studiul
Actualitatea cercetărilor de istorie agrară; reproduc numai două
fragmente: „Cerinţa practicizării ştiinţelor este obiectivă, iar acuitatea
formulării ei este impusă nu numai de creşterea cheltuielilor pe care
dezvoltarea ştiinţelor le reclamă, a pretinde cercetării ştiinţifice să
prezinte interes pentru actualitate înseamnă a-i formala întrebări la care
aceasta e obligată să răspundă mai de vreme sau mai târziu”. (…).
„Privită prin prizma retrospectivei istorice, această sarcină apare diferită
1

Constantin Daicoviciu, Cuvânt înainte, în Terra nostra, II, 1971, p. 15.

Raporturile dintre noţiunile istorie şi retrologie (I)

155

în funcţie de nivelul de dezvoltare a societăţii, a ţării respective. Ceea ce
este actual la un moment dat este inevitabil depăşit ulterior. Aşadar,
noţiunea de actualitate trebuie interpretată în sensul ei dialectic:
actualitatea cercetării ştiinţifice este o funcţie a dezvoltării, a progresului
societăţii. În acelaşi timp, trebuie precizat că actualitatea este strâns
legată de utilitate, ceea ce înseamnă că aceste două trăsături sunt de fapt
condiţionate”2.
Pe acest drum de căutări, în anul 1982, la simposionul de istorie
agrară de la Suceava, Eugen-Constantin Mewes a adăugat termenului
istorie termenul retrologie. Întrucât eu nu an fost la acest simpozion de la
Suceava, după 1990, când am devenit membru al acestei Societăţii
ştiinţifice, am aflat de la Eugen-Constantin Mewes o seamă de detalii
despre acest moment, şi despre comentariile care au urmat, prin discuţii
şi prin diferite texte. Retroactiv, în articolul Ascensiunea ştiinţelor
istorice agrare, publicat în gazeta Clio, la solicitarea organizatorilor
simposionului de la Giurgiu, din 30 august 1996, a explicat şi retroactiv:
„Orientarea spre o cercetare utilitară impunea adâncirea mai departe a
aspectelor teoretice şi mai ales necesitatea delimitării noii orientări, spre
care tindea întregul efort de clarificare a elementelor de bază
conceptuale, a fost realizată în anul 1882, cu ocazia simposionului de la
Suceava, prin lansarea noţiunii de retrologie ca denumire sintetică a
istoriei utilitare”3.
Din 1982 şi până acum (scriu în 2005), lângă cele două definiţii,
una despre istoria agrară, cealaltă despre istoria agriculturii, s-a
promovat şi definiţia despre istoria retrologică, văzută ca „ştiinţa care se
ocupă cu studiul experienţei acumulate, în legătură cu preocupările de
actualitate sau de viitor ale omenirii în domeniul agrar”4. În decursul
timpului însă au apărut o seamă de întrebări, de replici în legătură cu
necesitatea sau lipsa de necesitate a cuplării celor două noţiuni, istorie şi
retrologie, cu tautologia care o formează aceasta cuplare, cu gradul de
2

Eugen-Constantin Mewes, Actualitatea cercetărilor de istorie agrară, în Terra
nostra, II, 1971, p. 22-23.
3
Eugen-Constantin Mewes, Ascensiunea ştiinţelor istorice agrare, în Clio, nr. 7,
august 1996; a se vedea şi Buletinul Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din
România, I, (1), 1999, p. 25
4
Această definiţie, împreună cu celelalte două, se află imprimată pe coperte şi pe file
aparte în programe, invitaţii, în volumele şi buletinele realizate în contextul activităţilor
acestei Societăţi ştiinţifice.
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asimilare ori neasimilare a acestei noţiuni, cu felul cum o înţeleg ori o
interpretează unii autori. În chip mai special au apărut comentarii de
acest fel la şedinţa Consiliului de Conducere al Societăţii de Istorie şi
Retrologie Agrară din România, care a avut loc în preziua simposionului
de la Braşov, din 6–8 septembrie 2001, comentarii pe care eu personal le-am
consemnat în procesul-verbal al şedinţei, apoi în relatarea din Buletinul
ştiinţific central al acestei Societăţi. Reproduc aici numai trei opinii din
cele mai corespondente temei. Ioan Ungureanu, de la Bacău: „(...) să se
renunţe la termenul retrologie (...). Istoria nu este retrologie? Este. Cu tot
respectul pentru cine a propus acest termen, să evităm tautologia“;
Gheorghe Fircsak, Deva: „Cu tot respectul pentru colegul nostru, dar
istoria nu se respinge cu retrologia.(…)“; Vasile Bozga, Bucureşti: „O
sugestie: să mai reflectăm asupra argumentaţiei lui Mewes privind
componenta retrologică a activităţii de istorie agrară, în concepţia lui era
vorba de a întreprinde o istorie utilitară. Această orientare se păstrează şi
în actualitate, să aducem din trecut ce este util pentru prezent şi pentru
viitor. (...)”5.
*
*

*

Prin urmare, să vedem mai pe larg despre ce este vorba.
Să convenim imediat că, de regulă, în multele şi feluritele
componente ale unei comunităţi social-umane sau alta din îndelungatul
decurs al istoriei, dar şi de acum, din prezent, nu s-a întreprins şi nu se
întreprinde ceva fără a se urmări un anumit rost, un anumit interes, o
anumită utilitate, o anumită semnificaţie, pe un evantai foarte desfăşurat
de trebuinţe interesând comunitatea respectivă ori persoanele individuale
respective. Am spus: de regulă, căci au fost şi nu zic că nu mai sunt şi
5

Buletinul Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România, II, nr. 1 (2), Bucureşti, 2002,
p. 39–40. Această temă de discuţie a fost propusă şi mai recent în Raportul de activitate al
Consiliului de Conducere al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România
pentru perioada agust 1999 – septembrie 2005, prezentat de dr.ec.ing. Petre Săbădeanu,
preşedintele S.I.R.A.R., la Conferinţa Naţională a acestei Societăţi, care a avut loc în ziua
imediat premergătoare simposionului naţional de istorie şi retrologie agrară de la Bucureşti din
22–25 septembrie 2005; nu am relatat în chip special în însuşi contextul studiului meu despre
ce s-a spus în acest Raport şi în discuţii deoarece structura şi conţinutul studiului erau deja
încheiate înainte de întrunirea menţionată mai sus.
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acţiuni făcute fără nici un rost, fără nici o utilitate, fără nici o semnificaţie
care să se înscrie pe drumul atitudinilor inteligente, raţionale, progresiste;
nu am zis şi: fără nici un interes, căci au fost şi sunt făcute şi acţiuni cu
un interes, un interes de a crea obscuritate, confuzii, pierdere de timp.
Utilitatea unei acţiuni, a unei opere, a unei atitudini poate dura
numai un timp scurt sau poate dura un timp îndelungat, chiar foarte
îndelungat; ea poate însemna numai ceea ce a fost ea la începutul ei ori se
poate modifica, în sensul de a se completa, de a se adapta, de a căpăta un
rol care nici nu a fost în mintea celui care a creat respectiva acţiune,
respectiva operă, respectiva atitudine. Să dau un exemplu – sunt sigur –
din cele mai importante pentru noi, istoricii români.
Se ştie că autori greci şi romani au scris pe papirus sau pe alt fel de
suport material, ori au dictat vreunui scrib (îmi vine în minte imaginea
aceea cu sclavul scrib din desenul-pictură egiptean autentic), bunăoară
Dion Cassius, Dion Chrisostomos, medicul personal al împăratului
Traian, poemul în limba geţilor compus de Ovidius Publius Naso; aceste
scrieri nu au ajuns întregi la noi, iar unele s-au pierdut în integralitatea lor
(poemul lui Ovidius); în fragmentele care s-au păstrat au fost făcute şi
descrieri despre geţi sau daci, dar şi în locurile unde sunt acum lacune.
De bunăseamă, autorilor de atunci nici nu le-a trecut prin minte – şi nu
putea să le treacă prin minte – că peste veacuri utilitatea enunţurilor lor
va căpăta şi o altă implicare în cu totul alte trebuinţe ale societăţii umane.
Se ştie cât de utile ne sunt acum nouă românilor fie şi numai fragmentele
care nu s-au pierdut din scrierile lor pentru combaterea în mod şi mai
argumentat, şi textual, odată cu argumentaţia arheologică (de exemplu şi
prin argumentaţia pe baza descoperirilor de la fosta cetate dacică
Zargidava) „teoriile” incorecte şi interesate ale unor istorici, şi nu numai
istorici, din ţări din jur, dar, în cor cu aceştia, şi din alte ţări, relative la
stadiul de evoluţie istorică a strămoşilor noştri autohtoni, la felul cum s-a
petrecut interferenţa romană cu ei, la permanenţa, pentru noi certă, a
vieţii social-umane în spaţiul carpato-danubian după „părăsirea” Daciei.
Desigur, cititorii revistei îmi dau dreptate dacă spun că informaţia
privind felul cum în decursul istoriei literaturii istorice s-a pus problema
utilităţii este vastă; între anii 1966 şi 1989 au avut atribuţia profesorală
de a susţine şi prelegeri de istoria ştiinţei istorice, privită mai cu seamă
sub raportul încărcăturii ei politice, şi deci prin informare nemijlocită îmi
imaginez destul de bine dimensiunile care ar putea fi atinse de o carte
numai pe această temă; pentru concentrarea informaţiei, în vederea
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scrierii acestui articol am făcut apel la Istoriografia generală, Bucureşti,
1979, întocmită, plecând de la cursul său universitar, de profesorul de la
Iaşi, Vasile Cristian, lucrare a cărei importanţă am susţinut-o încă după
ce, la cererea editurii, am citit-o în manuscris. Cu prilejul recent al
documentării şi, în unele cazuri, al re-documentării pentru tema din acest
articol, am re-conspectat cartea lui Vasile Cristian, şi astfel materia ei
redevenindu-mi proaspătă a exercitat asupra mea o înrâurire însemnată
care s-a îngemănat în substanţa textului meu; folosesc date şi mai ales
citate din autorii înscrişi de Vasile Cristian pentru construirea de contexte
istorice-literare în jurul fiecăruia din cei trei autori pe care prin concepţia
lor referitoare mai direct la temă i-am pus ca repere, ca jaloane mai
semnificative pe drumul seriilor de comentarii, şi anume unul pentru
Antichitate, unul pentru Evul mediu, unul pentru Modernă. După cum va
observa cititorul mai departe, am evitat să înfăţişez tema strict
cronologic, şi am selectat cele trei nuclee mai reprezentative, după care
pentru fiecare în parte am explicat, succint, ce a fost precedent şi ce a
fost succedent; relieful este tot cel al curgerii istoriei, dar către şi în urma
unor piscuri mai înalte.
Nu am avut în intenţie ca în relatarea pe această temă să fac în aşa
fel încât să predomine masiv fragmente de texte cu totul necunoscute ori
cunoscute cât mai puţin, ceea ce desigur nu ar fi fost imposibil în
extragerea de enunţuri din scrieri ale autorilor deveniţi clasici şi intraţi în
ştiinţa şi conştiinţa unor largi cercuri de cărturari, şi chiar, sub unele
aspecte, în rândurile opiniei publice. Procedarea mea a fost de a-mi
apropia pentru nevoile argumentaţiei potrivite pentru o temă în speţă de
tip teoretic ceea ce s-a mai citat o dată sau de mai multe ori, şi chiar de
foarte multe ori, încât unele din enunţurile respective sunt receptate ca
maxime, sentinţe, definiţii; desigur în o seamă de locuri ale studiului sunt
puse şi fragmente din scrieri mai puţin intrate în circuitul ştiinţificobibliografic, unele, literalmente necunoscute.
M-am gândit că fragmentele pe care le-an citat, ştiute mai larg ori
nu, să nu constituie ele neapărat noutatea pe care să o afle cititorul
parcurgând textul studiului, ci noutatea să fie felul cum din includerea lor
în desfăşurarea demonstraţiei acestei teme, care – am spus – este de speţă
teoretico-istorică, să rezulte concluderile adecvate. Toate fragmentele de
text pe care le-am preluat, în scopul de mai sus, numai din cartea
profesorului Vasile Cristian nu le-am mai însoţit cu trimiteri la sursa
originară a fiecăruia, însă am trimis la sursă acele fragmente, mai mici ori
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mai mari, pe care le-am extras pentru a analiza contribuţiile din scrierile
celor trei autori pe care, am spus mai sus, i-am considerat repere, jaloane,
în jurul cărora să se noteze opiniile premergătorilor şi succedenţilor; de
asemenea, am trimis la sursă acele fragmente pe care le-am preluat din
alte lucrări decât cea re-amintită în chiar acest aliniat, precum şi cele
incluse acum pentru prima oară în literatura istorică din România.
Pentru Antichitate am pus ca jalon scrierea unui istoric (în înţelesul
antic al cuvântului ), un istoric grec, Polybios (circa 203–118); pentru
Evul mediu, un cronicar (cu nuanţe de deschidere spre idei moderne), un
cronicar român, Miron Costin (1633–1691); pentru Modernă, un filosof,
un filosof german, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831).
*
*

*

În Istorii (s-au păstrat integral numai primele cinci „cărţi“),
Polybios spune că istoricul are datoria să caute adevărul; nu numai să
descrie evenimentele, ci şi să le explice, să le afle cauzele, însemnătatea.
„Insistenţa cu care istoricul revine asupra principiului cauzalităţii” (scrie
Vasile Cristian) „este legată de credinţa sa că studierea trecutului este cel
mai sigur instrument de educaţie politică, cel mai potrivit mijloc de
îndreptare şi cea mai strălucită învăţătură”6.
Polybios a introdus în mod mai aparte ideea de istorie pragmatică,
adică (dacă traducem mai lejer printr-un cuvânt provenit din limba latină)
utilitară. Fraza de la sfârşitul celui de al doilea aliniat din cartea a I-a a
Istoriilor sale este aceasta: „Din opera noastră se va putea cunoaşte mai
lămurit de ce au ajuns „(romanii)” să domine totul şi în acelaşi timp se va
vedea cât de mari foloase oferă celor doritori să culeagă învăţătură din
acest fel de istorie pragmatică”7. În alt loc în cartea a XII-a, aliniatul
250, explică astfel:
„În acelaşi chip” (în chipul în care procedează medicina) „există
trei direcţii şi în istoria pragmatică. Prima constă în a cerceta cu multă
hărnicie însemnările scrise ale (înaintaşilor)8, şi a redacta o lucrare după
6

Vasile Cristian, Istoriografia generală, Bucureşti, 1979, p. 42.
Polybios, Istorii, (I). Studiu introductiv, traducere şi note de Virgil C. Popescu,
Bucureşti, 1966, p. 58.
8
Întregire de Adelina Piatkowski.
7
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însuşirea datelor oferite de materia conspectată; a doua prevede vizitarea
oraşelor, a regiunilor, a cursurilor de apă şi a porturilor, notarea generală
a particularităţilor observate pe continent şi pe mare şi calculul
distanţelor; a treia se referă la (studiul)9, faptelor politice”10. Mai departe,
spune că mulţi istorici preferă să procedeze ca în medicină, datorită
prestigiului pe care aceasta l-a dobândit, nu aduc însă ceva deosebit căci
gândul lor este aţintit numai la ce este actualitate, acea actualitate care-i
pe placul cititorilor. Istoricii care par a folosi în cercetare metode mai
raţionale sunt aceia care îşi petrec timpul în biblioteci şi capătă multă
experienţă din studiul lucrărilor de istorie. „După părerea mea”, (zice
Polybios) „aceasta este o parte folositoare pentru istoria pragmatică. Este
mai mult decât util să cercetezi scrierile vechi pentru a-ţi da seama de
opiniile şi concepţiile scriitorilor din trecut privitoare la anumite regiuni,
populaţii, constituţii, fapte; ele te ajută totodată să cunoşti şi vicisitudinile
prin care au trecut fiecare din aceste (regiuni şi populaţii)11, precum şi
loviturile soartei ce le-au primit, aşa cum au fost ele. Cunoaşterea celor
petrecute odinioară ne ajută să înţelegem cum se cuvin considerate
perspectivele în viitor, cu condiţia ca istoricul să fi consemnat
conştiincios fiecare eveniment din trecut”12. Din toată opera lui, şi nu mai
puţin din unele formulări mai la obiect, Polybios considera că acei
scriitori care nu fac politică nu pot compune istorii pragmatice, în acest
sens, din unghiul lui de vedere, Timaios, de exemplu, nu era bun pentru
istorie pragmatică.
Optica de ansamblu a lui Polylios despre istorie şi rolul ei o găsim
caracterizată de el însuşi încă în primul aliniat al scrierii sale Istorii, din
care transcriu numai aproximativ întâia jumătate;
„1. Dacă cei care au consemnat faptele istorice înaintea noastră ar fi
neglijat elogiul istoriei însăşi, poate trebuia îndemnată toată lumea către
studierea şi primirea favorabilă a unor astfel de amintiri istorice, fiindcă
nu există pentru oameni nici un mijloc de îndreptare mai potrivit decât
cunoaşterea faptelor din trecut. Dar pentru că nu puţini şi nu într-o mică
măsură, ci toţi, ca să spun aşa, au început şi au sfârşit spunând că
9

Întregire de Adelina Piatkowski.
Polybios, Istorii, II, Traducere, cuvânt înainte şi note de Adelina Piatkovski,
Bucureşti, 1988, p. 207.
11
Întregire de Adelina Piatkowski.
12
Polybios, Istorii, II, Traducere, cuvânt înainte şi note de Adelina Piatkowski,
Bucureşti, 1988, p. 208.
10
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învăţătura desprinsă din istorie este cea mai temeinică educaţie şi
pregătire pentru treburile politice şi că cea mai bună, singura şi mai
strălucită învăţătură, care te face în stare să suporţi cu demnitate
schimbările soartei, este amintirea peripeţiilor altora, atunci este limpede
că nimeni nu se cade să stăruie un lucru despre cele ce au fost aşa de bine
spuse de mulţi autori, şi cu atât mai puţin mie. (…)”13.
Concepţia lui Polybios, natural, nu a apărut ca o concepţie
singulară, izolată, ci a fost precedată, şi, în anumită măsură, pregătită,
istoriceşte, de scrieri cu idei mai mult sau mai puţin similare de dinainte
de vremea lui.
Am spus: istoriceşte, pentru a sugera fie şi numai în acest fel
procesualitatea istorică care a dus la caracteristicile treptei de istorie pe
care a trăit şi a compus scrieri istoricul grec antic; aceasta nu anulează, ci
presupune, nu în afara ei, ci în cuprinsul ei, cunoaşterea prin lectură a o
seamă de creaţii pe temele lui de preocupare de pe traseul precedent al
istoriei. Nu spun că ar fi cunoscut toate scrierile (atunci manuscrise), dar
pe unele din ele în nod sigur le-a cunoscut, după cum aflăm şi prin
referiri concrete în însăşi scrierea sa. Rezultă foarte limpede şi din ultima
frază din citatul de mai sus; deasemenea, din părerea sa că o cale pentru
un istoric pragmatic este citirea în biblioteci a scrierilor precedente.
De altminteri, dacă privim pe dimensiuni cât mai mari spre trecut,
de pe treapta vremii lui Polybios, ştim că gândurile despre trecut,
exprimate într-un fel sau altul, au încolţit şi s-au răspândit în toată durata
de existenţă a omenirii, în formare şi afirmare, şi s-au răsfrânt, mai întâi,
în mituri ai legende; preocupări de cunoaştere a trecutului, de cunoaştere
a învăţămintelor pe care le purta, în măsura în care acele timpuri se
înţelegea cât de cât bine ce însemnau învăţămintele, s-au ivit, în chip mai
special, odată cu cristalizarea, treptată, mai întâi în nord-estul Africii şi în
sud-vestul Asiei şi în alte locuri de-o parte şi de alta a unor mari fluvii, a
primelor forme de organizare statal-politică, şi mai ales odată cu apariţia
şi răspândirea scrisului; a început să se întocmească liste de suverani,
anale, cronici, istorii; o creştere a unor asemenea preocupări, şi o mai
bună cristalizare a lor, a fost atinsă – ştim cu toţii – în polisurile greceşti.
Încă Hesiod, în Munci şi zile, a intuit conexarea prezentului la trecut, a
relevat succesiunea generaţiilor. Herodot, în Istoriile sale referitor la
13

Idem, Istorii, (I). Studiu introductiv, traducere şi note de Virgil C. Popescu,
Bucureşti, 1966, p. 57.
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utilitatea a chiar scrierii sale de istorie a arătat de la început că istoriseşte
„pentru ca faptele oamenilor să nu pălească prin trecerea vremii, iar
isprăvile mari şi minunate săvârşite şi de greci şi de barbari să nu fie date
uitării, printre altele va pomeni şi pricina pentru care aceştia s-ar războit
între olaltă”14. Tuchydides, în Războiul peloponesiac, a făcut, în speţă,
istorie contemporană (când scria – a spus un autor modern – ţinea casca
pe cap; era participant la confruntarea militară); dealtminteri şi la
Herodot şi la alţi scriitori de istorie, în condiţiile în care timpul istoric
cunoscut era de dimensiune mică, predomină relatările de istorie
contemporană, de istorie actuală. Viitorul era puţin preconizat, când într-o
scriere sau alta apărea o idee despre viitor aceasta era o rară excepţie de
la mentalitatea generală a epocii. O reflecţie despre viitor am întâlnit-o în
primul aliniat pe care l-am transcris din Istoriile lui Herodot; Tuchydides
spunea despre propria-i scriere că aceasta „e un bun pentru vecie, nu o
compunere menită să desfete la o întrecere trecătoare”.
În durata de timp care a urmat îndată după anii de viaţă şi de
activitate ai lui Polybios scrierea greacă de tip istoric, şi filosofic, şi
literar nu a mai avut capacitatea să rămână la nivelul de mai înainte,
dealminteri Grecia – notează şi Polybios despre aceasta – a fost inclusă în
orbita expansiunii şi dominaţiei romane, şi ca urmare idei dintre cele pe
care le căutăm le găsim, pentru câteva secole, îndeosebi în scrierile
latine.
Să spicuim câteva formulării din scrieri ale autorilor latini. Marcus
Tullius Cicero a remarcat necesitatea ca oratorul să cunoască faptele
trecutului, căci în discurs citarea faptelor care au fost, pe lângă farmec,
dau autoritate şi credit; el a spus: „Să nu ştii ce s-a întâmplat înainte de a
te fi născut înseamnă a fi mereu copil. Căci ce este viaţa omului, dacă ea
nu ce împleteşte, prin istoria evenimentelor trecute, cu viaţa
înaintaşilor?”; prin exemplele bune sau rele, pe care le oferă, istoria este
o învăţătoare a vieţii, historia mgistra vitae. Caius Sallustius Crispus a
arătat că istoria vizează educaţia contemporanilor şi a urmaşilor; istoricul
să arate care pilde să fie urmate sau evitate. Din Ab urbe condida a lui
14

Desigur, enunţul acesta – dealtminteri foarte cunoscut – este dat în cartea lui Vasile
Cristian, Istoriografia generală; am preferat să reproduc traducerea făcută de Adelina
Piatkowski, profesoara mea de limba greacă antică, care la una din lecţii, ne-a explicat
de ce a făcut în acest fel transpunerea în limba română şi, mai întâi, ne-a pus şi pe noi
cursanţii, să facem, fiecare izolat, traducerea; Herodot, Istorii, vol. I, (Studiu
introductiv: Adelina Piatkowski), Bucureşti, 1961, p. 15.
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Titus Livius extrag aceste rânduri: „În rostul cunoaşterii faptelor
omeneşti învăţătura va fi temeinică şi rodnică dacă afli într-o faptă
strălucită o pildă luminoasă şi un îndemn puternic, ca să zideşti o viaţa
nouă, adevărată, pentru binele şi propăşirea ta, dar mai ales a patriei tale,
şi să te fereşti de ceea ce a fost ruşinos şi urât la începutul ei cel dintâi, şi
dăunător, şi meritând osândă, prin sfârşitul jalnic al faptelor”. A urmat o
decădere a literaturii istorice, apoi o nouă înflorire, ilustrată, bunăoară de
Publius Cornelius Tacitus. Ca şi la alţi istorici, care l-au precedat, dar, în
unele privinţe, mai pregnant decât la ei, activitatea politică i-a fost
deosebit de utilă în înţelegerea evenimentelor trecute, l-a preocupat în
mod mai insistent mobilurile psihologice din istorie, rolul ei mobilizator,
întrucât acesta – rolul mobilizator – duce la stimularea „întrecerii în bine
cu strămoşii noştri”.
*
*

*

Al doilea popas făcut pentru a comenta tema noastră este în
cuprinsul epocii care a urmat Antichităţii – tot pe linia clasicităţii istoriei,
adică Evul Mediu, denumit aşa de exponenţi ai Renaşterii, încă timpurii,
medium aevium, adică epoca sau vârsta de mijloc dintre Antic şi Modern,
francezii zic şi acum: Moyen-âge. Acest popas – deja am anunţat – îl fac
la scrierile cronicarului român, cu deschideri către modalităţi moderne,
Miron Costin.
Iată, pentru interpretarea care urmează, câteva formulări dintre cele
mai însemnate: în Prédoslovie adecă voroava către cititoriul pusă în
prima lui scriere, a cărui intitulare foarte întinsă (cum se obişnuia adesea
în evul acesta de mijloc) am transcris-o integral în nota de subsol, citim
încă o dată; „Fost-au gândul mieu, iubite cititorule, să fac létopiseţul ţărâi
noastre Moldovei din descălecatul ei cel dintăi, carele au fostu de Trăian
împăratul şi urdzisăm şi începătura létopiseţului. Ce sosiră asupra noastră
cumplite acestea vrémi de acmu, de nu stăm de scrisori, ce de griji şi
suspinuri. Şi la acestŭ fel de scrisoare gândŭ slobod şi fără valuri
trebueşte. Iar noi prăvin cumplite vrémi şi cumpănă mare pământului
nostru şi noaă. Deci priméşte, în ceastă dată, atâta truda noastră, cât să nu
se uite lucrurile şi cursul ţărâi, de unde au părăsit răposatul Uréche
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vornicul”15. După cum am văzut, aici s-a tânguit că vremurile nu stau de
scrisori, şi totuşi a scris, şi a îndemnat pe cititor să-i primească scrierea;
reproduc ultima frază din aliniatul pe care l-am transcris mai înainte:
„Deci, priméşte, în ceastă dată, atâta din truda noastră, cât să nu să uite
lucrurile şi cursul tărâi, (…)”.16 Observăm că şi la Miron Costin apare
ideea, devenită leit-motiv încă din Antichitate, că istoria este necesar să
fie scrisă pentru a nu se uita faptele care au trecut. Este o idee pe care
Miron Costin a reluat-o în Cronica ţărilor Moldovei şi Munteniei,
scrisă în limba latină pentru regele Poloniei; este scrierea cunoscută şi
sub denumirea Cronica polonă. Şi aici se tângue, mai mult decât în alte
locuri, că în condiţiile unor vremuri aşa de rele poporul său (poporul
moldovean; potrivit chiar cunoscutei sale concepţii, este vorba de
poporul din Moldova, care nu-i altceva decât parte organică a poporului
român din Moldova, Muntenia şi Transilvania) este în pericol de a pieri,
şi scrie: „Fie ca cel puţin să rămâie amintirea despre poporul nostru în
acel prea strălucit şi slăvit regat, prin milostivirea voastră, domnul meu
milostiv”, (se adresează comisarului Coroanei, care-i mijlocea audienţa la
rege) „fie şi ca norocul aceluia care domneşte asupra milostivirii voastre”
(regele) „domul meu cel milostiv, să ne apere şi pe noi prin voia Celuide-sus. Voi începe pre scurt deci, pre cât îmi îngăduie vremile noastre
aspre, să tratez despre cele pe care mi le-am propus”.17
Mai mult decât în scrisul lui Grigore Ureche, în scrisul lui Miron Costin
concepţia despre utilitatea scrierilor de istorie se ridică la un nivel mai înalt,
intră într-un orizont mai larg, utilitatea lor capătă un rost şi mai însemnat,
fundamental, pentru slujirea demnităţii propriului popor, a adevărurilor de
bază ale istoriei sale, prin respingerea calomniilor, a deranjamentelor iscate de
scriitori străini puşi în slujba unor false interese. „Alături de aceste merite ale
cronicarului” (pe care le evidenţiase în studiul introductiv exegetul Petre P.
Panaitescu), „putem aşeza şi lămurirea originilor poporului român, şi
consecinţa ideologică a acestei cercetări: afirmarea originii comune a
15

Létopiseţul Ţărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, de unde este părăsitŭ de Uréche
vornicul de Ţara de Giosŭ, scrisŭ de Miron Costinŭ, vornicul de Ţara de Giosŭ, în oraşŭ
la Iaşi, în anul de la zidirea lumei 7183, iar de la naşterea Mântuitorului lumii, lui Iisus
Hristos, 1675, meseţa… dni; în: Miron Costin, Opere, Ediţie critică, cu un studiu introductiv,
note, comentarii, variante, indice şi glosar de P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 42.
16
Ibidem.
17
Cronica ţărilor Moldovei şi Munteniei. Cronica polonă. Traducere românească;
în: Miron Costin, Opere, ediţia P.P. Panaitescu mai sus citată, p. 205.
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românilor împărţiţi sub diferite stăpâniri politice, ca o constatare ştiinţifică şi
ca o idee ce urma să-şi facă drum în viitor, în alte condiţii economico-sociale,
prin Şcoala Ardeleană”.18
Iată un extras mai mare, pe care-l dau integral, deşi şi acesta este, ca şi
altele, foarte cunoscut, vizând direct aceeaşi temă: este din Predoslovie,
adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintâi şi neamului
moldovenescǔ. Către cititoriǔ, pusă în De neamul moldovenilor, din ce
ţară au ieşit strămoşii lor; deşi cunoscut, reproduc pe larg acest aliniat:
„Începutul ţărilor acestora şi neamului moldovenescǔ şi muntenescǔ şi
câţi sânt în toate ţările ungureşti cu acest nume, români, şi până astăzi de unde
sântǔ şi de ce seminţie, de când şi cum au descălecat acéste părţi de pământǔ,
a scrie, multă vréme la cumpănă au stătut sufletul nostru. Să începă osteneala
aceasta, după atâtea véci de la discălecatul ţărâlor cel dintăi de Traian
împăratul Râmului, cu câteva sute de ani peste mie trecute, să sparie gândul. A
lăsa iarăşi nescris, cu mare ocară înfundat neamul acesta de o seamă de
scriitori, ieste inimii durére. Biruit-au gândul să mă apucǔ la această trudă, să
scoţ lumii la vedere felul neamului, din ce izvor şi seminţie sântǔ lăcuitorii
ţărâi noastre, Moldovei şi Tărâi Munteneşti şi românii din ţările ungureşti,
cum s-au pomenit mai sus, că tot un neam şi odată discălecaţi sântǔ, de unde
sântǔ veniţi strămoşii lorǔ pre acéste locuri, sub ce nume au fostǔ întăi la
discălicatul lor şi de cândǔ s-au osebit şi au luat numele cest de acum,
moldovean şi muntean, în ce parte de lume ieste Moldova, hotarăle ei păn
unde au fostǔ întâi, ce limbă ţin şi păn acum, cine au lăcuit mai înainte de noi
pe acestǔ pământu şi sub ce nume, scot la ştirea tuturorǔ, carii vorǔ vrea să ştie
neamul ţărilor acestora”.19 Iată, probleme multiple şi de primă semnificaţie
pentru apărarea adevărului despre poporul român, probleme pentru rezolvarea
lor interpretativă a fost chemată istoria!
Tocmai dispunând de o asemenea capacitate de a înţelege într-o
modalitate angajantă, de a privi faptele nu ca un simplu povestitor cronologist,
ci în retrospectiva şi perspectiva lor, în alt loc din prima lui cronică, istorisind
un caz particular (din neatenţie, imprudent, un anumit domnitor, Ghica vodă, a
intrat într-o palancă unde erau tătari, şi unde, scrie Miron Costin, nu era locul
unui domnitor, şi a fost în pericol să-şi piardă viaţa) a urcat la formularea unui
principiu de ordin mai înalt şi de necontestată necesitate: că scrierea istoriei nu
18

P.P. Panaitescu, (studiu introductiv) la: Miron Costin, Opere, Bucureşti, 1958,
p. 16.
19
Miron Costin, De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor; în:
Miron Costin, Opere, ediţia P.P. Panaitescu, la care am mai făcut trimiteri; p. 241.
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este făcută numai să fie citită, ci să fie de învăţătură. În formularea lui: „Nimè
să nu bănuiască, căci să pomeneascǔ acéstea” (adică primejdiile) „că
létopiseţile nu sintǔ numai să le citească omul, să ştie ce au fostǔ în vrémi
trecute ci mai multǔ să hie de învăţătură, ce ieste bine şi ce este rău şi de ce-i
să să ferească şi ce va urma hie cine: domnul den faptele domnilor, care cum
au fostǔ şi cu véste şi pomană, să ia urmă de viiaţă, boierii urmândŭ pre boieri
cei cinsteşi şi înţălepţi, slujitoriul a slujitoriǔ, că cineşi după breasla sa, cine
urmadză pre cel cinsteş, cinstit, cine urmadză pre cél rău, rău ieste şi rău să va
săvârşi”20.
Construcţia amplă a frazelor, a contextelor, felul de a ordona, nu numai
cronologiceşte, materia povestită, spargerea carapacelor evului mediu care de
mai multă vreme intrase în anchilozare, dovedesc şi toate acestea că întradevăr Miron Costin nu a mai fost un simplu cronicar, prin simţire şi
argumentaţie el a depăşit limitele vremii sale. În monumentala lui Istorie a
literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, 1941 (o altă
ediţie, în 1982, îngrijită de Alexandru Piru) George Călinescu releva: „Darul
de scriitor al lui Miron Costin nu se mai nutreşte din concreteţea individuală a
cuvintelor. Aceleaşi vechimi în lexic, puse acum în slujba unei mari stilistici,
se sting. Miron observă sistematic, compune, şi ceea ce iese din pana lui, mult
mai puţin spontan, este rodul unei arte. El are lunga respiraţie epică, simţul
sublim al destinului uman, meşteşugul patetic de a se opri din când în când să
răsufle de greutatea faptelor şi să le contemple de sus. Deşi abstractă, materia
e împărţită în acte, cu tăieturi savante pe gestul cel mai dramatic. Nu mai
avem de a face cu o cronică, ci cu desfăşurarea organică a unei epoce, în
valuri mari, vestite şi susţinute cu expresii de popas şi trimitere.(…)21.
Ca şi în comentariile pe care le-am făcut, succint, relative la
concepţia lui Polybios, şi anume că, natural, concepţia lui nu a apărut ca
o concepţie singulară, izolată, ci a fost precedată, şi, în anumită măsură,
pregătită, istoriceşte, de concepţii, mai mult sau mai puţin similare de
dinainte de el, să spunem şi relativ la concepţia lui Miron Costin, şi
anume că, natural, concepţia lui nu a apărut ca o concepţie singulară,
izolată, ci a fost procedată, şi, în anumită măsură, în cazul lui într-o
măsură mult mai mare, a fost pregătită, istoriceşte, de concepţii, mai mult
20
Miron Costin, Letopiseţulu Ţărâi Moldovei de la Aaron Vodă încoace (…);
(intitularea, foarte extinsă, am reprodus-o integral în nota de subsol de mai înainte), în:
Miron Costin, Opere (ediţia citată de P.P. Panaitescu), Bucureşti, 1958, p. 184.
21
George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ediţia a
II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1982, p. 18–19.
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sau mai puţin similare, de dinainte de el; am scris: în cazul lui în măsură
mult mai mare, căci timpul istoric trecut până la anii de viaţă şi de
activitate ai lui Miron Costin a fost sensibil mult mai mare decât timpul
istoric trecut de dinainte de anii de viaţă şi de activitate ai lui Polybios.
Am scris şi aici: pregătită istoriceşte, pentru a sugera, ca şi în cazul lui
Polybios, fie şi în numai în acest fel, procesualitatea istorică care a dus la
caracteristicile treptei de istorie pe care a trăit şi a compus scrieri
cronicarul-istoric român Miron Costin; aceasta nu anulează, ci
presupune, nu în afara ei, ci în cuprinsul ei, cunoaşterea prin lectură cel
puţin a unor creaţii pe temele lui de preocupare. Nu pot face afirmaţii
pentru a spune care dintre cei doi avea o îndeletnicire mai intensă de a
citi, oricum şi Miron Costin citea şi folosea în scrierile sale relatări din
scrieri de ale altora, şi nu numai din evul de mijloc, şi dacă unele din
scrieri nu le avea din Moldova, le avea din Polonia.
A fost la unii istorici, la unii doctrinari şi încă mai este obişnuinţa
ca în comentariile despre succesiunea dintre Antichitate şi Evul mediu să
fie scoasă în evidenţă, şi prin exagerare, discontinuitatea dintre cele două
mari epoci; am în vedere zona clasică a istoriei unde într-adevăr o
discontinuitate a fost, adâncită şi prin ulterioare distrugeri intenţionate,
din mai multe motive, şi nu în ultimul rând, în condiţiile mentalităţilor de
atunci, din motive religioase (creştinismul împotriva păgânismului!),
discontinuitate de proporţii nu a fost însă peste tot unde mai înainte a
existat Antichitate, bunăoară în zona bizantină; apoi în zone ale arabilor,
care, dimpotrivă, prin traduceri, au transmis Europei de sud-vest şi de
vest opere ale Antichităţii, care altfel s-ar fi pierdut şi acestea cu
desăvârşire. În alte zone nici nu s-a pus şi nu se putea pune această
problemă, căci acestea nu au o Antichitate de tip clasic; sunt zonele care
au avansat în evul mediu ieşind direct din stadii gentilico-tribale, pre-statale,
de exemplu în lumea germană, în lumea slavă, în lumea turcicomongolică, precum şi în alte părţi din Asia şi din alte continente. În chiar
Europa occidentală şi de sud-vest au existat continuităţi ori s-au refăcut,
de exemplu în şi prin mica „Renaştere” carolingiană, apoi în şi prin
Renaşterea propriu-zisă (denumirea aceasta, La Renaissance, a fost dată
ulterior de Jules Michelet, şi a devenit de foarte amplă răspândire).
Prin însăşi redescoperirea Antichităţii, şi în măsura în care asemenea
redescoperire a fost cunoscută şi înţeleasă, în concepţia scriitorilor ideea de
trecut s-a extins deocamdată până la dimensiunea timpului cunoscut în
Antichitate; încă nu se ajunsese la cunoaşterea prin săpături arheologice a

168

Constantin Mocanu

timpului îndelungat, foarte îndelungat de dinaintea societăţii politico-statale
şi, totodată, de dinaintea apariţiei şi folosirii scrisului. Cunoştinţa despre
dimensiunea timpului a sporit însă încet-încet apoi şi din ce în ce mai intens
pe măsura sporirii cunoştinţelor în istoria modernă.
Dacă în Antichitate, mentalităţile, dominate de providenţialismul
religiilor politeiste păgâne potrivit cărora natura şi lumea umană erau create şi
dirijate de zei, precum şi de „soartă”, de „destin” (la greci: moira: la romani:
fatum), nu au fost suficient de lejere în direcţia cunoaşterii istoricităţii
realităţilor, a înlesnirii capacităţii liber-creatoare a omului, a necesităţii
progresării lui (se menţinea – vom vedea că şi la filosofi moderni – concepţia
potrivit căreia esenţa umană este invariabilă, că este dată la fel pentru
totdeauna) în epoca de mijloc, deşi mai ales la începuturile ei era şi ea
dominată de providenţialism, de data aceasta de providenţialismul creştin, a
fost însă de o mai largă deschidere către viitor, viitor însă hotărât şi el în felul
de a fi tot de către divinitate; se propovăduia că omenirea se îndrepta spre
viitor pentru a ajunge la momentul mântuirii. Oricum, a început a se înţelege
că era o legătură intre prezent şi trecut, între prezent şi viitor, între trecut,
prezent şi viitor, desigur în termeni generaţi de mentalităţile complexe de
atunci, ale epocii pre-moderne.
În Antichitate, văzută ca durată de timp, s-au format şi s-au
comentat de regulă numai idei antice, nu şi idei care să prezume, să
anunţe o orânduire viitoare a omenirii; în evul mediu, dacă la începuturile
lui s-a format şi s-au propovăduit numai idei medievale, de la un timp au
început să răsară şi să se afirme şi idei care depăşeau ceea ce era
medieval, idei umaniste, renascentiste, moderne.
Să spicuim de ici de colo, din scrieri cu un caracter, mai mult sau
mai puţin, istoric. Isidor din Sevilia a spus că istoria este „nararea
evenimentelor pentru posteritate”. Ioan de Salisbury, considerat de unii
autori ca precursor al Renaşterii, s-a îndepărtat de mentalitatea
predestinării şi şi-a exprimat opinia că „Istoria este un joc liber al
forţelor”, deci oamenii, şi nu divinitatea, sunt făuritorii istoriei. Ibn
Haldun, de la arabi, considerat întemeietor al filosofiei istoriei, a scris
Cartea poveţelor şi a datelor despre viaţa arabilor, perşilor şi
berberilor. Xi Manguany în China, unde scrierea de istorii era politică
de stat, prin însăşi intitularea operei sale a arătat din capul locului la ce
foloseşte istoria: Oglinda universală care ajută la cârmuire. Sikafusa,
în Japonia, tot prin felul de intitulare a scrierii sale a arătat şi el din capul
locului pentru cine scrie istoria: Istoria succesiunii împăratului.
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Dacă unele cronici tipic medievale au început să cuprindă idei mai
avansate, dacă a început să se treacă la scrierea de cronici nu numai de
ecleziastici, dar şi de autori laici, de tot mai mulţi autori laici, pentru care
interesul faţă de rolul practic al istorici era, fireşte, mai mare; dacă cu
timpul s-a trecut de la simplă cronică la istorie mai argumentativă, mai
interpretativă şi mai purtătoare de idei de factură modernă, aceste
schimbări au putut avea loc în zonele de progres istoric mai rapid, mai
consistent, şi, atunci, aceste zone erau ale Europei vestice şi sud-vestice.
Astfel, în plin ev-mediu, ca timp, şi nu ca esenţă, o seamă de scriitori,
Nicolò Machiavelli mai direct decât toţi, au argumentat rolul politic al
studierii experienţei istorice; renumitul gânditor politic a spus că o
fundamentare serioasă a principiilor politice nu se poate face fără cunoaşterea
istoriei, singura care putea oferi autoritate prin argumentarea pe care o
conţine; tot el a zis că este indiscutabilă utilitatea istoriei, că istoria este
maestră a acţiunilor noastre, dar că lecţiile sale nu sunt adresate tuturor, ci
numai cârmuitorilor. În Anglia, în secolul al XVII-lea (este secolul,
contemporan ca timp, şi nu şi ca nivel al progresului istoric, cu secolul lui
Miron Costin) a apărut pentru prima oară în mod mai caracteristic scrierea
istorică de partid, partidul politic fiind o creaţie a istoriei moderne care s-a
format şi se forma mai intens în ţări din occident; primii autori de istorie de
acest fel sunt socotiţi lordul Clarendon şi Gilbert Burnet.
Am urmărit creşterea de preocupări de acest fel pe un „spaţiu
istoric” din ce în ce mai restrâns, întrucât în acest spaţiu, şi nu în altul, s-au
ivit şi s-au exercitat din ce în ce mai evident constatări şi comentarii din
ce în ce mai îndreptate către structuri şi semnificaţii de iz modern, şi
chiar de factură modernă, către formarea şi consolidarea trăsăturilor
istoriei ca ştiinţă în înţelesul mai nou, încât să fie mai capabilă de a-şi
exercita capacitatea de fi cât mai utilă contemporaneităţii. În aceeaşi
durată de timp pe care o avem aici în vedere alte „spaţii istorice”, şi nu
puţine, şi, unele, nu mici, au suferit o încetinire a ritmului de înaintare a
societăţii, şi au rămas în urmă: Orientul Apropiat, China, India, fără a
mai vorbi de alte zone ale lunii care încă nu ieşiseră din stadii prestatale.
În alte locuri, medievalitatea a continuat să dăinuie mai multă vreme, fără
prea mari prefaceri în direcţie înnoitoare, aşa cum este cazul şi al sudestului european, unde se află şi ţările române, cele din afara arcului
carpatic apăsate de dominaţia otomană, şi cea din interiorul arcului
carpatic inclusă în regatul ungar, apoi adusă şi ea sub dominaţia
imperiului otoman, şi după un timp a imperiului habsburgic. Aici, în
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această parte a Europei, popoarele – poporul român în speţă –, fiind în
confruntare aproape permanentă cu expansiunea şi dominaţia imperiilor
şi împiedicate în evoluţia lor spre formare naţional-modernă, în scrierile
de cronici şi de istorii, şi de genuri literare, rolul istoriei a fost evidenţiat
în mai mare măsură în conexiune cu asumarea motivaţiilor naţionale. E
ceea ce, înainte de Miron Costin, s-a reflectat în diferite scrieri, mai cu
seamă după ce a început să se înlăture folosirea limbii slavone şi să se
scrie în limba proprie, limba română, şi, deja mai pregnant, în scrierea lui
Grigore Ureche. Acest prin mare cronicar al nostru, în Letopiseţul ţărâi
Moldovii, pe care Miron Costin îl cunoaştea şi l-a folosit ca izvor de
informare, a spus, ceea ce noi românii ştim foarte bine: „Mulţi scriitori s-au
nevoit de au scris rândul şi povestea ţărilor, de au lăsat izvod pre urmă şi
bune şi rele, să rămâie feciorilor şi nepoţilor, să le fie de învăţătură,
despre ceale rele să se ferească şi să se socotească, iar despre cele bune să
urmeaze şi să înveţe şi să îndirepteaze“; cu multă nevoinţă citind cărţile
şi izvoarele şi ale noastre şi cele străine, a aflat „cap şi începătură
moşilor, de unde au izvorât în ţară şi s-au înmulţit şi s-au lăţit ca să nu
îneeace a toate ţările anii trecuţi şi să nu ştie ce s-au lucrat, să să asemene
fiarălelor şi dobitiacelor celor mute şi fără minte. (…)”22.
Pentru anii de după Miron Costin, nu numai că s-au multiplicat
gândurile despre rolul pragmatic, utilitar al scrierilor de acest fel, ci s-au
urcat la valori mai înalte semnificaţiile experienţei, capacităţile istoriei de
a răspunde la cerinţe ale contemporoneităţii. A sporit cunoaşterea a o
seamă de scrieri, unele încă din acelea întocmite în Antichitate; rezultă
aceasta bunăoară din cronica lui Nicolae Costin, fiul lui Miron Costin;
din Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 şi de
la 1709 la 1717, respectiv din Predoslovie letopiseţului, reproduc numai
aceste cuvinte: „Nime mai bine şi mai pre scurt toată desfătarea istoriei
n-au cuprinsŭ, iubite cititoriule, decât acela domnul voroavei râmleneşti,
Ţiţero, carele o au numit otcârmuire vieţii; că eu aceia voroavă a lui toată
roadă a tuturor bunătăţilor şi a învăţăturilor cuprinzând-o, au deşteptat
viaţa oamenilor cătră giudecăţile istoriei a le tixi. Întru aciastă părere
fost-au şi Tucudides, carele pre istorie o numeşte a fi cel mai ales şi cel
mai mare a vieţii omeneşti visteriu; (…)”23. Lui Constantin Cantacuzino,
22

Grigore Ureche, Letopiseţul Ţărâi Moldovei. Ediţie îngrijită, studiu introductiv,
indice şi glosar, de P. P. Panaitescu, (Bucureşti), 1955, p. 57.
23
(Nicolae Costin), Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 şi
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stolnicul, i se poate cita, pentru literatură, Istoria Ţării Rumâneşti,
scurta „dizertaţie asupra originilor, asemănătoare cu aceea a lui Miron
Costin”, (…)24. primul de la noi care – sub influenţa unor concepţii din
occident (Vico, Montesquieu) – a spus că istoria străbătea trei „stepene“,
urmare, stare, pogorâre. Viziunea aceasta asupra felului de a înainta
istoria omenească a apărut, mai elaborată, în opera lui Dimitrie Cantemir,
Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae;
idei de felul celor ale lui Grigore Ureche şi ale Miron Costin despre
originea şi caracterul unitar al poporului român sunt prelucrate în chip
mai special în Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Samuel
Micu (am fi putut cita şi din scrierile lui Gheorghe Şincai şi din ale lui
Petru Maior), unul din corifeii Şcolii Ardelene, spre care avea să-şi facă
drum, după cum sesiza Petre P. Panaitescu, puncte de vedere ale lui
Miron Costin, scria: „(…) că urât lucru iaste rumânului să nu ştie istoria
neamului său, şi să cuvine acestea omului, care arc minte, că istoria iaste
dascălul tuturor lucrurilor, şi bisericeşti, şi politiceşti, că ia nu numai cu
cuvinte, ci şi cu pilde adeverează cele ce învaţă. (…)”25. Cu operele lui
Mihail Kogălniceanu (care a publicat vechi cronici) şi cu operele lui
Nicolae Bălcescu literatura istorică a ajuns deja în plină epocă modernă.
În cazul vremii de după Miron Costin, am concretizat numai prin
extrase din scrierile din interiorul societăţii româneşti pentru că, logic, ele
au fost continuatoarele mai apropiate, scrieri de pe plan mai general
european a cunoscut pe câteva, mai sigur prin filieră poloneză, însă pe
multe altele nu am probe de a afirma că aflase despre ele, oricum cele
mai multe din occidentul european, după cum am menţionat şi mai
înainte, prin conţinutul lor depăşiseră total sau în mare parte stadiul în
care era gândirea social-politică din ţările române şi din alte ţări din
partea răsăriteană a continentului, deci erau mai depărtate de specificitatea
continuităţilor interne, mai ales cele de factură filosofică, pe care le-am
considerat a fi mai nimerite pentru a fi puse ca treaptă premergătoare
concepţiei lui Georg Wilhelm Friedrich Hogel.

de la 1709 la 1711. Ediţie cu un studiu introductiv, note, comentarii, indice şi glosar
de Const. A. Stoide şi I. Lăzărescu, cu prefaţă de G. Ivănescu; Opere, Iaşi, 1976,
p. 3.
24
George Călinescu, op.cit., p. 33.
25
Samuel Micu, Scurtă cunoştinţă a istoriei românilor, Bucureşti, 1963, p. 3.

EXPANSIUNEA PERSANĂ LA DUNĂREA DE JOS
Valentin Marin
1. Aprecieri privind contextul istoric general
Campania lui Darius I împotriva sciţilor din anul 514 a.Chr. a
suscitat, suscită şi va suscita în continuare un mare interes din partea
cercetătorilor români sau străini.
După cum se arată în marea majoritate a studiilor sau tratatelor de
istorie militară mai vechi sau mai noi, cauzele conflictului declanşat între
Imperiul ahemenid şi sciţi au fost complexe1. De aici au rezultat, poate,
unele puncte de vedere, supoziţii şi ipoteze, de multe ori contradictorii,
cu toate că istoricii şi specialiştii români şi străini au pornit de la
interpretarea informaţiilor unicei surse istoriografice – Herodot.
Nu vom insista însă prea mult asupra acestora, ele fiind tratate în
sumara bibliografie anexată acestui modest studiu. Pentru ca semnificaţia
campaniei să fie înţeleasă „trebuie să pornim de la contextul general
istoric în care se încadrează acest eveniment”, după cum se afirma într-un
studiu publicat pe la jumătatea deceniului al şaselea, al secolului XX2.
În acest sens, să aruncăm o scurtă privire în spaţiul geopolitic euroafro-asiatic, pentru a schiţa unele aspecte ale evoluţiei fenomenului
politico-militar în secolul al şaselea a.Chr.
Referitor la zona europeană putem afirma, fără a greşi, că Marea
Neagră, în această vreme era deja un lac grecesc. De jur-împrejurul ei
fiinţau o multitudine de colonii greceşti: Apollonia, Mesembria şi
Odessos – pe coasta bulgară; Callatis, Tomis şi Histria – pe cea
românească; Tyras, Olbia, Chersones, Penticapaion, Phanagoreia – pe
ţărmul nordic; Georgippia şi Anapa – pe cel răsăritean; Trapezunt,
Sinope şi Heracleea – pe coasta meridională3.
Procesul „roirii grecilor”, termen metaforic folosit pentru a
desemna colonizarea greacă, nu a fost singular şi specific doar pentru
Pontul Euxin, ci a fost mult mai amplu. A început cu mult timp înainte,
1

***Istoria militară a poporului român, I, 1984, p. 54.
Petre Alexandrescu, Izvoarele greceşti despre retragerea lui Darius din expediţia
scitică, în SCIV, 7, nr. 3-4, 1956, p. 320.
3
EAIVR, I (A-C), p. 333.
2
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pe litoralul mediteranean al Asiei Mici, în Egipt, sudul Italiei, Sicilia şi
sudul Franţei4. Deci se poate aprecia că şi cea mai mare parte a Mării
Mediterane, cu excepţia unor locuri neospitaliere sau care constituiau
„fieful” fenicienilor – ceilalţi colonizatori ai vremii – devenise tot un lac
grecesc5. În legătură cu acest amplu proces, trebuie să facem o scurtă
precizare importantă în cele ce vor urma şi anume: acolo unde au luat
fiinţă coloniile greceşti au existat comunităţi care ajunseseră să înţeleagă
avantajele schimbului cu purtătorii unei civilizaţii superioare6.
Colonizarea Pontului Euxin s-a deosebit clar de colonizarea efectuată pe
celelalte direcţii, mai sus amintite, deoarece a fost un proces din care au
lipsit convulsiile de ordin militar. Aceasta poate fi o cauză şi o explicaţie
a insuficienţei reprezentări în istoriografia epocii. Colonizarea litoralului
românesc al Mării Negre a fost un proces paşnic7. Deşi informaţiile în
istoriografia antichităţii sunt foarte sărace, caracterul paşnic al acestei
colonizări este argumentat din punct de vedere arheologic. Exemplele
Histriei şi Mesembriei – cetăţi vest pontice, sau ale Olbiei şi
Peticapaionului de pe litoralul nordic al Pontului Euxin, sunt elocvente.
Aceste colonii au fost slab fortificate sau chiar deloc, în preajma lor
descoperindu-se vestigii ale populaţiei autohtone. După aprecierea celor
mai mulţi specialişti şi cercetători, acest lucru s-a datorat şi faptului că
autohtonii, care se aflau atunci în perioada finală a Hallstattului, au
dezvoltat o civilizaţie legată mai mult de continent decât de mare.
Cele trei oraşe vest-pontice de pe litoralul românesc – Callatis,
Tomis şi Histria s-au dezvoltat şi datorită bunelor raporturi pe care le-au
avut cu populaţia traco-getică, raporturi care s-au menţinut şi în timpul
evenimentului la care ne referim.
De asemenea, trebuie să mai avem în vedere legătura foarte strânsă
dintre metropole şi coloniile greceşti, care îmbrăca un aspect mult mai
complex decât simpla filiaţie etnică sau de schimb economic şi cultural la
care adăugăm legătura dintre cele două mări realizată prin strâmtorile
Bosfor şi Dardanele (Hellespont), care închid între le Marea Marmara
(Propondida). Cine controla strâmtorile, controla nu numai „drumul
grâului”, cum se numea în antichitate traficul maritim care se efectua în
4

Ibidem, p. 332.
Ibidem, loc.cit.
6
Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea (coordonator M. PetrescuDîmboviţa), 1985, p. 129.
7
EAIVR, p. 333.
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această zonă, dar şi comerţul pe uscat dintre Europa şi Asia. Strâmtorile
aveau şi încă mai au, o importanţă strategică deosebită din punct de
vedere politic şi militar fiind, de fapt, singura punte de legătură dintre
cele două continente, cunoscute în acele vremuri.
În secolul al VI-lea a. Chr., în spaţiul asiatic, o mare putere făcea
legea – Imperiul Ahemenid. Medo-persanii, populaţii indo-europene, s-au
aşezat în mileniul al II-lea în teritoriul actual al Iranului de vest. Din când
în când, izvoarele asiriene pomenesc despre nomazi şi jefuitori, ceea ce l-a
făcut pe eruditul Sabatino Moscati să afirme că, din aceste imagini nu se
prefigura poporul care, mai târziu, avea să realizeze „sinteza Orientului
antic la nivel imperial”8. Din lucrarea amintită, ca şi din altele, putem
stabili cu destulă certitudine, cronologia evoluţiei şi progresului acestor
populaţii de la nivel tribal până la întemeierea statului9.
În jurul anului 900 a.Chr., platforma iraniană a fost invadată de
mezi, iar zona Munţilor Zagros, de către perşi care, în secolul al VII-lea,
au cucerit regiunea Anzan. Pentru a stopa expansiunea perşilor, mezii au
cucerit, la rândul lor, Zagrosul. N-au trecut însă, nici zece ani, fiindcă în
jurul anului 653 a.Chr., cuceritorii sunt, la rândul lor, cuceriţi de către
sciţi.
În anul 625, s-au răsculat şi mezii sub conducerea lui Cyaxares (630584 a.Chr.), aducându-i sub dominaţia lor atât pe sciţi, cât şi pe perşi. A urmat
apoi o ascensiune fulgerătoare din punct de vedere politico-militar, aceştia
reuşind în scurtă vreme să distrugă, în alianţă cu Babilonul, cetatea Ninive
(612 a.Chr.) şi Imperiul Assyrian în anul 605 a.Chr. Dar eşichierul politicomilitar asiatic a fost bulversat în anul 556 a.Chr., când Cyrus al II-lea
(559-529 a.Chr.) a devenit rege al perşilor.
În anul 550 a. Chr., după celebra bătălie de la Pasargade, acesta l-a
învins pe regele med Astyages şi a tratat definitiv disputa medo-persană în
favoarea celor din urmă. Cu Cyrus al II-lea, supranumit şi „cel Mare”
Imperiul Ahemenid îşi etalează veleitatea sa de mare putere continentală,
inaugurând perioada marilor cuceriri. Cad astfel, în stăpânirea sa: Babylonul
(549 a.Chr.), apoi Lidia (546 a.Chr.) după bătăliile de la Pteria şi Thymbrara,
ajungând să controleze întreg litoralul mediteranean al Asiei Mici în dauna
8

S. Moscati, Vechi imperii ale Orientului, Bucureşti, 1982.
Cl. Huart, L 'Iran antique et la civilisation iranienne, Paris, 1945; A.T. Olmstead,
Hystory of the Persian Empire, Paris, 1948; Roman Ghirshnan, L 'Iran des origines
a l 'Islam, Paris, 1976, şi nu în ultimul rând, P. Briant, De Cyrus a Alexandre: histoire
de l'empire achemenide, Leiden, 1995.
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coloniilor greceşti. Au urmat apoi, campaniile din răsărit datorită cărora Cyrus
al II-lea şi-a întins stăpânirea până în India iar spre nord până la fluviul
Iaxartes (Sîrdaria de astăzi) unde, conform tradiţiei, în anul 529 a.Chr., şi-a
găsit sfârşitul în timpul luptelor purtate împotriva unor triburi scitice (sacii
massageţi)10. Asociatul şi urmaşul său la tron, Cambyses al II-lea (530-522
a.Chr.), a adăugat politicii expansioniste persane a nouă valenţă continentală
prin cucerirea Egiptului (525 a.Chr.).
Darius I cel Mare (522-486 a.Chr.), fiul lui Hystaspes – din ramura
cadetă a ahemenizilor – a dus Imperiul persan la cea mai mare strălucire
şi întindere, de la Munţii Caucaz şi Marea Caspică până la Câmpia
Indusului, Egipt şi Arabia11, confruntându-se la începutul domniei sale cu
tendinţele centrifuge manifestate de unii satrapi care căutau să se
emancipeze de sub autoritatea centrală. Foarte bun organizator al vastului
teritoriu, urmând exemplul lui Cyrus în ceea ce priveşte toleranţa
religioasă faţă de popoarele subjugate şi reabilitând, finanţele statului
printr-un ingenios sistem de taxe şi impozite, percepute din partea
fiecărei satrapii12 (cu excepţia Persiei – „fieful” familiei, n. n.), prin
emisiunea monetară a daricilor de aur şi a siculilor de argint, precum şi
printr-un riguros control asupra măsurilor executate de un numeros aparat
birocratic-funcţionăresc ce purta sugestivul nume de „ochii şi urechile
regelui”. Acestor măsuri de politică internă li s-au adăugat şi altele tot la
fel de importante cum sunt: unificarea sistemului de măsuri şi greutăţi,
inaugurarea căii regale ce lega Susa de Sardes, de 2.400 km, prevăzută cu
staţii de poştă şi pe care curierii o străbăteau în 7 (şapte) zile şi, nu în
ultimul rând, impunerea limbii aramaice ca limbă oficială.
Toate aceste măsuri, sumar prezentate, au avut ca efect o puternică
centralizare a imperiului din punct de vedere politic, economic şi militar,
având repercusiuni şi pe plan extern. Astfel, bazându-se pe o numeroasă
armată permanentă, constituită din garda regală (10.000 de „nemuritori”,
2.000 de pedestraşi şi 2.000 de călăreţi, în care predomina elementul
persan)13 şi pe trupele eterogene recrutate din satrapii sau puse la
10

Johanna şi Nicolae Şarambei, 99 personalităţi ale lumii antice, 1983, p. 104-105;
Valentin Marin, Thymbrara (546 î.Hr.), în RIM, nr. 5-6 (45-46), 1997.
11
EAIVR, II (D-L), 1996, p. 27.
12
Herodot, Istorii, Cartea a III-a, LXXXIX, vorbeşte de 20 de satrapii, acestea fiind
după alte surse, în număr de 23 sau de 30.
13
Dumitru Berciu, Adina Berciu-Drăghicescu, Războiul dintre geţi şi perşi - 514 î.e.n.,
Bucureşti, 1986, p. 54.
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dispoziţie de alţi supuşi şi aliaţi, Darius I, prin campania pe care o va
declanşa în anul 514 a.Chr., împotriva sciţilor, va adăuga imperiului său
o nouă coordonată – aceea de superputere tricotinentală.
2. Scurte consideraţii de ordin politico - militar
Având în vedere faptul că, în legătură cu evenimentele petrecute în
anul 514 a.Chr., literatura istorică vehiculează trei noţiuni distincte,
respectiv: campanie militară, expediţie sau demonstraţie de forţă, suntem
datori să ne expunem punctul de vedere.
Astfel, termenul de campanie militară este definit ca: „parte a
războiului care cuprinde mai multe operaţii strategice executate într-o
perioadă de timp determinată, pe un anumit teritoriu şi după o concepţie
unică urmărind realizarea unui scop strategic”14.
Din punct de vedere strategic, trecând Hellespontul pe podul de
vase construit de arhitectul Mandrocles din Samos, Darius I a urmărit
tranşarea în favoarea Persiei a conflictului cu polisurile greceşti din
Peninsula Balcanică prin anihilarea totală a tracilor, macedonenilor şi
îndeosebi „a forţei scitice ce se afla într-un continuu balans între cele
două continente”15. Astfel, în acet context, făcând apel la singura sursă
istoriografică de până acum, amintită mai sus, putem împărţi campania
lui Darius I în cinci etape (Anexa nr. 1).
1. Demonstraţie de forţă în Peninsula Balcanică, urmărind din
punct de vedere strategic să anihileze total orice încercare de împotrivire
pe uscat din partea neamurilor trace şi, eventual, macedonene şi greceşti,
folosind pentru aceasta trupele de uscat al căror număr „cu călăreţi cu tot,
dar fără cei de pe corăbii /.../ se ridica la 700.000” de luptători16.
14

Dicţionar militar - termeni tactic-operativi, Bucureşti, 1972, p. 66. În acest dicţionar nu
găsim explicarea termenilor „expediţie militară” sau „demonstraţie de forţă”. Definiţiile din
DEX sunt următoarele: demonstraţie de forţă – concentrare şi desfăşurare a unor forţe militare
cu scopul de a intimida iar expediţia – o campanie militară agresivă pentru cucerirea unui
teritoriu străin, îndepărtat de propria ţară. Din definiţiile succint prezentate rezultă că termenii
de campanie militară şi expediţie sunt sinonimi, nefiind greşită folosirea oricăruia dintre aceştia
spre deosebire de cel de-al treilea termen – demonstraţie de forţă – care, după definiţia de mai
sus ar reprezenta numai o parte a unei campanii sau expediţii, mai corect spus, ar reprezenta
partea de început a unei agresiuni.
15
***Istoria militară a poporului român, I, 1984, p. 56.
16
Herodot, IV, 87.
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2. Demonstraţie de forţă în sectorul litoral de vest al Pontului
Euxin, executată cu flota compusă din 600 de corăbii, cu scopul de a
paraliza total coloniile greceşti: Apollonia, Mesembria, Odessos, Callatis,
Tomis şi Histria, blocându-le corăbiile în rada porturilor şi, nu în ultimul
rând, de a asigura deplasarea în ordine a coloanei trupelor de uscat de la
ieşirea din zona împădurită a Munţilor Haemus până la Istru17.
3. Marş demonstrativ în zona Dunării de Jos, executat de către
trupele terestre, de la ieşirea din defileul Aitos-Provadija până la podul de
vase de peste Istru ridicat de către „ionienii, eolienii şi hellespontinii care
erau în fruntea corăbiilor /.../ la cotul fluviului unde se răsfiră gurile
Istrului /.../ cale de două zile” de la ţărmul mării18.
4. Urmărirea sciţilor care locuiau în stepele nord-pontice în scopul
de a-i înfrânge într-o bătălie decisivă pentru ca aceştia să nu poată
interveni în eventualitatea unei confruntări ulterioare cu polisurile
greceşti19. Având în vedere că, după trecerea Istrului, Darius I a avut
intenţia de a strica podul de vase şi să poruncească ionienilor „să vină
după el pe uscat, ei şi oştirea de pe corăbii”20, se poate aprecia că, din
acest moment, ar fi fost posibilă intenţia acestuia de a-i urmări pe sciţi
într-o fâşie de teren paralelă cu ţărmul Mării Negre, neexcluzând
transformarea acesteia într-un „lac persan”.
5. Retragerea precipitată prin culoarul dobrogean, traversarea
Traciei şi întoarcerea în Asia Mică (Anexa nr. 2).
Această variantă de etapizare ar merita poate, o analiză de detaliu
însă ne vom opri numai asupra aspectelor care au o legătură directă sau
indirectă cu rezultatul campaniei. Astfel, după relatarea lui Herodot,
forţele terestre şi navale din subordinea lui Darius I se deplasează pe
itinerare paralele, unul pe uscat şi celălalt pe mare, dar nu concomitent,
ajungând să facă joncţiunea la podul de peste Istru, acţiune care
dovedeşte faptul că suveranul ahemenid cunoştea foarte bine teritoriul pe
care îl avea de străbătut.
Forţele terestre, compuse, în principiu, din pedestrime, călăreţi şi,
17

Ibidem, loc. cit.
Ibidem, 89.
19
***Istoria militară a poporului român, I, 1984, p. 54.
20
Herodot, IV, 97.
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în mod cert de formaţiuni de logistică, dar despre care nu aflăm mai
nimic de la Herodot, dar fără de care o campanie de asemenea anvergură
nu s-ar fi putut executa, se delasează mai lent. Darius a făcut un popas de
trei zile la râul Tearos (Simerdere), ce izvorăşte din muntele Balcanul
Mic, aproape de satul Bunar-Hissar, apoi a ajuns la râul Artescos
(neidentificat) care udă ţinutul odrysilor care locuiau, probabil, în
regiunea Edirne de astăzi, fără să întâmpine nici un fel de rezistenţă21.
„Înainte de a junge la Istru (Darius) îi supuse mai întâi pe geţii care
se cred nemuritori, căci tracii care au în stăpânirea lor Salmydessos şi
care locuiesc la miazănoapte de Apollonia şi de oraşul Mesembria –
numiţi skyrmiazi şi nipsei – i s-au închinat lui Darius fără nici un fel de
împotrivire. Geţii însă, care luaseră hotărârea nesăbuită (de a-i înfrunta),
au fost robiţi pe dată măcar că sunt cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre
traci22.
Acesta este capitolul prin care Herodot îi scoate la lumina istoriei
pe geţi, şi nu oricum, ci printr-o acţiune îndrăzneaţă executată împotriva
unei trupe numeroase, ceea ce dovedeşte că la sfârşitul secolului al VI-lea
a.Chr. aceştia erau într-un stadiu avansat de dezvoltare economicosocială şi de organizare politico-militară.
Se pun însă două probleme. Unde a avut loc confruntarea (sau
confruntările) şi ce forme au îmbrăcat acestea? Probabil că ciocnirea a
avut loc, fie la ieşirea armatei persane din defileul Aitos-Provadija (deci
la un punct de trecere obligatorie, care nu ar fi permis agresorului să-şi
desfăşoare forţele), fie oriunde altundeva în teritoriul cuprins între
Dunăre şi Marea Neagră – unde, arheologic, se constată prezenţa
grupului cultural Dobrina-Ravna – înrudit prin ceramică şi inventar cu
grupul getic de la nord de Dunăre, Ferigile-Bîrseşti, fie în zona Histriei,
până în apropiere de gurile Dunării, unde s-a identificat aspectul cultural
getic de tip Tariverde-Beidaud23. Având în vedere efectivele angrenate în
conflict, este de presupus că formele de luptă folosite au fost hărţuirea,
prin atacuri executate cu rapiditate, prin surprindere, de arcaşi călări şi
ambuscadele24.
Ajungând la culoarul dobrogean, Darius I are trei variante posibile
21

Ibidem, 89 şi 92.
Ibidem, 93.
23
Dumitru, Berciu, Adina Berciu-Drăghicescu, op.cit., p. 54; Al. Vulpe, M. Zahariade,
Geto-dacii în istoria militară a lumii antice, Bucureşti, 1987, p. 87-88.
24
***Istoria militară a poporului român, I, 1984, p. 56.
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de deplasare pe uscat: 1. să urmeze spre nord linia Dunării; 2. să urmeze
linia ţărmului Mării Negre şi 3. să urmeze drumul de interior, dintre cele
două. Probabil că s-a deplasat pe varianta nr. 2, în coloană de marş în
linie de pempade (5), hexade (6), decade (10) sau dodecade (12)25. În
aceste cazuri, coloanele de marş, dacă luăm în calcul o distanţă şi un
interval de cel puţin un metru, luptător de luptător, ar fi avut următoarele
lungimi: până la 140 km, 115 km, 70 km, respectiv 60 km, ceea ca face
ca viteza de deplasare să fie foarte mică.
De asemenea, este posibil ca, înaintând deja într-un teritoriu ostil,
Darius să fi luat măsuri pentru siguranţa marşului, folosind subunităţi
specializate acestui scop, de genul avangardă, ariergardă şi flancgardă,
constituite din elemente mobile (călărime) care ar fi asigurat protecţia
coloanei principale formată din pedestrime şi formaţiunile de logistică şi
nu ar fi exclus să adopte un asemenea dispozitiv şi în etapa a 4-a, când a
trecut la urmărirea sciţilor.
În legătură cu locul unde a fost realizat podul de peste Dunăre,
trebuie făcută o precizare în sensul că istoricii şi cercetătorii români sunt
de acord, în unanimitate, că acesta a fost realizat între oraşele Tulcea şi
Isaccea de astăzi, existând însă, în literatura de specialitate şi părerea că
trecerea peste fluviu s-ar fi executat pe la Cernavodă26.
Având în vedere acţiunile întreprinse, atât de componenta terestră,
cât şi de componenta navală a armatei lui Darius I, fapt ce denotă o foarte
bună coordonare în timp şi spaţiu pentru realizarea joncţiunii, putem
aprecia, că până în acest moment, iniţiativa desfăşurării ostilită]ţilor a
aparţinut suveranul ahemenid. Această iniţiativă îi aparţine şi la începutul
etapei a 4-a când este pe cale să concedieze componenta navală. Din
momentul trecerii la urmărirea sciţilor, suveranul ahemenid a pierdut
iniţiativa în câmpul tactic şi, implicit, îşi compromite realizarea scopului
strategic, diminuându-şi simţitor şansele în reuşita acestuia.
Etapa a 4-a, trecerea la urmărirea sciţilor, de altfel, cea mai lungă
etapă şi care, după Herodot, ar fi durat 60 de zile27, iar după Ctesias, alt
autor antic, doar două săptămâni28, timp în care trupele persane au fost
supuse unei permanente uzuri fizice şi morale pe un întins teritoriu unde
25

Valentin Marin, op.cit., p. 62.
Ivanov Venedikov, La campagne de Darius contre les Scythes a travers la Thrace,
în Studia Balcanica, I, Sofia, 1970, p. 25.
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au trebuit să suporte tot felul de privaţiuni din partea a două grupări
scitice, una comandată de Idanthyrsos şi Taxakis la care s-au alăturat
gelonii şi budinii, şi cea de-a doua, comandată de Scopas, care i-a avut ca
aliaţi pe sauromaţi29.
În ceea ce priveşte retragerea lui Darius şi rezultatul campaniei sale
împotriva sciţilor, în literatura de specialitate se foloseşte foarte frecvent
termenul de eşec. Mai întâlnim, de asemenea, şi alţi termeni ca:
înfrângere, dezastru sau catastrofă. Ultimii doi termeni fiind oarecum
sinonimi, reprezentând „un eveniment tragic de mari proporţii,
nenorocire mare, tragedie”, rămâne să-i clarificăm pe ceilalţi doi. Astfel,
sintagma „a înfrânge pe cineva” înseamnă a învinge, a birui, a bate (în
luptă), iar termenul de eşec reperezintă: înfrângere, inucces, neizbândă,
nereuşită într-o acţiune. Având în vedere că între perşi şi sciţi disputa nu
s-a tranşat printr-o bătălie, luptă sau confruntare cu rezultate palpabile şi
definitive, termenul de eşec ni se pare mai îndreptăţit a fi folosit însă,
această campanie, tocmai prin sfârşitul său, are un aspect particular.
Sub presiunea sciţilor (probabil şi a geţilor), la sfârşitul celor 60 de
zile, în noaptea dinaintea confruntării directe dintre adversari, Darius
„părăsi chiar pe locul taberei pe oamenii sleiţi de puteri şi pe cei de care-i
păsa mai puţin dacă vor pieri, precum şi toţi măgarii priponiţi”30. Fiind
noapte a ajuns cu foarte mare greutate la podul de peste Dunăre, pe care
ionienii începuseră să-l strice la unul din capete, instigaţi de către
Milthiades – viitorul erou de la Marathon – şi după ce podul a fost
refăcut de către Histiaios din Milet, a reuşit să scape de presiunea
scitică31.
Despre itinerarul de întoarcere al lui Darius I, Herodot ne dă puţine
elemente. Nu pomeneşte nimic despre deplasarea prin culoarul
dobrogean, ci spune doar atât: „Darius străbătând Tracia a ajuns la Sestos
în Chersones. De aici, el trecu cu corăbiile în Asia, iar în Europa lăsă în
fruntea oştilor pe Megabazos” şi puţin mai jos, la sfârşitul capitolului,
spune şi care era efectivul acestora – 80.000 de oameni32.
Dacă informaţiile istoriografice, relative la retragerea lui Darius
prin acest culoar, lipsesc aproape cu desăvârşire, în această perioadă este
posibil să se fi produs şi marile distrugeri de la Histria, atestate
29

Herodot, IV, 120.
Ibidem,135.
31
Ibidem,141.
32
Ibidem, 143.
30
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aeheologic, „când aşezarea civilă, zidul ei de apărare şi templele
acropolei au fost arse şi pustiite”33.
Este de remarcat faptul că această cifră, reprezentând numărul de
luptători ai detaşamentului comandat de Megabazos, nu este pomenită în
lucrările de sinteză care tratează această perioadă şi, în mod special, nici
în tratatul de Istorie militară a poporului român, vol. I/1984, care
rezervă un capitol întreg campaniei lui Darius împotriva sciţilor.
Având în vedere părăsirea în grabă, pe timpul nopţii, a răniţilor,
animalelor de povară şi mai ales a bagajelor, măsuri care, din punct de
vedere militar, se adoptă numai în cazuri extreme, înseamnă că Darius I a
trecut printr-o primejdie reală34. Dacă la aceasta mai adăugăm şi trecerea
precipitată a Istrului pr podul de vase, s-ar putea afirma că detaşamentul
lui Megabazos a fost constituit şi a acţionat ca o veritabilă ariergardă, cu
misiunea de sacrificiu de a asigura fuga regelui, imediat ce forţele
principale persane s-au aflat pe malul drept al fluviului, fiind de fapt un
tampon puternic între rege şi urmăritorii sciţi şi geţi.
Ca efect imediat, campania nu a avut succesul scontat de Marele
Rege, transformându-se, în opinia noastră, în urma ciocnirilor repetate cu
geţii şi sciţii, într-un adevărat dezastru pentru armata persană.
Se mai impune o precizare în ceea ce priveşte efectivele pomenite
de către Herodot şi apreciate în istoriografia mai veche sau mai nouă că
ar fi exagerate35. Nu contestăm acest fapt, însă, dacă admitem că
exagerarea este valabilă, atât pentru efectivul trupelor de uscat (700.000),
cât şi pentru efectivul detaşamentului comandat de Megabazos (80.000),
putem găsi o cale de atenuare, poate chiar de eliminare a ei.
Raportând cele două cifre, rezultă că detaşamentul de ariergardă,
investit de rege cu misiunea de a-i asigura retragerea precipitată, ar
reprezenta aproape 12% din efectivul armatei persane. Într-un caz
similar, petrecut mai târziu (după confruntarea navală de la Salamina),
33

EAIVR, vol II (D-L), 1996, p. 236.
Petre Alexandrescu, loc.cit.
35
În legătură cu aceste efective, aprecierea lui A. Vulpe în Istoria românilor,
Bucureşti, 2000, p. 453 este tranşantă şi perfect justificată din punct de vedere militar.
„Dacă cele relatate de Herodot cu privire la campania perşilor sunt măcar în parte
adevărate şi nu avem motive temeinice să le punem la îndoială, atunci apare evident că
întreaga acţiune militară a lui Darius avea o amploare mult mai modestă decât datele
oferite de autorii greci; chiar şi dacă am tăia un zero din cifrele amintite mai sus, tot
rămânea o masă imensă de luptători, practic imposibil de desfăşurat în cursul campaniei
din motive strict logistice”.
34
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detaşamentul lăsat de către regele Xerxes în Grecia sub comanda lui
Mardonios (400.000), reprezenta doar 8% din efectivul total al armatei
persane (cca. 5.000.000).
Aşadar, se poate spune că ariergarda lui Darius a fost cea mai
numeroasă din vremea respectivă, oferindu-ne încă un argument pentru a
susţine că, presiunea scitică, era foarte mare şi s-a declanşat cu
repeziciune asupra efectivelor persane, ceea ce l-a obligat pe Darius să-şi
ia singura măsură de siguranţă posibilă în acel moment şi anume de a
interpune acest detaşament de sacrificiu între el şi sciţi, pentru a asigura
totuşi, o defluire, cât de cât organizată a forţelor principale. Având în
vedere această presiune scitică deosebit de puternică, declanşată prin
surprindere, în opinia noastră, detaşamentul de ariergardă comandat de
Megabazos, este posibil să se fi constituit imediat ce efectivele persane
au trecut podul de vase. De asemenea, este posibil ca această ariergardă
să fi încercat să-i întârzie pe sciţi, ducând acţiuni de apărare pe
aliniamente succesive de teren şi, probabil că unul dintre aceste
aliniamente să fi avut flancul drept în zona cetăţii Histria. În acest context
s-a produs probabil, prima distrugere a Histriei confirmată de cercetările
arheologice. În legătură cu acest aspect, se cuvine să remarcăm faptul că
distrugerile zidului de incintă, precum şi cele din zona sacră a cetăţii au
fost produse cu certitudine de către sciţi şi nu de armata persană36. Nu
exista nici un temei ca Darius I să distrugă cetatea; aceasta nu se arătase
ostilă în nici un fel, iar pe deasupra, în acel moment, Histria nu avea nici
un interes să adopte o altfel de politică decât cea adoptată de metropola
ei, Miletul, al cărui conducător, Histiaios, se afla în slujba regelui persan.
Ca argument aducem însăşi logica desfăşurării acţiunilor militare, în
sensul că, evenimentele precipitându-se, detaşamentul lui Megabazos era
preocupat mai mult de a pune stavilă presiunii scitice, fiind în contact
direct cu aceştia, asigurând astfel retragerea regelui.
În relatarea lui Herodot, avem câteva elemente despre retragerea
forţelor terestre ale lui Darius I, însă nici o informaţie despre componenta
navală a armatei sale. Nu putem şti ce s-a întâmplat cu cele 600 de
corăbii. Nu rezultă nicăieri că acestea au fost capturate de către sciţi, dar
36

Suzana Dimitriu, Évenements du Pont Euxin de la fin du VI-e siecle av.n.e.
reflétés dans l'histoire d'Histria, în Dacia, N.S., 8, 1964, p. 133-144, prezintă altfel
lucrurile, în sensul că distrugerea s-ar fi datorat perşilor, fie în momentul când aceştia
avansau spre podul de vase, fie la întoarcere, după refacerea acestui pod de către
Histiaios.
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având în vedere că rolul lor se încheiase, odată cu defluirea trupelor
persane la sud de Istros, probabil că au făcut cale întoarsă, urmând
acelaşi itinerar de-a lungul coastei Pontului Euxin, dar în sens invers,
fiind posibilă, de asemenea, şi o eventuală încercare nereuşită de a
ambarca o parte din trupele persane aflate în derută.
De asemenea, nu ştim dacă Herodot se referă sau nu la acestea,
atunci când afirmă că Darius a trecut în Asia Mică pe corăbii,
îmbarcându-se la Sestos37. Această localitate se afla în Chersonesul
tracic, unde tiran era Milthiades ceea ce demonstrează, cel puţin două
lucruri. În primul rând, pune în altă lumină activitatea acestuia la podul
de la Dunăre, în sensul că Darius, nu ar mai fi acceptat să fie menţinut „în
funcţie” ca tiran al Chersonesului dacă i-ar fi instigat pe ionieni să strice
podul. La consfătuirea la care au luat parte şi tiranii din Hellespont, mai
precis cei din oraşele Abydos, Lampsacos, Parion, Proconnesos, Cyzicos
şi Byzantion38, Histiaios a subliniat faptul că ei toţi au ajuns tirani ai
acestor oraşe numai mulţumită ajutorului dat de Darius şi „dacă împărăţia
lui Darius se prăbuşeşte, nici el nu se va mai putea menţine în Milet şi în
celelalte centre ionice, deoarece fiecare oraş va prefera democraţia în
locul tiraniei”39. Spre deosebire de aceşti tirani din Tracia şi din
Strâmtori, tirania lui Milthiade era oarecum diferită, deoarece acesta nu
îşi datora puterea nici regelui persan, nici satrapilor lui40.
În cel de-al doilea rând, de ce nu a făcut Darius cale întoarsă prin
acelaşi loc prin care a trecut în Europa, ci a trebuit să se deplaseze spre
sud, ocolind ţărmul european al Propondidei? Deoarece podul construit
de Mandrocles din Samos, nu mai exista, fiind distrus de furtună sau
chiar de către locuitorii din zona Byzantionului care aflaseră deja despre
defecţiunea campaniei sale.
Ceea ce este interesant şi cu iz de anecdotă având însă o anumită
importanţă în contextul faptelor care s-au petrecut în acel an, este
împroprietărirea cămilei lui Darius. Această anecdotă, relativă la
evenimentul la care ne raportăm, este consemnată în cu totul alt context,
atât de Plutarh, cât şi de Strabon. Astfel, referindu-se la bătălia de la
Gaugamela (331 a.Chr.), prin care Alexandru Macedon îl învingea
definitiv pe Darius al III-lea Codomanos, Plutarh arată următoarele: „Şi
37

Herodot, IV, 143.
Herodot, IV, 138.
39
Hristo Danov, Tracia antică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 300.
40
Ibidem, loc.cit.
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se spune că Gaugamela în limba persană înseamnă «Casa Cămilei»
fiindcă în vechime, un rege persan, scăpând de duşmani pe o cămilă
dromaderă, a stabilit-o acolo întemeind câteva sate şi drumuri pentru
îngrijirea ei”41. Având în vedere că autorul antic nu ne dă şi alte lămuriri
suplimentare, în mod firesc se pune întrebarea: despre ce rege persan este
vorba? Şi o altă întrebare: această insolită danie reprezintă sau nu un
obicei persan?
Răspunsul la prima întrebare îl găsim la Strabon care, descriind
Asia Mică, referindu-se la Gaugamela, completează informaţia semnalată
la Plutarh, spunând că: „În Atruria se află satul Gaugamela, în care s-a
întâmplat să fie biruit Darius şi astfel să-şi piardă domnia. Acesta este
deci, un loc şi un nume vestit. Tălmăcit, înseamnă «Casa Cămilei». Aşa
l-a numit Darius al lui Hystaspes când a dăruit această posesiune cămilei
care, în mod deosebit, s-a ostenit cu el parcurgând drumul prin pusta
Sciţiei şi purtând bagajele în care se aflau îi alimentele regelui”42. Dania
respectivă reprezintă fără doar şi poate o extravaganţă regală, fiindcă nici
o altă sursă antică pe care o cunoaştem şi care se referă la Imperiul
Ahemenid, nu mai prezintă vreun caz similar, ceea ce dovedeşte clar, fără
echivoc, faptul că în timpul campaniei, Darius I a trecut printr-o
primejdie de moarte, mai ales pe timpul retragerii.
Aceste informaţii indirecte, semnalate la Plutarh şi la Strabon,
coroborate cu informaţiile despre geţi existente la Herodot, aruncă o nouă
lumină asupra întregii campanii militare.
Având în vedere scopul strategic urmărit de Darius prin campania
pe care a întreprins-o împotriva sciţilor, prilej cu care a atins Dunărea de
Jos, forţele şi mijloacele pe care le-a avut la dispozi]ţie, precum şi modul
cum au fost folosite acestea în realizarea scopului propus, din punct de
vedere politic, mai trebuie făcută o observaţie.
Detaşamentul lui Megabazos a avut misiunea de a-i pacifica şi
readuce sub influenţa persană pe hellespontini şi pe traci, aceeaşi misiune
de pacificare având-o şi detaşamentul lui Othanes, alt general persan,
care acţiona în zona asiatică a Hellespontului.
Chiar dacă, pe moment, această campanie s-a încheiat printr-un
dezastru pentru Darius I, prin acţiunile combinate ale celor doi satrapi,
Megabazos şi Othanes, în final, se va transforma într-un mare avantaj
41
42

Plutarh, Vieţi paralele, Alexandru şi Cezar, 31, p. 390.
Strabon, Geografia, 16, 1, 3.
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strategic. Aceste acţiuni i-au adus lui Darius I un control absolut asupra
srâmtorilor, mai mult chiar, în timp, dezastrul de la început, s-a
transformat într-un uriaş avantaj pentru Marele Rege, deoarece s-au creat
condiiţiile externe favorabile închegării statului tracilor odrysi, un stat
tampon la Dunărea de Jos, între sciţi şi imperiul persan, izolând astfel
Grecia pe continent, în eventualitatea unui conflict direct dintre cele două
mari puteri ale antichităţii.
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CRIZA MAROCANĂ DIN 1905.
INTERESE COLONIALE SAU DE POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ?
Gabriel Leahu
La 31 martie 1905, la întoarcerea dintr-o croazieră în Mediterana,
iachtul imperial Hohenzzolern acostează la Tanger1. Împăratul
Germaniei, Wilhelm al II-lea, debarcă şi ţine un discurs incendiar:
„Sultanul, în calitatea sa de suveran independent este cel căruia îi fac
astăzi această vizită. Sper ca sub suveranitatea sultanului, Marocul liber
va fi deschis concurenţei paşnice a tuturor naţiunilor, fără monopol şi
exclusivitate. Vizita mea la Tanger are drept scop de a face cunoscut că
eu sunt decis să fac tot ce-mi stă în putere pentru a apăra eficace
interesele Germaniei în Maroc” 2.
Consecinţele acţiunii Germaniei au fost profunde, ea declanşând o
nouă şi periculoasă criză în relaţiile internaţionale, care va anunţa Primul
Război Mondial. Scopul studiului nostru este de a analiza contextul în
care a izbucnit criza şi de a identifica motivele care au determinat
acţiunea neobişnuită a Germaniei, utilizând pentru aceasta şi documente
diplomatice româneşti.
Marocul era una din puţinele ţări africane care a reuşit să rămână
independentă, în ciuda vecinătăţii algeriene şi tunisiene a Franţei, dornică
să-şi întregească imperiul colonial nord-african. Politica de echilibru dusă
de marile puteri în Mediterana, rivalitatea de interese în zonă, politica
abilă a sultanului Moulay Hassan (1873-1894)3 explică menţinerea
acestui statut, în ciuda poftelor puterilor europene, stimulate de poziţia
strategică, întinderea, resursele, dar şi de misterul care-l înconjura4.
1
Documents diplomatiques français (în continuare DDF), 2e série (1900-1911), vol. VI, doc.
211, Chérisey către Delcassé, Tanger, 31 martie 1905; vezi şi J. Martin, L’Empire
triomphant (1871-1936). 2. Maghreb, Indochine, Madagascar, Iles et Comptoirs, Paris,
Denoel, 1990, p. 132
2
Ceea ce este îndeobşte cunoscut sub numele de Discursul de la Tanger s-a datorat iniţiativei lui
Kühlman (ministrul german la Tanger), care dictează agenţiei de ştiri Havas un text mult mai
tranşant decât cele spuse de Kaiser. Apud Duroselle, op. cit., p. 334. Despre paternitatea discursului
vezi DDF, 2e série, vol. VI, doc. 222, Chérisey către Delcassé, Tanger, 2 aprilie 1905.
3
El reuşeşte să obţină „un fel de protecţie internaţională” prin Conferinţa de la Madrid
din 1880.Vezi textul convenţiei în P. Albin, Les grands traits politiques, 4 ed., Paris,
F. Alcan, 1932, p. 315-320.
4
Renouvin, Préclin, Hardy, La paix armée et la Grande guerre (1871-1919), Paris,
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Marocul era, la cumpăna secolelor XIX-XX, o monarhie teocratică,
copleşită de o mentalitate arhaică şi care încerca să administreze un
teritoriu vast (de aproximativ 439000 km2), cu mijloace rudimentare.
Moartea lui Moulay Hassan a agravat criza internă şi a permis
manifestarea sporită a „competiţiei Puterilor europene pe acea parte atât
de ispititoare a Africii”, după cum inspirat nota în 1899 ministrul român
la Paris, Grigore I. Ghica5. Aceste consideraţii se bazau pe Raportul
asupra situaţiei politice din Maroc, elaborat de Nicolae D. Ghica,
ataşat pe lângă Legaţia română din Paris, în urma călătoriei efectuate în
Imperiul şerifian6. Diplomatul român a observat cu acest prilej
instabilitatea politică determinată de războiul civil, „care nu a încetat
niciodată de la moartea sultanului Hassan”. Cauzele erau multiple:
instaurarea pe tron a lui Abd el Aziz, în locul primului fiu, Mohamed;
perceperea impozitelor, „un factor declanşator de multe revolte în toate
regiunile ţării”; regimul politic autoritar instaurat de Marele Vizir, Ba
Ahmed7. În acest context tulbure, „cel mai mic şoc venit din afară ar
produce cu siguranţă o gravă perturbare”, fapt înrăutăţit şi de resursele
militare „aproape inexistente”8.
Activitatea intensă desfăşurată de Marile Puteri şi situaţia dificilă
în care se afla Marocul îl determină pe diplomatul român să afirme că
„totul pare să prezică o apropiată împărţire a Marocului”, singurul
obstacol fiind reprezentat de Tanger, „pe care toţi îl râvnesc”. Este
motivul pentru care, susţinea Nicolae Ghica, „Marocul va continua să
existe în cadrul său actual”9.
La începutul secolului al XX-lea situaţia Marocului se deteriorează
PUF, p. 329-330. Vezi şi H. Wesseling, Le partage de l’Afrique, 1880-1914, Paris,
Denoel, 1996, p. 456-458.
5
Arhiva MAE, fond 21, fila 20, Nota lui Gr. I. Ghica de însoţire a Raportului
asupra situaţiei politice din Maroc, întocmit de Nicolae D. Ghica, ataşat la Legaţia
Română de la Paris, din 20 mai/1 iunie 1899.
6
Ibidem, f. 20-25.
7
Bahmed în text. Ibidem.
8
„Armata se află într-o stare deplorabilă, datorită în mare măsură modalităţii greşite în care
se efectuează recrutarea trupei. Într-adevăr, nu există un stagiu militar obligatoriu. Anumite
triburi sunt scutite de plata impozitului, în schimbul furnizării unui număr de războinici
pentru armata sultanului. La rândul lor, aceste triburi furnizează o adunătură alcătuită din cei
mai slabi şi mai săraci membri şi a căror vârstă variază între zece şi şaizeci de ani”. Ibidem;
vezi şi Ganiage, op. cit., p. 246-248; Guenane, Les relations franco-allemandes et les
affaires marocaines de 1901 á 1911, Alger, SNED, 1975, p. 19-23.
9
Ibidem.
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constant. Războiul civil sporeşte dificultăţile financiare şi deschide calea
intervenţiei străine. Cea mai activă Putere este Franţa, ministrul de
externe, Théophile Delcassé, folosind trei căi de penetraţie : armata
(dinspre Algeria, folosindu-se de războiul intern şi de incursiunile de
pradă ale marocanilor din zonele de graniţă); reformele (sub controlul
militarilor şi a consilierilor francezi) şi finanţele (profitând de
dificultatea rambursării împrumuturilor finanţate de Franţa)10. În faţa
presiunilor franceze, Abd el Aziz încearcă să modifice orientarea externă
tradiţională, trimiţând în 1901 ambasade la Berlin şi Londra pentru a
obţine garanţii de menţinere a independenţei. Protestele Franţei, care se
simte desconsiderată, îl determină să trimită una şi la Paris11.
Acţiunea directă asupra Marocului este dublată de o adevărată
ofensivă diplomatică de neutralizare a celorlalţi competitori şi în primul
rând a Marii Britanii12. În acest scop, Delcassé a sondat mai întâi
10

J.B. Duroselle, La France de la „Belle Epoque”, Paris, Richelieu, 1972, p. 309-314.
Pentru aspectul financiar, vezi P. Guillen, Finances et diplomatie. Les emprunts
marocaines de 1902-1904, Paris, Richelieu, 1972, passim; D. Guenane, op. cit., p. 39-44.
11
D. Guenane, op. cit., p. 40-41. Locul tot mai important pe care-l cunoaşte Marocul în cadrul
preocupărilor diplomaţiei europene şi prezenţa ambasadei marocane, determină Senatul să
interpeleze guvernul asupra relaţiilor franco-marocane. Raportul Legaţiei române din 29
iunie/12 iulie 1901 prezintă pe larg răspunsul lui Delcassé. După ce arată că tensiunile dintre
cele două ţări se datorează repetatelor agresiuni şi incursiuni marocane în Algeria, subliniază
faptul că Franţa, fără a avea vreun gând de agresiune asupra Marocului, doreşte „liniştea,
prosperitatea şi integritatea Imperiului şerifian”. Aceste asigurări erau, în viziunea ministrului
român la Paris şi „un avertisment adresat ţărilor care ar avea de gând să aducă atingere statu
quo-ului marocan”, orice acţiune care nu se baza pe o înţelegere cu Franţa şi care ar fi afectat
integritatea Marocului fiind considerat de guvernul Republicii drept neamical”(subl. text). În
continuarea discursului său, ministrul de externe susţinea necesitatea prezenţei franceze în
Maroc prin transformările produse în lume la începutul secolului, care dezechilibraseră
echilibrul puterii. „În faţa noilor coloşi care sunt pe cale să se formeze – creşterea prodigioasă a
poporului german, organizarea regiunilor Asiei ruse, care leagă teritorii imense de mişcarea
generală a civilizaţiei, imperialismul englez care uneşte posesiuni pe care îndepărtarea şi
împrăştierea lor le destinase aparent izolării, progresul neîncetat, formidabil al S.U.A., atinse la
rândul lor prin contagiune de imperialism, rapiditatea mijloacelor de comunicare moderne, care
a schimbat condiţiile de existenţă ale popoarelor - ce mijloace îi rămân Franţei pentru a menţine
echilibrul şi pentru a-şi asigura o dezvoltare asemănătoare?” Soluţia se afla în coloniile sale şi
în primul rând în cele din Africa de Nord (Algeria şi Tunisia), care formau o adevărată insulă
între Mediterana, Atlantic şi deşert. De aici necesitatea vitală de a se interesa de partea care nu
se afla sub stăpânirea sa, orice modificare de statu quo aici făcându-se în detrimentul său.
Arhiva MAE, fond 21, vol. 70, f. 206-210.
12
DDF, 2e série, vol. II, doc. 333, Notă departamentală. Vezi şi H. Wesseling, Le
partage de l’Afrique, 1880-1914, Paris, Denoel, 1996.
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Germania. Cu toate că Bülow declara că “Germania are, cum s-ar spune,
nici un interes în Maroc” şi că oricum acestea sunt „mici şi
neînsemnate”13, el a evitat să încheie un acord, preferând să rămână în
expectativă. Rezerva germană l-a determinat pe Delcassé să-şi
consolideze convingerea că modelul politic bismarckian, de tensionare a
relaţiilor franco-engleze, nu a dispărut, motiv pentru care va abandona
„cartea germană”14. Italia s-a arătat mai abordabilă, chiar dacă fusese
aliata britanicilor în Mediterana şi adversara înverşunată a Franţei
datorită Tunisiei. Explicaţia surprinzătoarei apropieri italo-franceze se
află în rezerva manifestată de Tripla Alianţă faţă de politica colonială
italiană în Africa, dar şi în teama că acordul anglo-francez din 1899 a
pecetluit definitiv orice posibilitate de a ocupa Tripoli15. Aşa se ajunge la
schimbul de scrisori din 14 decembrie 1900, prin care Franţa îşi arăta
dezinteresul pentru Tripolitania şi era de acord cu luarea ei în posesie de
către italieni, după ce ea va ocupa Marocul16. Apropierea devine vizibilă
tuturor după ce o escadră italiană vine la Toulon în 1901 pentru a-l saluta
pe preşedintele Franţei. Chiar dacă Bülow mimează indiferenţa,
declarând în Reichstag că „într-o căsătorie fericită soţul nu trebuie să se
supere dacă soţia sa face un inocent tur de vals cu altcineva”17, solicită
aliatei sale să aleagă între „căsătorie şi concubinaj”18. Italia continuă să
fie duplicitară, reînnoind tratatul Triplei Alianţe la 28 iunie 1902, pentru
ca la 10 iulie, acelaşi an, să promită Franţei, chiar dacă printr-un acord
secret, că va rămâne neutră în cazul unui conflict franco-german. Preţul
era Tripolitania, fără ca de această dată să mai existe condiţia ocupării
Marocului de către Franţa19. Aflată astfel între Germania şi Franţa, „Italia
13

Ibidem, vol. III, doc. 24, Bilhourd către Delcassé, 13 ianuarie 1903.
În acest sens este semnificativă atitudinea lui Holstein, care felicitându-se pentru
faptul că Germania a ştiut să-şi păstreze mâinile libere, afirma că „noi putem aştepta
liniştiţi şi să lăsăm evenimentele să evolueze”. Apud Guenane, op. cit., p. 59.
15
J. Droz, Histoire diplomatique, 1648-1919, Paris, Dalloz, 1972, p. 464; vezi şi
Decleva, Da Adua a Sarajevo. La politica estera italiana e la Francia, 1896-1914,
Bari, Laterza, 1971, p. 117-118.
16
Droz, op. cit., p. 467; P. Milza, Histoire des relations internationales de 1871 á
1914, Paris, A. Colin, 1990, p. 79; A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe,
1848-1918, Oxford, Oxford University Press, 1971, p. 406.
17
Apud P. Milza, op. cit., p. 79-81.
18
Apud Guichonnet, L’Italie. La monarchie libérale, 1870/1922, Paris, Hatier
Université, 1969, p. 131.
19
Droz, op. cit., p. 468; Milza, op. cit., p. 81; Taylor, op. cit., p. 406-407.
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nu şi-ar fi sporit neajunsurile sprijinindu-i pe britanici în Maroc”20, ea
fiind neutralizată din perspectiva Franţei.
Următorul obiectiv era Spania, cu mari ambiţii în Maroc, legate mai
mult de amintirea gloriei imperiale, decât de posibilitatea reală de a le pune
în practică. Pentru a o atrage de partea sa, Delcassé este foarte generos,
oferind aproape o treime din Maroc21, dar Spania ezită să se angajeze în
absenţa englezilor. Mai mult, ei dezvăluie Foreign Office-ului, în februarie
1903, proiectul de tratat. În acest fel, de la încercarea de izolare, Delcassé
a fost forţat să negocieze, înţelegând că nu putea face nimic în faţa unui
veto britanic, de care putea profita Germania22. De asemenea nu putea fi
neglijată evidenta superioritate strategică britanică, realitate subliniată şi
de Legaţia română de la Paris23.
Chiar dacă ministrul de externe francez era dispus la un „acord de
troc”, Egipt contra Maroc24, obstacolele din calea apropierii francoengleze păreau insurmontabile în 1902: rivalitatea colonială (şi mai ales
rana sângerândă care era Fachoda), tradiţia britanică a „splendidei
izolări” precum şi conflictele anglo-ruse din Asia. Totuşi Antanta se
realizează, izolarea Marii Britanii după războiul cu burii, eşecul alianţei
cu Germania, care o condiţiona de aderarea la Tripla Alianţă, rivalitatea
comercială şi mai ales navală cu germanii, din ce în ce mai evidentă după
1900, convingându-i pe englezi că „adevăratul lor adversar nu era Rusia,
ci imperiul lui Wilhelm al II-lea”25. Istoricii s-au întrebat dacă apropierea
nu a avut şi cauze economice, legate de interesele podgorenilor din
Bordeaux şi Cognac, sau de dorinţa bancherilor francezi de a face să
20

Taylor, op. cit., p. 407.
Proiectul de tratat franco-spaniol prevedea ca partea spaniolă să ocupe o zonă
meridională, pentru a lărgi Rio Oro, în nord adăugându-şi un teritoriu ce cuprindea
oraşele Fez, Tetouan, Taza. DDF, 2e série, vol. II, doc. 483, Proiectul de tratat francospaniol din 8 noiembrie 1902.
22
Taylor, op. cit., p. 407.
23
Punctul de vedere britanic era redat astfel: „Franţa sau oricare altă Putere poate
încerca să se aşeze în Maroc. Noi nu vedem în aceasta nici un inconvenient, pentru că
ne sunt suficiente trei sferturi de oră pentru a debarca din Gibraltar la Tanger, pe când
celorlalţi invadatori ai Marocului le trebuie mai mult de doi ani de lupte sângeroase
pentru a se instala acolo”. Arhiva MAE, fond 21, vol. 70, f. 200-201, Raport al
Legaţiei României la Paris din 24 aprilie/7 mai 1901.
24
J. Ganiage, L’Expansion de la Troisième République (1871/1914), Paris, Payot,
1968, p. 260.
25
J.B. Duroselle, op.cit., p. 324; vezi şi Renouvin, Histoire des relations
internationales, III. 1871-1945, Paris, Hachette, 1994, p. 176.
21
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participe şi băncile engleze la împrumuturile ruse, din ce în ce mai dificil
de acoperit26. J.B. Duroselle, ca şi Pierre Renouvin şi A.J.P. Taylor, sunt
categorici în a sublinia caracterul esenţialmente politic, dar cu un evident
aspect militar al apropierii anglo-franceze: „Anglia, care avea o foarte
mică armată de meserie şi nu voia să stabilească serviciul militar
obligatoriu, se consideră protejată de flota sa (Blue Watter strategy), dar
simte nevoia de a avea sprijinul eventual al unei puternice armate
continentale. Franţa nu se simţea cu adevărat sigură în vastul său imperiu
colonial, decât dacă flota britanică, cea mai puternică din lume, era de
partea sa”27.
Declanşarea războiului ruso-japonez la 8 februarie 1904, în ciuda
estimărilor contrare germane, a grăbit încheierea acordului anglo-francez,
ambele părţi dorind în acest fel să limiteze posibilitatea extinderii
conflagraţiei28. La 8 aprilie 1904, tenacitatea lui Delcassé a fost
răsplătită, antanta anglo-franceză fiind semnată. Acordul cuprindea
Convenţia privitoare la Terra Nova şi Africa Occidentală, Declaraţia
referitoare la Egipt şi Maroc, Declaraţiile anexe relative la Siam,
Madagascar şi Noile Hebride29. În schimbul recunoaşterii
26

D. Guenane, op.cit., p. 67. Vezi şi Raportul din 19 mai 1903, în care Gr.I. Ghica
analiza declaraţia lui Delcassé asupra apropierii franco-engleze: „Adevărata politică
trebuie să se conducă de acum înainte după interese economice, a căror importanţă
sporeşte în fiecare zi, până la a domina şi a determina adesea interesele
politice”(subl.text). Evident, ministrul francez încerca să liniştească Germania, afectată
de o eventuală alianţă. Arhiva MAE, fond 21, vol. 71, f. 65-68.
27
Duroselle, op.cit., p. 323-324; vezi şi Renouvin, op.cit., p. 177; Taylor, op.cit., p. 407.
28
Analizele conducerii Ministerului de externe german considerau că războiul dintre
Japonia (aliata Angliei din 1902) şi Rusia (aliata Franţei din 1892) nu putea duce decât
la eşecul definitiv al tratativelor anglo-franceze, atât datorită intrării în funcţiune a
alianţelor, cât şi a presiunii exercitate de opinia publică din ambele ţări. Guenane,
op.cit., p. 68; vezi şi Duroselle, op.cit., p. 327.
29
DDF, 2e série, vol. IV, Anexe; vezi şi P. Albin, op.cit., p.321-331. Textul acordului,
comentat de consilierul de legaţie C.G. Popovici, era expediat ministerului român de
externe la 8/21 mai. Esenţa înţelegerii, care „reglementa simultan dificultăţile coloniale
şi diplomatice dintre cele două ţări”, era înfăptuirea schimbului Egipt contra Maroc.
Referindu-se la Egipt, diplomatul român subliniază faptul că Egiptul a fost principala
cauză a neînţelegerilor franco-engleze, în condiţiile în care „Anglia mersese singură în
Egipt şi rămăsese acolo contra voinţei Franţei”. Marea Britanie se afla în Egipt ca
rezultat al faptului împlinit şi nu al dreptului, motiv pentru care francezii au putut să-i
jeneze permanent prezenţa acolo. Reprezentantul român observa că toate drepturile
Franţei decurgeau din statutul său de ţară creanţieră, drept rezultat al celor două
falimente produse : al lumii musulmane în ansamblul ei, depăşită de evoluţia civilizaţiei
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„preponderenţei Angliei în Egipt”(subl. text), Anglia o recunoştea pe
aceea franceză în Maroc30, Republica obligându-se „să menţină starea
politică a Marocului”.
Acordul semnat cu Anglia a întărit considerabil poziţia Franţei în
Maroc, comparativ cu celelalte Puteri interesate. Această nouă situaţie
iese în evidenţă în timpul noilor tratative franco-spaniole, de această dată
Delcassé oferind Spaniei avantaje minore, comparativ cu proiectul din
1902. Semnat la 6 octombrie 1904, tratatul proclama adeziunea Spaniei
la declaraţia franco-engleză asupra Marocului şi Egiptului din 8 aprilie şi
ataşamentul semnatarelor faţă de menţinerea „integrităţii Imperiului
marocan sub suveranitatea Sultanului”31.
Activitatea desfăşurată de Delcassé părea încununată de succes la
sfârşitul anului 1904: Italia, Anglia şi Spania erau de acord cu
protectoratul francez asupra Marocului, iar Germania era izolată,
ministrul de externe francez apreciind că din acest motiv ea nu va
îndrăzni să acţioneze, chiar dacă situaţia nu-i convenea32. Delcassé a fost
încurajat să judece aşa şi datorită pasivităţii arătate de germani în privinţa
Marocului şi a antantei franco-engleze33. De fapt, totul era aparenţă,
germanii fiind convinşi că Antanta nu va rezista şi aşteptând ocazia
potrivită pentru a interveni şi a sparge „încercuirea” Puterilor ostile.
Iniţiativele franceze din Maroc, de la începutul anului 1905, au
şi cel financiar al Egiptului. Fără a modifica statutul prezenţei Angliei în Egipt sau
situaţia politică a Egiptului faţă de Europa (pentru că tribunalele mixte sunt menţinute),
declaraţia preciza că Franţa se angajează „a nu împiedica acţiunea Angliei în Egipt prin
a solicita ca o limită de timp să fie fixată ocupaţiei britanice”(art. I). Arhiva MAE, fond
21, vol. 72, f. 42-51.
30
„Guvernul britanic recunoaşte că aparţine Franţei, putere limitrofă a Marocului pe o mare
întindere, dreptul de a veghea la liniştea acestei ţări şi de a o ajuta în îndeplinirea reformelor
administrative, economice, financiare şi militare de care ar avea nevoie”. Ibidem.
31
Informând despre eveniment, Legaţia română din Paris era convinsă că mai există o parte
secretă a tratatului, care nu a fost dată publicităţii, fiind greu de crezut că după negocieri atât
de laborioase s-a ajuns doar „la o afirmare pur şi simplu de principii, fără a arăta care au fost
concesiile făcute de o parte şi de alta şi ce compensaţii s-au dat Spaniei pentru adeziunea ei
la acordul anglo-francez”. Anexa secretă, care într-adevăr exista (fiind publicată în 1911, cu
acordul ambelor părţi, P. Albin, op.cit., p. 557), prevedea extinderea minimă a posesiunilor
spaniole, oraşul Tanger fiind pus sub protecţia internaţională. În plus, Spania nu putea
înstrăina nici unul din drepturile sale, economice sau teritoriale, unei alte Puteri, aluzie
evidentă la Germania. Arhiva MAE, fond 21, vol. 72, f. 141-142, Raport al Legaţiei
române la Paris din 27 sept./ 10 oct. 1904.
32
Duroselle, op.cit., p. 327-328.
33
Taylor, op.cit., p. 420-421.

Criza marocană din 1905

195

constituit ocazia mult dorită de diplomaţia germană. La 25 ianuarie,
misiunea diplomatică condusă de Saint-René Taillandier, ministrul
francez în Maroc, soseşte la Fez şi solicită sultanului „să restabilească
ordinea în Imperiu cu ajutorul Franţei”34. Chiar dacă nu mai amintea
nimic despre controlul relaţiilor externe, Abd el Aziz a înţeles că
aplicarea programului francez de reforme era începutul sfârşitului
independenţei sale. Posibilităţile sale de a se opune singur planurilor
franceze erau limitate, instrucţiunile lui Taillandier fiind clare : dacă nu
reuşea prin convingere, putea trece la presiuni, declarând că “dacă
trebuie, Franţa va trece singură la îndeplinirea reformelor”35.
Pentru a rezista Franţei, Sultanul se adresează Germaniei. Sprijinit
în secret de germani, Abd el Aziz îşi permite să respingă programul
înaintat de Taillandier36. Abia două luni mai târziu, Germania îşi va
manifesta deschis poziţia, într-o manieră suficient de dramatică pentru a-şi
proba interesul, dar care în acelaşi timp să nu o angajeze într-o aventură.
Escala la Tanger a împăratului Wilhelm al II-lea a fost considerată de
diplomaţii germani cel mai optim mijloc de a păstra Germania între
limitele propuse37.
În 1905, contextul general era favorabil acţiunii germane. Rusia nu
mai era o Mare Putere, cuprinsă fiind de haosul revoluţiei şi zdrobită de
japonezi în Extremul Orient. Franţa era slăbită datorită afacerii Dreyfus,
a conflictului dintre stat şi biserică, iar pacifiştii dominau scena politică.
34

DDF, 2e série, vol. VI, doc. 107, Saint-René Taillandier către Delcassé, Fez, 19
februarie 1905.
35
Ibidem.
36
La 30 ianuarie 1905, Bülow a autorizat pe reprezentantul german la Tanger să
informeze Sultanul că Germania nu avea în Maroc interese identice cu Franţa, că
Germania nu a fost niciodată informată oficial de intenţiile franceze în Maroc şi că
anterior germanii nu au avut nevoie să ţină cont de politica franceză. Mai mult, el cere
să-l sprijine pa Abd el Aziz într-o politică naţională de rezistenţă în faţa încercărilor
Franţei de a încălca independenţa marocană. N. Rich, op.cit., II, p.692; vezi şi Guenane,
op.cit., p. 98-99.
37
La acest gen de ripostă, propusă de Kühlmann, ministrul german la Tanger, şi însuşită de
Bülow şi de Holstein s-a ajuns după multe ezitări. Anterior fuseseră avute în vedere mai multe
variante, dar diferitele inconveniente au determinat abandonarea lor succesivă: s-a dorit
solicitarea unei baze navale pe coasta atlantică a Marocului (la care s-a renunţat datorită
Angliei), deschiderea negocierilor directe cu Franţa (considerată umilitoare pentru că Delcassé
ignorase sistematic Germania), susţinerea Sultanului (ceea ce presupunea un important sprijin
financiar, greu de realizat în acel moment), organizarea unei demonstraţii navale pe coastele
Marocului, transformarea ei în campioana „porţilor deschise” (dar nu exista certitudinea
sprijinului englez). J. B. Duroselle, op.cit., p. 329.
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Anglia era în plin proces de reorganizare militară şi oricum „flota engleză
nu avea roţi pentru a putea apăra Parisul”38. în aceste împrejurări Bülow
şi Holstein elaborează schiţa unei alianţe germano-ruse, la care trebuia să
adere şi Franţa, în schimbul acceptării de către Germania a
protectoratului francez asupra Marocului. Obiectivul principal al acestei
alianţe continentale era izolarea deplină a Marii Britanii, realizată
concomitent cu spargerea încercuirii la care era supusă Germania. Primul
pas în punerea în practică a ambiţiosului plan german urma să fie
constituit de înlăturarea lui Delcassé, principalul vinovat de
„desconsiderarea” intereselor germane, dar mai ales vinovat de a fi
realizat antanta franco-engleză39.
La 31 martie 1905, Wilhelm al II-lea debarcă la Tanger40. Sesizând
ocazia favorabilă de a scăpa de insistenţele franceze şi sprijinit deschis de
diplomaţia germană41, Abd el Aziz solicită discutarea programului de
reforme de către o conferinţă internaţională42.
Impresia produsă de acţiunea Germaniei a fost profundă, lumea
diplomatică resimţind-o drept o lovitură dată „marii politici” a lui
Delcassé, fapt observat şi de ministrul român la Berlin , care sublinia
caracterul personal, anti-Delcassé al debarcării de la Tanger43.
Dintr-o perspectivă mai sumbră erau privite însă evenimentele de la
Paris. La 20 aprilie/3 mai 1905, ministrul român la Paris, Grigore I.
38
N. Rich, Friederich von Holstein: Politics and Diplomacy in the era of Bismarck
and Wilhelm II, vol.2, p. 696-697.
39
N. Rich susţine că obiectivul urmărit de Holstein prin declanşarea crizei marocane a
fost provocarea unui război cu Franţa. Cu toate că sunt circumstanţiale, argumentele
sale nu pot fi trecute cu vederea : Holstein era adeptul războiului preventiv; cu toate că
are diferite ocazii foarte profitabile de a rezolva criza, Germania evită să o facă;
evidenta cooperare dintre diplomatul german şi liderii armatei, cea mai semnificativă
fiind între Holstein („inginerul politicii germane în Maroc”) şi von Schlieffen, aprig
susţinător al războiului preventiv. Ibidem, p. 697-699; vezi şi Craig, Germany,
1866/1945, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 318-319. O părere contrară o are
Taylor, op.cit., p. 428-429.
40
DDF, 2e série, vol. VI, doc. 211, Chérisey către Delcassé, Tanger, 31 martie 1905.
41
Ibidem, doc. 238, Taillandier către Delcassé, Tanger, 5 aprilie 1905; vezi şi doc.
266, Taillandier către Delcassé, Tanger, 10 aprilie 1905.
42
J. Ganiage, op.cit., p. 263.
43
„Din informaţii din cele mai bune surse, problema Marocului nu este de natură să
provoace complicaţii serioase între Franţa şi Germania, nici să aibă consecinţe grave
pentru situaţia internaţională. Este mai degrabă o partidă de şah între Bülow şi Delcassé,
fără avantaj pentru ultimul”. Arhiva MAE, fond 71(1900-1919), vol. 71, f. 10,
Telegramă a Legaţiei române la Berlin din 9/22 aprilie 1905.
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Ghica, informa asupra derutei în care se aflau oficialităţile franceze, care
„s-au retras în spatele rezervei profesionale, fie pentru a-şi ascunde
ignoranţa asupra cauzelor <crizei>, fie pentru a evita de a o adânci prin
aprecieri pripite şi prea precise”44. În acelaşi timp, se căutau explicaţiile
gestului făcut de Wilhelm al II-lea. Presa (Le Matin, Le Siècle) îi reproşa
lui Delcassé că a omis să trateze şi cu guvernul imperial asupra
Marocului, solicitându-i să aibă iniţiativa unei explicaţii, acest prim pas
fiind suficient pentru a înlătura toate susceptibilităţile. Lumea
guvernamentală, „surprinsă, dar încă nu alarmată”, considera că escala la
Tanger avea scopul de a marca faptul că „Germania nu este niciodată
izolată, pentru că ea este mereu cu sine-însăşi, că ea nu permite Franţei să
se considere mandatara Europei fără a-i cere şi obţine asentimentul, că nu
recunoaşte decât acele acorduri diplomatice la care a subscris, că
intenţionează să-şi rezolve singură problemele în Maroc, ţară
independentă, liberă”45.
Totuşi, întrebarea obsedant repetată şi care a dat naştere la cele mai
diverse speculaţii, consemnate de ministrul român, era „Ce doreşte
Germania?”. Răspunsurile încercate au fost diverse: Franţa a fost lovită,
dar cea vizată a fost Anglia; Germania a fost nemulţumită de refuzul
medierii sale în conflictul ruso-japonez sau de preluarea de către francezi
a principalelor comenzi de produse industriale în Orient; alţii se gândesc
că în acest fel se dorea ca Franţa să fie obligată la o tranzacţie: îţi lăsăm
mână liberă în Maroc, dar te retragi din afacerile căilor ferate din Asia
Mică; în fine, se considera şi posibilitatea ca Germania să condenseze în
problema Marocului, atât de importantă pentru francezi, toate
nemulţumirile sale, pe care dorea să le rezolve cu acest prilej46.
În faţa presiunilor germane, guvernul francez se scindează.
Delcassé nu credea că Germania este gata să ajungă la război pentru
Maroc şi oricum se baza pe sprijinul Angliei47; Rouvier, preşedintele
44

Ibidem.
Ibidem.
46
Ibidem.
47
De la începutul crizei, presa britanică şi-a manifestat sprijinul faţă de Franţa, ziarul Times din
4 aprilie calificându-l pe Wilhelm al II-lea drept „agent provocator”, solicitându-i lui Delcassé
să fie ferm pe poziţia adoptată. Aceeaşi părere o avea şi ministrul britanic de externe, care
considera că înlăturarea lui Delcassé era sfârşitul Antantei Cordiale, precum şi un pericol „în
situaţia confuză care există acum în diferite părţi ale lumii”(DDF, 2e série, vol. VI, doc. 264 şi
362, Geoffrey către Delcassé,9 şi 26 aprilie 1905). La începutul lunii mai 1905, regele
Eduard VII afirma la Paris că tensiunea dintre Franţa şi Germania este trecătoare, iar la sfârşitul
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Consiliului de Miniştri, lua însă în serios pericolul german şi se temea că
britanicii îl vor abandona în ultimul moment48. De acord cu această
ultimă părere era şi ministrul român la Paris, care observând
„demonstraţiile multiplicate de simpatie, de prietenie, de solidaritate, de
acţiune concertată şi chiar de alianţă din partea Angliei”, le considera
numai un paliativ, „fără îndoială preţios, dar care nu pot fi remediul
definitiv al problemei, ele sporind mai degrabă neliniştea”49. Decis să
negocieze, Rouvier acceptă înlăturarea lui Delcassé, care devenise
principala condiţie pusă de germani pentru începerea tratativelor. La 6
iunie, Delcassé demisionează, ceea ce pune capăt crizei propriu-zise, fără
ca atmosfera tensionată să dispară50.
Confirmarea faptului că în relaţiile dintre cele două state nu s-a
produs nici o ameliorare îi este dată diplomatului român atât de Rouvier,
cât mai ales de Maurice Paléologue, ministru plenipotenţiar în serviciul
special al Ministerului de externe francez, care considera că „problema
Marocului ascunde altceva”. Franţa era dispusă să discute şi să se
înţeleagă dacă se punea numai problema Marocului, fapt dovedit de
sacrificarea lui Delcassé. Dacă era altceva, continua diplomatul francez,
concilierea nu va merge până la a accepta „încălcarea demnităţii noastre
naţionale”, Franţa fiind gata să se opună militar51.
lunii, Lansdowne îi declara lui Paul Cambon că „guvernul britanic este gata să se înţeleagă cu
guvernul francez asupra măsurilor ce trebuie luate dacă situaţia devine neliniştitoare”(Ibidem,
doc. 465, Cambon către Delcassé, 29 mai 1905); vezi şi Duroselle, op.cit., p. 335; Guenane,
op.cit., p. 131-132.
48
J. Ganiage, op.cit., p. 263; vezi şi Duroselle, op.cit., p. 335; Guenane, op.cit., p. 118-119.
49
Arhiva MAE, fond 71 (1900-1919), vol. 71, f. 11-15, Raport la Legaţiei române la
Paris din 20 aprilie/3 mai 1905.
50
Taylor este de părere că ambele poziţii erau la fel de exagerate : britanicii nu oferiseră nici o
alianţă, dar nici nu doreau să se întoarcă spre Germania; la rândul său, Rouvier cunoştea foarte
bine rapoartele experţilor militari francezi care informaseră că armata germană putea deveni
combativă abia peste un an. De fapt la acest Consiliu s-au confruntat două atitudini faţă de
Germania : reconcilierea sau menţinerea distanţei. Rouvier nu se temea de Germania, cum a
demonstrat-o în lunile următoare, când a rezistat pretenţiilor exagerate ale acesteia, ci dorea o
reconciliere pe temeiul participării comune la afaceri. Şi cum obstacolul principal în calea
atingerii acestui obiectiv era Delcassé, el a trebuit să plece. înlăturarea lui a reprezentat pentru
guvernul german un succes de prestigiu fără precedent de la Sedan, Bülow fiind răsplătit cu
titlul de prinţ al Imperiului German. Taylor, op.cit., p. 431; vezi şi Duroselle, op.cit., p. 335336; Droz, op.cit., p. 484-485.
51
„Nous venons de prouver, en sacrifiant M. Delcassé, que nous ne nous batons pas a
une question d’amour-propre et de personne, et que nous désirons sincerement,
manifestement la paix”. Arhiva MAE, fond 71 (1900-1919), vol 71, f. 16-18, Raportul
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Existenţa unui interes ascuns din partea Germaniei este adusă în
discuţie şi de un Raport al Legaţiei române la Viena. Emil I. Ghica reda
convorbirea avută cu ambasadorul francez care „nu a crezut niciodată că
problema Marocului ar putea duce la un conflict serios între Germania şi
Franţa, pentru că Germania nu contestă situaţia preponderentă ce revine
Franţei din existenţa posesiunilor algeriene la frontiera Marocului”. Din
acest motiv, diplomatul român presupunea că „nemulţumit de acordul
franco-englez, Cabinetul de la Berlin vrea să-şi dea seama de
întinderea acestui acord şi să se convingă, în acelaşi timp, că el nu
cuprinde o alianţă ofensivă şi defensivă, care de altfel nici nu există”
(subl. noastră)52.
Criza marocană era urmărită cu maximă seriozitate şi de Marea
Britanie. Ministrul român la Londra considera că acest interes se
desprindea din sensul general al politicii britanice, care de la războiul din
Transvaal nu avea decât un singur ţel, „slăbirea Puterilor de a căror
rivalitate s-ar putea teme53. Alianţa cu Japonia şi mai ales zdrobirea
armatei şi a flotei ruse în Extremul Orient, micşorase pericolul pe care-l
reprezenta Rusia pentru prezenţa engleză în Asia. Totuşi, continua
diplomatul român, scăderea prestigiului Rusiei a impus Germania pe
primul plan al scenei mondiale, fapt care a determinat ca principalul scop
al politicii britanice să devină izolarea sa. Aşa se explică apropierea
Marii Britanii de Franţa şi de Italia. Alexadru Catargi aprecia că brusca
exigenţă germană în Maroc, după o lungă perioadă de indiferenţă, s-a produs
după înfrângerea ruşilor la Mukden, „pentru a umili Franţa şi a-i ştirbi
prestigiul deja slăbit prin eşecul militar al aliatei sale”. Urmărindu-şi cu
„energie şi tenacitate” interesul, Anglia l-a încurajat pe Delcassé la
rezistenţă, ministrul român considerând că „eventualitatea unui război era
avută în vedere, dacă nu cu bucurie, măcar fără neplăcere, pentru că ea ar
furniza Angliei ocazia de a da o lovitură sensibilă flotei germane, ceea ce
ar îndepărta ameninţarea adusă supremaţiei sale navale”54. În ciuda
disponibilităţii arătate, politicienii englezi erau de părere că francezii ar
accepta orice umilinţă pentru a evita un război, care „fericit sau nefericit,
ar pune în mare pericol forma de guvernare republicană”. Din acest
Legaţiei române la Paris din 8/21 iunie 1905.
52
Ibidem, f. 24-24, Raportul Legaţiei române la Viena din 23 iunie/6 iulie 1905.
53
Ibidem, f. 22-23, Raportul Legaţiei române la Londra din 20 iunie/3 iulie 1905.
54
Ibidem; vezi şi DDF, 2e série, vol. VI, doc. 347, Aide-memoire de l’ambassade de
Grande Bretagne, Paris, 24 aprilie 1905.
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motiv, demisia lui Delcassé nu a uimit pe nimeni la Londra, dar a fost
considerată „indiciul unui nou pericol”, cel al apropierii dintre Franţa şi
Germania în detrimentul Angliei. Aşa se explică sprijinul acordat
francezilor şi intransigenţa britanicilor, „mai mare decât a principalei
interesate”, în respingerea conferinţei internaţionale asupra Marocului55.
Problema conferinţei internaţionale asupra Marocului a menţinut
tensionate relaţiile franco-germane. Rouvier condiţiona acceptarea
conferinţei de fixarea prealabilă a programului, în timp ce Berlinul lega
orice discuţie de acceptarea mai întâi a conferinţei. Era foarte clar că
„nimic nu s-a schimbat în raporturile dintre cele două ţări”56. Impasul
este real, Rouvier primind asigurări să dacă Franţa va refuza conferinţa,
Anglia va face la fel57. Soluţia de compromis este găsită de Washington,
preşedintele Roosevelt convingând Franţa să accepte principiul
conferinţei „în interesul păcii; concomitent el se adresa şi Germaniei,
care era invitată „să nu abuzeze de succesul său”58. Intransigenţa
germană, precum şi poziţia ingrată în care se afla după înlăturarea lui
Delcassé, l-au determinat pe Rouvier să accepte cererile lui Bülow.
Franţa este învinsă, dar preţul plătit de germani a fost, după A.J.P. Taylor
prea mare, ei pierzându-şi prietenii din Franţa, „atât Rouvier, cât şi
ceilalţi bancheri adoptând pe viitor calea anti-germană”59.
Eşecul încercării directe a diplomaţiei germane de a sparge
prietenia anglo-franceză o determină să acţioneze asupra Rusiei, aflată
într-o situaţie foarte dificilă datorită pierderii războiului cu Japonia şi a
izbucnirii revoluţiei interne. La 24 iulie, Wilhelm al II-lea şi Nicolae al
II-lea semnau la Björkoe o alianţă secretă, la care era invitată să participe
şi Franţa. Era o lovitură diabolică dată Franţei: dacă refuza, alianţa
franco-rusă era distrusă; dacă accepta, Antanta cordială era vidată de
conţinutul antigerman. În schimbul aderării, Bülow abandona Franţei
Marocul, primul pas pentru captarea bunăvoinţei franceze fiind adoptarea
unei atitudini conciliante în stabilirea programului viitoarei conferinţe60.
Din nefericire pentru Germania, tratatul de la Björkoe nu a fost aplicat de
55

Ibidem.
J. Droz, op.cit., p. 484.
57
Arhiva MAE, fond 71 (1900-1919), vol. 71, f. 22-23, Raportul Legaţiei române la
Londra din 20 iunie/3 iulie 1905.
58
Apud J. Droz, op.cit., p. 485.
59
Taylor, op.cit., p. 432.
60
Taylor, op.cit., p. 434; vezi şi Droz, op.cit., p. 485-486; Renouvin, op.cit., III, p. 179-180;
Craig, op.cit., p.321.
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Rusia, ţarul fiind convins de consilieri că punerea sa în practică însemna
o inevitabilă subordonare faţă de Reich. La 7 octombrie 1905, ţarul îi
scria lui Wilhelm al II-lea, „Cred că aplicarea tratatului ar trebui amânată
până când vom şti cum îl va privi Franţa”, iar la 23 noiembrie, „Rusia nu
are nici un motiv să-şi abandoneze aliatul”61.Cu acest prilej, Nicolae al
II-lea preciza că ar putea semna tratatul doar cu o declaraţie anexă că
acesta nu este îndreptat împotriva Franţei62, ceea ce determină Berlinul să
abandoneze definitiv tratatul de la Björkoe.
Din acest moment bunăvoinţa Germaniei faţă de Franţa încetează,
atmosfera tensionându-se simţitor. Semnul cel mai evident a fost refuzul
pe care-l întâmpină Rouvier la 25 noiembrie, când încearcă să angajeze
noi negocieri, Bülow renunţând la disponibilitatea anterioară, când era
gata să recunoască drepturi speciale Franţei în Maroc63. Nu întâmplător,
Bülow scria că „noi nu putem tolera un triumf diplomatic al Franţei şi
mai degrabă vom ajunge la un conflict”64. Declaraţia belicoasă a
cancelarului german nu este urmată de pregătiri militare, el considerând
că Franţa va fi oricum învinsă la viitoarea conferinţă65. Marea eroare a lui
Bülow a constat în neglijarea acordurilor pe care aceasta le avea deja cu
Anglia, Italia şi Spania asupra Marocului, ca şi a alianţei cu Rusia.
Mai mult, presiunea germană a avut un efect invers celui scontat,
transformând acordul franco-englez într-o adevărată alianţă. Spre
sfârşitul anului 1905 devenise evident pentru toată lumea că scopul
vizitei Kaiserului la Tanger nu fusese Marocul, ci antanta franco-engleză.
În Raportul din 5/18 decembrie 1905, Grigore Ghica citează un articol
din ziarul Observer, reluat parţial şi în Le Matin din 17 decembrie, care
demonstra tocmai această realitate ascunsă în spatele declaraţiilor care
61

Apud, Taylor, op.cit., p. 434.
Droz, op.cit., p. 486.
63
Ibidem; vezi şi Taylor, op.cit., p. 435. Problema pe care Rouvier încerca să o rezolve
înainte de întrunirea conferinţei era legată de organizarea poliţiei, eventualitatea
internaţionalizării ei neliniştindu-i pe francezi. Vezi pe larg în Guenane, op.cit., p. 150-151.
64
Apud Taylor, op.cit., p. 435.
65
Între Holstein şi Bülow existau puncte de vedere divergente în privinţa pregătirii conferinţei.
Primul dorea să fie luate toate măsurile prealabile pentru ca Franţa să fie deja înfrântă la
începerea conferinţei. Iniţial, Bülow îşi dorea să iasă „din această harababură provocată de
Maroc aşa încât să ne păstrăm prestigiul în lume şi să ţinem seama, pe cât posibil, de interesele
economice şi financiare”. După eşecul ligii continentale, cancelarul credea că viitorul
Marocului va fi hotărât de conferinţa însăşi, datorită rolului Puterilor neutre. Din păcate, el
uitase lecţia congresului de la Berlin, care demonstrase că obiectivele sunt atinse numai dacă
liniile mari ale acordului sunt stabilite dinainte. Taylor, op.cit., p.434-435.
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susţineau independenţa Marocului. „În Franţa iluziile au încetat. Este
evident, că într-o serie importantă de crize care s-au succedat fără
încetare, atitudinea Franţei, atât în timpul lui Delcassé, cât şi al
succesorului său, a fost dominată de moderaţie şi de respectarea
scrupuloasă a integrităţii Imperiului şerifian şi de un remarcabil spirit de
conciliere. Domnul Rouvier a declarat că intervenţia germană a fost
inspirată de teza că Germania trebuie consultată asupra afacerilor
marocane şi nu, cum s-a afirmat la Berlin, pentru că domnul Delcassé a
neglijat să informeze această Putere de acordul anglo-francez, care îi
fusese anunţat încă de la început, cum este dovedit cu claritate astăzi
(subl. text).
Trebuie deci să căutăm în altă parte mobilurile Germaniei, care nu
sunt deloc dificil de descoperit. Dezorganizarea forţelor internaţionale,
rezultat al victoriilor japoneze, i-a dat întreaga libertate, şi momentul a
fost considerat favorabil pentru a pune la încercare soliditatea şi
stabilitatea antantei franco-engleze, atunci încă în stare de embrion.
Germania s-a dus în Maroc mai ales pentru a aduce o umilinţă Franţei,
ale cărei tendinţe pacifiste le cunoştea, cu scopul de a distruge antanta cu
Anglia, obligând Franţa să facă o alegere între Anglia şi Germania.
Spre marea surprindere a Germaniei şi mulţumită – să o spunem
totuşi – loialităţii Marii Britanii, Franţa şi-a păstrat independenţa”66.
Liberalii, veniţi la putere în decembrie 1905, care se temeau de
realizarea alianţei continentale, ce nu putea fi decât antibritanică, afirmă
că păstrarea antantei cu Franţa este „o problemă de interes, ca şi un punct
de onoare”67. Şi mai hotărâtă devine poziţia britanicilor la începutul
anului 1906, când avertizează Germania că „poporul britanic nu va tolera
implicarea Franţei într-un război cu Germania datorită acordului anglo66

Dincolo de tonul polemic şi de dorinţa de a evidenţia elementele pozitive din activitatea
Angliei şi a Franţei (pacifismul, ponderarea, respectarea tratatelor, loialitatea), să
observăm cât de pertinentă este analiza făcută acţiunii germane în Maroc. Articolul
continua cu evidenţierea sprijinului pe care l-a dat Anglia unei Franţe care „a făcut toate
concesiile posibile”. Observând că situaţia nu mai este periculoasă, se exprima
neîncrederea în intenţia Germaniei de a se abţine de la intransigenţa manifestată până
acum. Din această perspectivă, atitudinii Angliei i se acorda o mare importanţă. „Dispusă
să se menţină în termeni amicali cu Germania, totuşi nu vom accepta prietenia sa,
sacrificându-ne ceilalţi prieteni”. Erau cuvinte care anunţau declaraţiile guvernamentale
pro-franceze. Arhiva MAE, fond 71 (1900-1919), vol. 71, f. 53-59, Raport al Legaţiei
române la Paris din 5/18 decembrie 1905.
67
Declaraţia lordului Grey, ministru de externe între 1905-1916. Apud Taylor, op.cit., p. 437.
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francez şi în acest caz orice guvern, conservator sau liberal, va fi forţat să
ajute Franţa”68. Devenise evident interesul sporit al britanicilor pentru
păstrarea echilibrului puterii pe continent, „orice mişcare germană fiind
interpretată ca una spre hegemonia continentală”69.
La 16 ianuarie 1906 se deschidea Conferinţa de la Algesiras, cu
participarea a 12 Puteri care semnaseră Convenţia de la Madrid din
188070. Actul final al Conferinţei71, semnat la 7 aprilie 1906, consacra
preponderenţa de fapt a Franţei în Maroc. Totuşi, Germania a reuşit să
internaţionalizeze problema marocană, francezii fiind obligaţi să-şi
limiteze intervenţia conform angajamentelor luate la Algesiras72. În acest
fel, drumul spre instaurarea protectoratului era vigilent supravegheat de
germani, care-şi păstrau deschisă posibilitatea de interveni dacă tratatul
era încălcat. Era o ipotecă ce apăsa asupra relaţiilor franco-germane şi
care va permite trocul efectuat în 1911, după Agadir73. Din perspectiva
politicii generale însă, criza marocană a însemnat un eşec major pentru
Germania. Antanta cordială a ieşit consolidată din această încercare,
profilându-se şi apropierea ruşilor de Londra74.
Evident, după cum au înţeles atât de bine contemporanii,
intervenţia intempestivă a Germaniei a fost motivată mai puţin de cauze
marocane şi mai mult de preocupări de politică generală. Interesele
economice în zonă nu erau neglijabile, dar ele nu erau nicidecum
ameninţate de francezi, care declaraseră în mai multe rânduri că
68

Apud Ibidem; vezi şi Droz, op.cit., p. 486-487. Ministrul român la Paris informa asupra unui
articol apărut în Le Matin din 31 decembrie 1905, în care erau citate cuvintele adresate de
regele Angliei „unui om de stat francez aflat în trecere prin Londra”. După ce-şi exprimă opinia
că nici o naţiune „nu a dorit cu adevărat să tulbure pacea Europei”, Eduard VII insistă asupra
faptului că „toţi membrii guvernului sunt prieteni hotărâţi ai Franţei”, cel mai „loial şi convins
partizan al antantei cordiale” fiind secretarul de stat al afacerilor străine, sir Edward Grey.
Arhiva MAE, fond 71 (1900-1919), vol. 71, f. 64-66, Raport al Legaţiei române la Paris din
20 decembrie/2 ianuarie 1906.
69
Taylor, op.cit., p. 437.
70
Germania, Austro-Ungaria, Belgia, Spania, S.U.A., Franţa, Marea Britanie, Italia,
Rusia, Ţările de Jos, Portugalia, Suedia. P. Albin, op.cit., p. 314-315.
71
Vezi textul în Ibidem, p. 336-371.
72
P. Renouvin, op. cit., III, p. 171.
73
Prin Acordul din 4 noiembrie 1911, Germania primea o parte din Congo francez în
schimbul angajamentului de nu jena acţiunea Franţei în Maroc. Ibidem, p. 185-186.
74
Craig evidenţia cel puţin trei motive care au determinat apropierea ruso-britanică : dorinţa de
a-şi proteja egalitatea cu francezii, interesul rus de a obţine sprijin britanic în Extremul Orient,
dar şi pericolul unui parteneriat anglo-german. Op.cit., p. 321; vezi şi Taylor, op.cit., p. 441.
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garantează „porţile deschise” comerţului german. Istoricii care s-au
ocupat îndeaproape de această problemă sunt de acord cu faptul că
acţiunea Germaniei trebuie explicată din perspectiva prestigiului, arătând
francezilor că părerea Germaniei nu poate fi ignorată nicăieri în lume,
(cea mai mică cedare fiind un precedent periculos pentru viitor), dar şi a
relaţiilor internaţionale, punând la încercare atât Antanta, cât şi alianţa
franco-rusă75. Trebuie apreciate analizele diplomaţilor români, care au
reuşit să privească dincolo de perdelele de fum lansate de marile puteri
implicate în acest conflict, aparent colonial.
Prin amploare şi tensiune, conflictul asupra Marocului a fost prima
criză diplomatică adevărată, „un moment de răscruce în istoria
europeană”, care a zguduit „lunga pace bismarckiană” şi a prefigurat
războiul mondial76. Din ce în ce mai des, după acest moment, războiul
este considerat drept singura cale sau chiar calea firească de soluţionare a
contradicţiilor europene, documentele diplomatice româneşti confirmând
pe deplin noua realitate.

75

Taylor, op.cit., p. 427-428; Duroselle, op.cit., p. 329-330; Renouvin, op.cit., p. 179;
Milza, op.cit., p. 105; Rich, op.cit., 693-695; Craig, op.cit., p. 318-319.
76
Taylor, op.cit., p. 441.

UN EPISOD AL „RĂZBOIULUI RECE”: CRIZA CONGOLEZĂ ŞI
ROLUL „CĂŞTILOR ALBASTRE” (1960-1964)
Viorel Cruceanu
Organizaţia Naţiunilor Unite, ale cărei mecanisme de funcţionare
sunt puse, în ultimul timp, sub semnul întrebării, s-a dovedit un benefic
furnizor de securitate pentru continentul negru. Fără nici o undă de
exagerare, putem afirma că ONU a salvat câteva naţiuni africane,
debusolate de amploarea schimbărilor de la începutul anilor ’90. Aşa se
face că, în 2004, efectivele „căştilor albastre” pe continent se ridicau la
36.000 oameni, adică peste 3/4 din efectivele angajate de ONU, pe tot
globul1. Aceste efective au operat şi operează în cadrul unor misiuni
precum: MINURSO (Misiunea Naţiunilor Unite pentru organizarea
referendumului din Sahara Occidentală) ONUSOM (Operaţiunea
Naţiunilor Unite pentru Somalia) MINUL (Misiunea Naţiunilor Unite din
Liberia) MINUSIL (Misiunea Naţiunilor Unite din Sierra Leone),
MONUC (Misiunea Organizaţiei Naţiunilor Unite din Congo), ONUCI
(Operaţiunea Naţiunilor Unite pentru Côte d’Ivoire) şi MINUEE
(Misiunea Naţiunilor Unite în Etiopia şi Eritreea). La o asemenea
desfăşurare, efortul financiar al ONU a fost pe măsură (în dolari): 500
milioane (Sahara Occidentală), 900 milioane (Etiopia, Eritreea), un
miliard (Liberia), un miliard şi jumătate (Somalia), două miliarde şi 900
de milioane (Sierra Leone), patru miliarde (R.D. Congo)2.
Începuturile implicării ONU pe continentul negru coboară până la
zorii independenţei, în anii ’60. Atunci s-a produs prima criză majoră
africană, cea din fostul Congo belgian.
Criza congoleză poate fi explicată dintr-o dublă perspectivă:
incomprehensiunea Belgiei faţă de imperativul decolonizării, respectiv
prelungirea pe continentul negru a confruntărilor „războiului rece”. Vina
principală a revenit Belgiei care, cu o obstinaţie demnă de o cauză mai
bună, urmărea să-şi menţină influenţa în Congo (un veritabil
subcontinent, cu o suprafaţă de 78 de ori mai mare decât a fostei
metropole). Cu deplin temei, marele istoric Joseph Ki-Zerbo consideră că
1
2

Jeune Afrique L’inteligent, no. 2251, du 29 févr. au 6 mars 2004, p. 70.
Ibidem, p. 73.
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emanciparea Congoului a fost „istoria unei decolonizări îndelung
ratate”3. Cum a reuşit fosta metropolă să destabilizeze un stat atât de
vast? Ei bine, prin faptul că în spatele Belgiei se aflau puternice lobby-uri
politice şi economice, interesate în alimentarea stării de confuzie.
Motivele abundau: imensele bogăţii congoleze, lipsa cadrelor calificate
(doar 12 persoane cu studii universitare), regionalism amplificat până la
tendinţe separatiste, dar şi existenţa unei clase politice meschine,
stăpânită de antipatii personale şi interese partizane.
În momentul independenţei, la 30 iunie 1960, ţara a fost dotată cu
instituţii politice neexperimentate anterior. Paralizia lor se va constata chiar de
a doua zi, mai ales că epicentrul puterii era fragilizat de diarhia preşedinte –
prim ministru. Rivalitatea Kasavubu-Lumumba nu mai surprindea pe nimeni:
în timp ce primul nutrea idei federaliste, cel de-al doilea apăra cu fanatism
teze centraliste. Animozitatea dintre principalii demnitari congolezi era
întreţinută şi de diverşi factori externi care-i prezentau în manieră antagonistă:
„liberal” (Kasavubu), respectiv „comunist” (Lumumba).
Totuşi, nici unul nu se bucura de simpatia belgienilor. În schimb, fosta
metropolă beneficia de complicitatea altor politicieni locali, precum
katanghezul Moise Chombé şi kasaianul Albert Kalondji, disident din
„Mişcarea Naţională Congoleză” a lui Patrice Lumumba. În afara
conştiinţelor închiriate, belgienii mizau şi pe administraţie, ce nu putea fi
africanizată de pe o zi pe alta. Neavând alternativă, premierul P. Lumumba a
acceptat ca înalţii funcţionari belgieni să-şi păstreze, interimar, posturile.
Printre aceştia se afla şi generalul Janssens, comandantul „Forţei publice”
(în momentul independenţei din rândul indigenilor nu exista nici un singur
ofiţer). Premeditat sau nu, el a fost cel care a detonat criza congoleză.
După festivităţile de la Léopoldville (astăzi Kinshasa), gen.
Janssens a convocat pe gradaţii africani din subordinea sa. Fără a sta pe
gânduri, el a scris cu cretă, pe o tablă neagră, o egalitate sui-generis:
«după independenţă = înainte de independenţă»4. Gestul ofensator al
generalului a avut consecinţe imediate: soldaţii „Forţei publice” s-au
răsculat în toate unităţile. Brusc, ţara a fost cuprinsă de febra anarhiei.
Pentru a calma spiritele, Lumumba demite, la 9 iulie, pe gen. Janssens
(care fuge din Congo, deghizat în caporal).
3

Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l’Afrique Noire. D’Hier à Demain, Paris, Hatier, 1972,
p. 518.
4
Sennen Andriamirado, Mobutu prend la pouvoir, în Dossiers secrets de l’Afrique
contemporaine, tome 3, Paris, J.A. Livres, 1991, p. 109.
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Deoarece foştii stăpâni erau ţinta răsculaţilor, Belgia a găsit un
pretext excelent să trimită noi trupe în fosta sa colonie. Guvernul
congolez s-a adresat ONU, considerându-se „victima unei agresiuni”.
Organizaţia mondială a decis, pe 12 iulie, trimiterea a 3.500 de „căşti
albastre”, care să înlocuiască trupele belgiene (acţiune sprijinită de SUA
şi URSS, dar nu şi de Anglia şi Franţa, solidare cu Belgia). Ulterior,
aceste efective au crescut, ajungând la 16.000 de oameni ce aveau să se
confrunte cu o situaţie extrem de complexă.
Belgia nu s-a sinchisit de rezoluţia ONU. Mai mult, anticipând
votul din Consiliul de Securitate, ea şi-a devoalat adevăratele intenţii:
provocarea secesiunii provinciei Katanga, la 11 iulie 1960, unde
funcţionau mari trusturi industriale în frunte cu celebra „Union Minière
de Haut Katanga” (UMHK). De asemenea, instructorii militari belgieni,
cărora li s-a alăturat un însemnat contingent de mercenari albi, au
organizat unităţile de „jandarmi kataghezi”, devenite pilonul puterii lui
Chombé.
Prin secesiunea Katangăi, urmată de cea a Kasaiului Oriental (9
august 1960), se negau două principii fundamentale pentru noua Africă:
integritatea teritorială şi stabilitatea politică a fiecărui stat. În cazul concret al
Congo, principalele puteri comuniste, URSS şi R.P. Chineză, sprijineau
necondiţionat aceste principii. Poziţia SUA era însă uşor nuanţată: ele s-au
pronunţat, fără nici un echivoc, pentru respectarea unităţii congoleze; în
schimb, datorită neîncrederii administraţiei Eisenhower în Patrice
Lumumba, americanii au minimalizat importanţa celui de-al doilea principiu
(fapt ce a influenţat negativ şi rolul misiunii ONU).
Desfăşurarea „căştilor albastre” în Congo a început la 15 iulie
1960. Grosul efectivelor provenea din Ghana, Maroc, Tunisia, Nigeria şi
India. Ele se aflau sub comanda generalului suedez van Horn,
conaţionalul secretarului general al ONU, Dag Hammarskjöld. Acţiunea
forţei internaţionale a fost paralizată de ezitările lui Hammarskjöld,
derutat de soluţiile total divergente propuse de conducătorii Congoului:
înăbuşirea prin forţă a secesiunii (Lumumba), crearea unei structuri
confederale (Kasavubu), respectiv afirmarea unor noi entităţi statale
(Chombé şi Katondji).
Urmărind să obţină sprijinul comunităţii mondiale pentru proiectul
său politic, Lumumba a plecat, la 24 iulie, într-un turneu de trei
săptămâni în Ghana, Anglia, SUA, Canada, Tunisia, Maroc şi Guineea.
Momentul de vârf s-a înregistrat pe parcursul vizitei în SUA. La
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Washington, premierul congolez a fost primit de preşedintele Dwight
Eisenhower. Cum era de aşteptat, Lumumba a reafirmat necesitatea unei
atitudini ferme faţă de secesionişti. Insistenţele sale au iritat administraţia
Eisenhower. Un oficial american, subsecretarul de stat Douglas Dillon,
declara: „Am fi dorit să vedem ce se putea face pentru a ajunge la o mai
bună înţelegere. A fost imposibil cu un individ [sic!] refractar la
negocieri”5. Deşi circumspect, Lumumba nu bănuia amploarea implicării
CIA în evenimente şi nici că însuşi preşedintele SUA era pe punctul de a
valida planul secret de eliminare a sa. Mai ales că Washingtonul avea un
pion bine plasat chiar în anturajul său: colonelul Joseph Désiré Mobutu,
şeful statului Major al Armatei6.
Premierul congolez a desluşit o parte din misterele acestui eşec
programat, la 12 august, când secretarul general Hammmarskjöld s-a
întâlnit cu Chombé. Cei doi au semnat un acord ce permitea desfăşurarea
trupelor ONU în provincia secesionistă. Înţelegerea (în 10 puncte)
cuprindea însă un articol prin care ONU se angaja „să nu intervină în
problemele politice şi administrative interne ale Katangăi”7. Era o
formulare nefericită care oficializa, de facto, desprinderea provinciei
Katanga. Pentru Lumumba, întâlnirea de la Elisabethville reprezenta o
concesie inacceptabilă făcută lui Chombé. Iată de ce, simţindu-se trădat
şi de ONU, el s-a orientat către URSS, solicitând chiar ajutor militar. Din
acest moment „Congo a dobândit o importanţă internaţională, devenind
terenul de confruntare între ideologia comunistă şi cea anticomunistă”8.
Aliatul său, Hruşciov, i-a luat apărarea, limitându-se însă la simple
„figuri de retorică”: demiterea secretarului general şi transferul sediului
ONU în afara SUA. Uneori, tonul folosit de Hruşciov devenea belicos,
frizând ridicolul. Astfel, la 3 octombrie 1960, adresându-se Adunării
Generale, liderul sovietic ameninţa pe occidentali: „Economia noastră
este înfloritoare şi noi producem rachete precum cârnaţii pe sârmă. (...)
Cursa înarmărilor va avea un singur deznodământ: vă vom zdrobi”.
În acest context, duşmanii lui Lumumba s-au raliat federalistului
Kasavubu. Cu sprijinul serviciilor secrete occidentale, în principal americane
5

Ibidem, p. 112.
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7
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8
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1980, p. 390.
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şi belgiene9, Kasavubu l-a demis pe Lumumba, la 5 septembrie 1960. În
mod surprinzător, după această dată, forţa ONU a manifestat o suspectă
pasivitate pe măsura derulării evenimentelor10, care vor culmina cu
asasinarea lui Lumumba, la 17 ianuarie 1961, în Katanga11.
Dispariţia tragică a lui Lumumba a reprezentat „cel dintâi moment
psihologic”12 din desfăşurarea crizei. Emoţia provocată de asasinat a
determinat o creştere a presiunii Adunării Generale a ONU asupra
Consiliului de Securitate. Prin urmare, la 21 februarie 1961, Consiliul a
adoptat o rezoluţie care cerea respectarea integrităţii teritoriale a Congo,
recomandând forţelor ONU ca, la nevoie, să recurgă la forţă pentru
restabilirea păcii. Pe bună dreptate istoricii africani consideră că
„Hammarskjöld putea, în sfârşit, dacă ar fi dorit-o, să nimicească prin
forţă secesiunea katangheză şi intervenţia belgiană”13.
„Căştile albastre” s-au pus în mişcare abia la 28 august 1961. Au
fost ocupate o serie de puncte strategice din Katanga. Cea mai însemnată
captură: 273 de mercenari, dintre care 237 belgieni. Însă, după surpriza
de început, mercenarii şi jandarmii katanghezi au contraatacat. Trupele
ONU, lipsite de motivaţie, au fost fragmentate şi împresurate. Pentru a
salva prestigiul organizaţiei mondiale, Hammarskjöld, care încă mai
spera într-o soluţie negociată, i-a cerut lui Chombé o nouă întâlnire, pe
teren neutru, la Ndola, în Rhodesia de Nord (astăzi Zambia). Întrevederea
nu a mai avut loc pentru că la 17 septembrie 1961, spre miezul nopţii,
aparatul în care zbura secretarul general ONU s-a prăbuşit, în condiţii
neelucidate până în prezent (accident, atentat?).
Decesul lui Hammarskjöld a reprezentat un al doilea moment
psihologic14. Organizaţia mondială nu mai putea tolera extravaganţele lui
Chombé. Sub impulsul noului secretar general, birmanezul U Thant, om de
mare probitate morală, ONU a adoptat Rezoluţia din 21 noiembrie 1961, care
prevedea anihilarea secesiunii katangheze „prin toate mijloacele”15. O
asemenea evoluţie a fost posibilă şi datorită schimbării de atitudine a
9
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SUA, odată cu instalarea administraţiei Kennedy. Americanii se vor
implica decisiv, suportând 80% din totalul cheltuielilor. De asemenea, ei
au furnizat forţelor ONU avioane cu reacţie16, conferindu-le superioritate
în teren. Acţiunile militare au început la 18 decembrie 1961. Întrerupte
timp de câteva luni, pentru noi negocieri cu Chombé, dar care s-au
dovedit tot sterile, ele au fost reluate la sfârşitul anului 1962. De această
dată s-a mers până la capăt şi, la 14 ianuarie 1963, „guvernul” Katangăi
capitula. Jandarmii katanghezi în frunte cu mercenarii lor s-au refugiat în
Angola portugheză, iar Chombé în Europa.
Integritatea Congoului a fost salvată. Trupele ONU s-au retras
eşalonat, până la 30 iunie 1964. Dar, când plecau ultimele „căşti
albastre”, Congo trecea prin „cel mai teribil an de război”17, datorită
luptelor extrem de intense dintre provinciile lumumbiste (estul ţării) şi
forţele guvernului central. Observatorii avizaţi au considerat retragerea
misiunii ONU drept „precipitată”. Imensa ţară din centrul Africii va fi
pacificată odată cu preluarea puterii, la 24 noiembrie 1965, de către
colonelul Joseph Désiré Mobutu (ulterior general şi, mai apoi, mareşal).
Ascensiunea lui Mobutu la putere a reprezentat „o victorie a
Occidentului”18 şi, implicit, „un eşec sovietic în regiune”19. Profitând de
complictatea aliaţilor săi occidentali, Mobutu a instaurat o dictatură
personală ce va dura 32 de ani.
Regimul mobutist s-a prăbuşit în primăvara lui 1997, după un
adevărat „război de eliberare”, condus de fostul lumumbist, Laurent
Désiré Kabila20. Alungarea „leopardului” (Mobutu!) şi asasinarea lui
Kabila (2001) au aruncat ţara într-o nouă perioadă de haos. Şi de această
dată salvarea a venit de la „căştile albastre”. Din fericire, misiunea
MONUC nu s-a mai confruntat cu dezlănţuirea de pasiuni înregistrate în
urmă cu patru decenii. Dar şi acum, ca şi atunci, ONU a repurtat un
însemnat succes: a evitat dezintegrarea „uriaşului” din centrul Africii. În
plus, de această dată, ONU şi Uniunea Africană au impus redactarea unei
Constituţii ce fundamentează, în sfârşit, un regim democratic.
16
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DESPRE ARHEOLOGIE, ISTORIE, MUZEE
Eugenia Zaharia
Arheologia şi Istoria se ocupă de studierea naturii umane, a tuturor
manifestărilor naturii umane, în înţelesul ei larg, complex, complet. Toate
sunt grupate în jurul existenţei umane, a unor legi naturale ale fiinţei
umane, urmărite de la începutul primelor dovezi de activitate umană.
Aceste legi au fost şi sunt încă greu de descoperit şi tot atât de greu de
înţeles în desfăşurarea lor, ţinând seama de toate manifestările existenţei
umane, atât de numeroase şi variate în conţinut, în special cele care ţin de
conştiinţa umană.
*
Pentru constituirea unei ştiinţe este necesară cunoaşterea unui
număr mare de fapte autentice, corect înregistrate; după aceasta se poate
trece la selecţionarea şi clasarea materialelor documentare şi a
observaţiilor făcute, în vederea reconstituirii procesului de gândire, de
acţiuni care s-au materializat în faptele şi obictele Arheologiei, Istoriei, şi
a Muzeelor. În acest stadiu putem trece, putem încerca unele concluzii,
interpretarea documentelor, reconstituirea fenomenelor social-istorice şi
evoluţia lor în timp. Altfel spus, însemnează cercetarea unor fapte, a
cauzelor care le-au determinat, ale unor urmări imediate, dar şi pe lungă,
iar uneori chiar pe continuă durată. În asemenea context de lucrări se
situiază înfăptuirile lui Vasile Pârvan şi a Şcolii întemeiată de el ca şi a
urmaşilor lui. Tot aici se situiază şi întemeierea numeroaselor muzee,
dintre care Muzeul din Bacău rămâne strâns legat, în principal de
activitatea regretatului Iulian Antonescu.
Trecând mai departe, să ne amintim, că în anii de pregătire a
revoluţiei de la 1848 şi a României ca Stat Naţional, Mihail
Kogălniceanu deschidea la 24 noiembrie 1843, Cursul său de istorie
naţională, la Academia Mihăileană din Iaşi; şi-a expus programul,
lămurind totodată şi rolul pe care Istoria urma să-l aibă în dezvoltarea
social-politică şi culturală a tuturor românilor.
„... când aş fi aşa de norocit să desvoltez în inima D-voastră
interesul pentru istoria patriei, m-aş făli că am sporit în inima d-voastră şi
iubirea către patrie, şi că prin urmare am contribuit la păstrarea
naţionalităţii; căci ce poate mai mult să ne-o păstreze, decât această
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istorie, cre ni arată ce am fost, de unde am venit, ce suntem, şi, ca regulă
de trei, ne descoperă şi numărul necunoscut: ce avem să fim!”
„Trebuinţa istoriei ni este neapărată, chiar pentru ocotirea
drepturilor noastre... neavând istorie, fieştecare popor duşman ne-ar putea
zice (reproduce un text al lui Fl. Aron): «Începutul ce ai este necunoscut,
numele ce porţi nu este al tău, nici pământul pe care locuieşti; soarta ta
aşa a fost ca să fii după cum eşti: leapădă-te de începutul tău, schimbă-ţi
numele, sau primeşte-l pe acesta ce ţi-l dau eu: ridică-te şi du-te din
pământul pe care-l locuieşti; căci nu este al tău şi nu te mai munci în
zadar, căci tu nu poţi fi mai bine decât eşti ».
Şi, în adevăr, toate aceste cuvinte ni s-au zis de către străini;
începutul nostru ni s-a tăgăduit, numele ni s-a prefăcut, pământul ni s-a
sfâşiat, drepturile ni s-au călcat în picioare, numai pentrucă n-am avut
conştiinţa naţionalităţii noastre, n-am avut pe ce să ne întemeiem şi să ne
apărăm dreptăţile”.
*
Arheologia şi Istoria însemnează întâi fapte în înserierea lor
cronologică şi în cadrul curentelor ideologice în care acestea se plasează
din punct de vedere al cercetării şi prin care acestea pot fi explicate.
Faptele şi obiectele lor materiale sunt însă de mai multe feluri: socialpolitice, ideologice, militare, fapte de cultură şi civilizaţie. Acestea toate
la un loc, şi numai în totalitatea lor, pot da o imagine completă, reală, a
unei epoci, a unui eveniment important, a unor personalităţi şi într-o
ultimă înţelegere asupra unui popor, de-a lungul dezvoltării lui, în spaţiul
său teritorial.
În cursul anilor, accentul cercetărilor a căzut pe unul sau pe altul
dintre aspectele menţionate, datorită curentelor de idei şi a dezvoltării
social-politice.
O etapă din istorie nu se poate însă înţelege fără cunoaşterea etapei
anterioare, pentru că toate se înlănţuie, se succed într-un proces de
evoluţie, al cărui curs, uneori, se schimbă datorită unui act, unei activităţi
deosebite; a unor personalităţi deosebit înzestrate, care pot determina
cursul istoriei, în bine, pe drumul tradiţiei; sau pe o cale străină, care de
obicei nu durează; neavând „rădăcini” respectiva societate, nu evoluează,
este respinsă. Intervenţia unor elemente noi de ordin etnic, culturalideologic sau tehnic-economic, care determină un progres, rămân ca bază
de dezvoltare în continuare.
Arheologia şi Istoria ca ştiinţe sociale, sunt rezultatul unei lungi
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dezvoltări de activităţi social-religioase, economice şi tehnice, militare,
culturale.
Resturile activităţii umane, ca istorie sunt documentele care
trebuiesc clarificate, pentru a fi alese cele mai reprezentative, care stau la
baza unor determinante de importanţă generală; care caracterizează o
epocă sau un fenomen social-istoric în care se încadrează un număr X de
fapte. De aceea, istoria nu poate fi înţeleasă numai de la o anumită etapă
şi nici nu poate fi golită de fapte – idei sau materiale –, deoarece ar
însemna să o golim de conţinut, adică tocmai de dovada reală, materială
care explică fenomenele importante, acţiunile de importanţă istorică.
Alegerea sau clarificarea faptelor pentru a le reţine pe cele mai
reprezentative, nu este deloc uşor de făcut. Acest lucru se realizează mai
ales – şi mai sigur – cu trecerea timpului; pentrucă şi în acest caz există o
„selecţie istorică” a faptelor. Rămân acelea care-au avut un rol important
în dezvoltarea unei societăţi. Rămân materialele autentice din care
arheologia alege pe cele mai importante care caracterizează o comunitate
şi o anume epocă; istoria alege de asemeni, acele acte sau fapte de
progres, pe care de obicei poporul, în forma lui colectivă sau
reprezentativă – mă refer la rolul personalităţilor în istorie –, le alege, le
reţine, le păstrează memoria din generaţie în generaţie; le trece în
legendă, ca un bun câştigat peste altul mai vechi; acestea fiindu-i
necesare identităţii lui; şi cuprinzând totodată şi posibilităţi de dezvoltare,
de progres: adică acele fapte care-au trecut prin „judecata istoriei”.
Acestea nu pot fi înlăturate, chiar dacă un timp sunt ocolite sau
considerate neimportante, pentrucă până la urmă nimeni nu poate învinge
adevărul. Aşa se explică de ce, înfăptuirile de seamă ale unui neam –
chiar atunci când autorul unui act este sau nu cunoscut, el fiind o parte
din întreaga sa comunitate – trăiesc în fiecare colţ de ţară, zid, ruină, în
cântece şi în basme. Toate aceste fapte au intrat în conştiinţa poporului
care ni le-a transmis şi nouă; iar noi suntem datori să le transmitem mai
departe. Toate acestea stau la baza formării şi a păstrării conştiinţei de
neam şi de ţară: conştiinţă care este un document mai puternic decât un
document scris, şi pentrucă uneori a fost singura noastră mărturie. Tot
această conştiinţă de neam, conştiinţă a unui adevăr asupra fiinţei
noastre, ne-a îndrumat, ne-a condus şi orientat cercetările arheologice şi
istorice, câştigând dovezile de care dispunem astăzi în problema
continuităţii şi a formării poporului român. Trebuie să fim fără echivoc
privind drepturile neamului asupra pământului românesc, dar în limitele
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celui mai desăvârşit respect pentru adevăr.
Istoria trebuie înţeleasă ca un proces lung şi unitar ca valoare egală
a tuturor etapelor în raport cu cercetarea, deoarece, cu cât un fapt se poate
lega, se poate ancora mai bine în trecut, cu atât devine mai rezistent
pentru prezent şi pentru dezvoltarea următoare. Înţelegerea unei perioade
a istoriei nu este posibilă decât dacâ se cunosc cauzele care-au produs-o,
care-au determinat-o şi care se situează, tot mereu, într-o etapă
anterioară.
Noi, românii – ca locuitori sedentari de totdeauna ai pământului pe
care-l locuim şi-l muncim, suntem nu numai obligaţi, dar avem mai bine
zis dreptul de a ne cunoaşte istoria, care începe cu primii locuitori.
Acesta este rostul şi dreptul istoriei noastre în general, al
arheologiei şi al istoriei vechi în special, în cadrul cercetării şi al
învăţământului.
Prin cunoaşterea arheologiei şi a istoriei noastre străvechi, ar fi să
înţelegem, în principal, că noi românii n-am venit de nicăieri, că nu ne-am
cucerit pământul de la nimeni, că trăim de mii de ani în vatra noastră.
Dacă nu ni s-au transmis nume de oameni şi de locuri sau fapte
înregistrate în scris, din acele timpuri străvechi, nu însemnează că nu şi
atunci, nu s-a petrecut nimic important, demn de a fi cunoscut, faptă de
faptă documentată arheologic, care au stat la baza dezvoltării noastre
istorice.
Istoria este „fundaţia” politicii oricărui popor şi a oricărui stat.
Nimic nu poate sluji mai bine orientarea politică decât cunoaşterea
istoriei adevărate a ţării noastre şi a celor cu care ne hotărnicim.
Idealul naţional al Românilor nu s-a întemeiat niciodată pe o
misiune apostolică sau pe o cucerire; ci pe originea noastră şi pe dreptul
şi datoria noastră de muncitori şi apărători ai pământului strămoşesc.
Cunoaşterea arheologiei şi a istoriei străvechi şi medii, ne este
necesară pentru că stă la baza istoriei moderne şi contemporane.
Arheologia şi istoria aduc în cunoaşterea noastră tot trecutul şi
experienţa; ne dezvăluie care-au fost puterile noastre de-a lungul
mileniilor şi a secolelor; rostul nostru acolo unde ne este vatra, ca şi locul
nostru în Istoria Universală: să fim conştienţi c-am sat în Poarta de
Răsărit a Europei, pe unde au pătruns toate popoarele migratoare, din
cele mai îndepărtate timpuri, semnalate arheologic; la toată această mult
milenară istorie s-au adăugat pentru cinci secole prezenţa otomană –
fixându-ni-se şi „destinul istoric” sau rolul nostru în aceste părţi ale
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Europei.
Arheologia şi învăţământul istoriei trebuiesc întărite, pentru că în
prezentarea unei cercetări şi de la catedră se pot spune, se pot explica şi
documenta pentru cunoaşterea adevărului cu mult mai mult decât de la o
tribună politică. Se poate face o educaţie cetăţenească mult mai
convingătoare pentru că se folosesc, în principal, documente autentice.
Un rol de seamă revine muzeelor, care prin expunerea materialelor =
documente aduc dovezi de necontestat şi putere de convingere împreună cu
expunerea vorbită.
*
Muzeele au fost multă vreme considerate cimitire sau colecţii de
obiecte vechi, a unor multiple creaţii tehnice şi de artă; cu un bogat
conţinut de idei, conţinut reprezentativ perioadei şi societăţii căreia
acestea aparţin. Dar muzeele tind, din ce în ce mai mult, să convingă
despre rolul lor de arhive sociale şi istorice; arhive pe care orice cetăţean
luminat trebuie să le cunoască; adică să cunoască izvoarele din care s-au
dezvoltat atâtea creaţii, atâtea aspecte care individualizează tot atâtea
grupări, comunităţi omeneşti.
Prin aceste arhive, care sunt muzeele, fiecare generaţie transmite
generaţiilor următoare tot ceea ce a înfăptuit – ca bunuri materiale de
progres şi ca trepte ale conştiinţei umane.
*
Este însă, regretabil că aceste arhive care sunt muzeele, arhive ale
trecutului ţării noastre sunt treptat, parcă uitate; nu mai sunt folosite
direct în cadrul învăţământului secundar şi nici universitar. Multe lecţii,
multe prelegeri s-ar putea ţine în muzee sau la locul cercetărilor
arheologice. Vizitele profesorilor cu elevi sau studenţi, în muzee sau pe
şantierele arheologice sunt, astăzi, aproape inexistente.

CREDINŢA ÎN VIAŢA DE DINCOLO
REFLECTATĂ ÎN INSCRIPŢII PALEO-CREŞTINE
Constantin Leonte
Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina ce se citeşte la Sfânta
Liturghie din duminica a 26-a după Rusalii (Luca 12,16-21) ne oferă
prilejul să medităm, încă o dată, asupra valorii sufletului pentru care
putem câştiga sau pierde viaţa de dincolo. Ne revin, iarăşi, în minte,
cuvintele nemuritoare ale lui Iisus: „Ce-i foloseşte omului să câştige
lumea întreagă dacă-şi pierde sufletul? (Marcu 8, 36).
Credinţa în viaţa de dincolo este un adevăr clar desprins din
Sfintele Evanghelii şi care stă la baza valorilor culturale şi spirituale ale
creştinismului. Aspecte ale acestei credinţe transpar, fără îndoială, în
documentele vechi ale creştinismului la români. Ideile predominante
despre viaţa de dincolo, de exemplu în Dobrogea protobizantină, sunt
cele creştine. Acest lucru este o urmare firească a tăriei creştinismului
aici, care cuprinsese toate straturile societăţii, mai mult pătrunsese chiar
şi la barbari. Locuitorii Dobrogei erau în marea lor majoritate convinşi că
prin moartea pe cruce a lui Iisus Hristos şi prin Învierea Sa a fost biruită
puterea morţii. Astfel, pe unele cruci, care trebuie să fi fost aşezate la
morminte, găsim inscripţii de acest tip: „Prin moarte spre înviere”(in
morte ressurectio) sau : „(Aceasta) este crucea morţii şi a învierii” (crux
mortis et resurrectionis).
Viaţa de dincolo era văzută ca o odihnă (gr. arapausis). Nu orice
fel de odihnă, cu mâncare şi băutură, ci aceea dusă „în mijlocul drepţilor”
şi care are ca scop Învierea şi veşnica existenţă fericită. Astfel, doi soţi
din Siria, avocatul Simplikios şi soţia sa Melitis, înstăriţi şi înhumaţi la
Callatis, constată pe piatra lor funerară: „după o bătrâneţe venerabilă a
ajuns printre cei drepţi în nădejdea Învierii şi a gustării vieţii veşnice”.
Calliopi, fiica lui Sulifera, o creştină din Cezareea Palestinei sosită pe
meleagurile Scythiei Minor, a inscripţionat pe mormântul funera:
„odihteşte-o, Doamne, cu drepţii”. Expresia aceasta este specifică
mediului creştin oriental din Egipt, Plaestina şi Siria. Tot orientală este şi
credinţa că mormântul reprezintă un locaş veşnic (domus aeterna). În
inscripţia amintită se spune că s-a construit un locaş de veci, prin aceasta
voind să se arate că, de fapt, nu şedera în mormânt ar fi eternă ci doar
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necesară pentru a participa la o astfel de reuniune, aceea din rai sau
paradis. Astfel, într-un epitaf creştin sirian se indică: „Locaş de veci, dur
pentru cei care au trăit în credinţă este antreul paradisului, căci fără
acesta, nimeni nu poate fi părtaş aceluia”. Iată un temei puternic
împotriva practicii incinerării!
Totodată, expresia de pe epitaful amintit explică persistenţa în
vocabularul creştin a unor expresii ca „odihnă eternă” (requies aeterna),
corspunzătoare cerinţelor păgâne referitoare la soarta celui mort , care nu
trebuia înlăturată sau tulburată în mormânt. Expresia: „aici odihneşte”
(lat. hic jacet) frecventă în inscripţiile creştine dobrogene, îşi află sensul
în această concepţie.
Ţelul final al defuncţilor era deci „învierea şi gustarea vieţii
veşnice”. Dar până atunci, era foarte importantă, cum s-a văzut,
asigurarea unui mormânt corespunzător pentru requies aeterna. Creştinii
de atunci dădeau astfel mare atenţie construirii unui mormânt,
construindu-l după posibilităţi fie din piatră fasonată, fie din ţiglă,
cărămidă sau chiar marmură (sarcofage).
Unele morminte au aspectul unor galerii cu mai multe încăperi,
dispuse în formă de cruce. Altele sunt cavouri încăpătoare cu boltă şi cu
un culoar (dromos) spre intrare. La intrarea în cavou sau în galerii şi pe
pereţii lor au fost incizate cruci sau inscripţii prin care se cheamă ajutorul
divin: „Doamne ajută!” Pe vasele din inventarul funerar citim adesea:
„Doamne, ai milă de mine” sau simplu: „Viaţă!”. Punerea în morminte a
unor monede aminteşte însă de ritualul păgân al punerii monedelor
necesare plăţii luntraşului Charon la traversarea peste rîul Styx din
mitologia greacă.
Uneori creştinii au ţinut să fie înmormântaţi lângă mormintele
martirilor (mucenicilor), ad martyres, ad sanctos, ceea ce nu este de
relevanţă în privinţa credinţei despre viaţa de dincolo. La Axiopolis,
Histria şi Tropaeum Traiani au fost descoperite bazilici comemoriale cu
morminte grupate în jurul lor, unele foarte apropiate de cripta unde se
găseau sfintele moaşte ale martirilor. De aici şi cântarea funebră: „Cu
Sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor tăi...”
Am reliefat, aici, doar câteva aspecte despre viaţa de dincolo în
care credeau strămoşii noştri. Continuitatea gândurilor despre viaţa de
dincolo este şi o reflectare a continuităţii etnice. Pe de altă parte, aceste
mărturii confirmă că strămoşii noştri au înţeles foarte bine cuvintele
Sfântului Apostol Pavel: „Dar după învârtoşarea ta şi după inima ta
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nepocăită, îţi aduni mânie în ziua mâniei şi a arătării drepte judecăţi a lui
Dumnezeu, Care va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Viaţă veşnică
celor ce prin stăruinţă în fapta bună caută mărire, cinste şi nestricăciune”.
(Romani 2, 5-7) sau: „Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi
băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17).
La Niculiţel (judeţul Tulcea) – veche aşezare românească pe
teritoriul vechii cetăţi Noviodunum – în anul 1971, cercetările
arheologice au dat la iveală o criptă – martyrion – sub altarul unei
bazilici, înălţată la sfârşitul secolului al IV-lea d.Hr., în vecinătatea unui
mormânt martiric mai vechi. În sicriul din criptă s-au descoperit moaştele
a patru „martiri ai lui Hristos”: Zotikos, Atalos, Kamasis şi Philippos, aşa
după cum se menţionează în cele două inscripţii, în limba greacă. S-a
estimat că aceştia sunt „cei mai vechi martiri” din Scythia Minor,
martirizaţi pe timpul lui Decius (250-253) în cetatea Noviodunum.
Pământul Dobrogei a dat la iveală şi osemintele lui Astion, care a
primit cununa mucenicească pentru Hristos în anul 303, la Halmyris
(judeţul Tulcea). Sfintele sale moaşte au fost descoperite sub semnele
unei bazilici, construită după anul 324.
Identificarea celor doi martiri, Epictet preotul şi Astion a fost
posibilă datorită unei inscripţii în limba greacă, zugrăvită pe nivel din
pereţii criptei descoperită în vechea cetate Halmyris, situată în nord-estul
Dobrogei la aproximativ 2,5 km de satul Murighiol (judeţul Tulcea).
Desigur că aceşti martiri au avut nădejdea Învierii şi a vieţii
veşnice atunci când au primit „botezul sângelui” pentru Hristos. Sfântul
Teotim I episcop al Tomisului (390-407) a scris: „În mintea tulburată şi
plină de griji nu se află nici un gând frumos şi nu se revarsă peste ea
harul lui Dumnezeu. A ajunge la desăvârşirea sufletului înseamnă a-l
elibera de griji, căci datorită grijilor îl nimiceşte. De aceea, se spune
despre sufletul desăvârşit că este, într-adevăr, ca un crin în mijlocul
spinilor. Căci crinul din Evanghelie înseamnă sufletul lipsit de griji, cu
nădejdea vieţii veşnice, care nici nu se osteneşte, nici nu toarce şi totuşi
s-a îmbrăcat mai frumos decât slava lui Dumnezeu”.
În acest context întreaga operă a teologilor daco-romani [Sf. Teotim I
al Tomisului, Ioan de la Tomis, Laurenţiu de Novae, Sf. Niceta de
Remesiana, Sf. Ioan Cassian, Ioan Maxenţiu, Leonţiu de Bizanţ, Petre
Diaconul, Dionisie cel Mic (Exiguul)] exprimă credinţa înaintaşilor noştri în
viaţa de apoi, credinţă ce-şi are temeiurile ei adânci în Sfânta Evanghelie a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
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AUTOCEFALIA BISERICEASCĂ
Ion Ţuţuianu
Autocefalia Bisericii Române decretată de către Cuza Vodă a fost
stipulată apoi şi de constituţia României din 1866, numai că aceste acte
de autoritate statală nu erau cele în măsură să o proclame. Patriarhia de
Constantinopol avea acum posibilitatea să mai şantajeze pe români cu
acordarea autocefaliei, adică echivalentul suveranităţii statale. Şantajul
constantinopolitan se datora şi slăbiciunii factorilor bisericeşti de la
Bucureşti, care, obişnuiţi de-a lungul veacurilor cu supunerea, nu-şi
puteau depăşi condiţia şi în practică nu se manifestau ca autocefali, cum
erau de drept. Patriarhia spera să mai scoată ceva din averile secularizate.
De pildă, în 1879 când i s-a cerut binecuvântarea pentru hirotonia a trei
noi arhierei titulari de către sinodul român, Patriarhia ecumenică a făcut
anumite obiecţii cu privire la Legea organică şi mai ales cu privire la
prevederea „autocefaliei” din această lege, declarând că nu o recunoaşte.
La pretenţia patriarhului că mitropolia Ungro-Vlahiei s-ar afla „sub
suprema suzeranitate spirituală” a scaunului ecumenic, în mod
surprinzător, mitropolitul primat, Calinic Miclescu, cel care solicitase
binecuvântarea patriarhală, trecând peste autocefalia legiferată, în cea
mai oarbă supuşenie călugărească, răspunde mândru, cu argumente
canonice şi istorice şi anume că patriarhia nu are vreun drept de amestec
în treburile bisericeşti române. Faptul că mitropolitul primat Calinic
Miclescu solicitase patriarhiei binecuvântarea hirotoniei celor trei
arhierei titulari, iar tot el se trufeşte faţă de aceeaşi patriarhie când ea îl
refuză, se poate explica prin intervenţia ministerială, care nu putea
accepta un asemenea afront adus naţiunii şi mai ales politicii de stat
independent, care nu mai putea tolera ingerinţe străine nici pe tărâm
religios.
Întrucât Constantinopolul îşi menţinea pretenţiile de supremaţie
bisericească şi mai ales de redobândire a averilor mânăstireşti din
România pierdute prin actul secularizării de către Vodă Cuza, partea
română nu mai era dispusă a rămâne tot cu capul plecat. Doar că
atitudinea românească manifestată umil prin mitropolitul primat, trebuia
corectată cu una demnă, atitudine impulsionată de către autorităţile
statului. Dacă nu se intervenea de către factorii politici, în impunerea
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unei fermităţi faţă de patriarhia ecumenică, nimic nu s-ar fi schimbat în
raporturile bisericeşti româno -constantinopolitane.
Tot presiunea autorităţilor statale asupra celor bisericeşti a făcut
posibilă la 25 martie 1882 sfinţirea pentru prima oară la români a
Sfântului Mir, în catedrala mitropolitană din Bucureşti, fără
consimţământul patriarhiei, ceea ce a trezit mânia patriarhului Ioachim
III, care a trimis la Bucureşti scrisoare de mustrări şi învinuiri, cu
invocarea drepturilor de suzeranitate bisericească. Ca şi la alte momente,
factorii bisericeşti români, determinaţi politic să-şi asume ieşirea dintr-o
supuşenie oarbă faţă de patriarhie, îmbrăcată în sacralitate, şi prin actul
de sfinţire a Marelui Mir, aveau grijă să-şi asume ulterior meritul unui
gest pe care au fost împinşi a-l face.
Pentru a se termina şi cu problema autocefaliei bisericeşti legiferată
în România, depăşindu-se pretextul nerecunoaşterii acestui act de către
scaunul ecumenic, de care se prevalau chiar beneficiarii acestei
suveranităţi bisericeşti, dar nu puteau ieşi dintr-o prea veche mentalitate
de dependenţă, privită ca ceva de drept divin, tot autoritatea statală a
trebuit să se implice, pentru ducerea până la capăt a lucrului mai de multă
vreme legiferat şi consfinţit prin constituţie. În februarie 1885 s-a ţinut o
adunare secretă la Mitropolia din Bucureşti, cu prezenţa ministrului
cultelor Dimitrie A. Sturdza, formulându-se o nouă scrisoare către
patriarhia ecumenică pentru recunoaşterea autocefaliei. La 20 aprilie
1885 a fost trimisă la Constantinopol scrisoarea mitropolitului primat, cu
avizul regelui Carol I, însoţită de o altă scrisoare a ministrului cultelor.
Dacă scrisoarea către patriarh, semnată de „al Înalt Sanctităţii Voastre
mai mic în Domnul şi împreună-liturgisitor Archiepiscop şi Mitropolit al
Ungro-Vlahiei, Primat şi Preşedinte al Sfântului Sinod al României,
Calinic”, cerea umil şi cu frazeologia obişnuită a se da binecuvântarea de
autocefalie, această scrisoare nu avea curajul a se fi trimis direct de către
semnatar, ci era înaintată de către ministrul cultelor, cu următoarea
recomandare: „Prea Înalt Sfinţite. Cu cel mai profund respect, mă
grăbesc a comunica Sanctităţii Voastre scrisoarea alăturată a Părintelui
Callinic Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Primat al României, prin care
Înalt Prea Sfinţia Sa în numele Sfântului Sinod al României, şi după ce a
primit Maiestăţii Sale Regelui, Augustul meu Stăpân, şi a guvernului
Său, cere de la Sanctitatea Voastră să binevoiţi a acorda binecuvântarea
Voastră, Bisericei autocefale a Regatului României, ca soră de aceiaşi
credinţă ortodoxă. Guvernul Maiestăţii Sale Regelui României este prea
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fericit că astfel se vor stabili relaţiuni cordiale între Biserica autocefală a
României şi Prea Venerabilul şi Întâiul Tron Patriarhicesc al Bisericei
Răsăritului. Îndeplinesc o datorie din cele mai plăcute, mulţumind
Sanctităţii Voastre în numele Augustului Meu Stăpân şi al Guvernului
Său pentru spiritul plin de bunăvoinţă şi pentru simţimintele înalte, ce aţi
arătat în aceste împrejurări, pentru a ajunge cu toţii la un rezultat atât de
priincios pentru unitatea şi pacea Sfintei Biserici a Răsăritului. Depunând
o sărutare pioasă pe dreapta Sanctităţii Voastre, cu cea mai profundă
veneraţiune, am onoarea a rămânea al Sanctităţii Voastre prea plecat şi
supus servitor şi fiu sufletesc, D. Sturdza. Bucureşti în 20 Aprilie, 1885”.
Patriarhia de la Constantinopol să salveze aparenţa de bunăvoinţă
şi dragoste, iar cu speranţa că această aparenţă ar contribui la
redobândirea moşiilor pierdute prin secularizare, se grăbeşte a da
răspunsul favorabil: „Excelenţă. Cu bucurie am primit prea preţioasa
epistolă a Excelenţei voastre de la 20 ale curgătoarei luni Aprilie, anul
curent, prin care Ne înaintaţi epistola mult doritului nostru în Christos
frate şi coliturgisitor, Înal Prea Sfinţitul şi mult stimatul Mitropolit al
Ungro-Vlahiei, D. Callinic, care cere de la Marea noastră Biserică a lui
Christos binecuvântarea şi recunoaşterea Prea Sfintei Biserici a Regatului
României ca autocefală, asigurându-ne că Guvernul Maiestăţii Sale
Regelui consideră de mare norocire consolidarea relaţiunilor cordiale
dintre tronul Nostru ecumenic şi Prea Sfânta Biserică a României.
Cererea aceasta, primind-o cu plăcere ca raţională, dreaptă şi
corespunzătoare cu aşezămintele bisericeşti, ne-am grăbit a o împlini;
lucru ce l-am făcut împreună cu Sfântul Sinod cel de pre lângă Noi al
Prea Sfinţiţilor Mitropoliţi, eliberând în acest scop Sfântul Tom
patriarhicesc şi sinodal, pe care-l trimetem cu epistola Noastră Înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit al Ungro-Vlahiei, şi Primat a toată România, D.
Callinic, prin care Tom binecuvântăm pe Prea Sfânta Biserică a
României, recunoscând-o autocefală şi întru toate de sine administrată şi
proclamăm pe Sfântul ei Sinod, frate în Christos prea iubit. Cu ocaziunea
acestui fapt îmbucurător, rugăm pe Excelenţa voastră, să binevoiţi a
înfăţişa Maiestăţii Sale Regelui României, părinteştile Noastre
binecuvântări şi călduroase rugăciuni pentru gloria Maiestăţii Sale, care
totdeauna cu mărinimie ocroteşte drepturile şi interesele Bisericii
Ortodoxe a României, şi pentru prosperitate al poporului român, care a
păstrat nestins sfântul depozit al sfintei noastre credinţe, celei nepătate.
Mulţumind Excelenţei Voastre şi Excelenţiilor lor, celorlalţi Miniştri ai
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Maiestăţii Sale, pentru manifestarea cu deosebire vădită şi în această
împrejurare de simţimintele eminamente pioase şi pentru lăudabilul zel
pentru consolidarea relaţiunilor cordiale dintre Biserica Autocefală a
României şi Biserica Noastră cea mare a lui Christos, Ne rugăm ca harul
Domnului nostru Iisus Christos să întărească guvernul regal în
sârguinţele lui pentru întărirea piosului popor român în tot binele. Fie
anii Excelenţei Voastre cu sănătate şi cu bucurie. Al prea scumpei
Excelenţei Voastre călduros rugător către D-zeu şi în totul dispus. Al
Constantinopolei Ioachim”.
Scrisorile de solicitare a recunoaşterii autocefaliei au ajuns repede la
Constantinopol, prin reprezentanţa diplomatică română din capitala otomană,
fără a fi duse de vreo delegaţie cu daruri multe, iar răspunsul afirmativ a venit
pe aceeaşi cale şi cu surprinzătoare promptitudine către mitropolit şi către
ministrul Instrucţiunii Publice şi Cultelor1, la 25 aprilie 1885, în urma unei
hotărâri sinodale în acest sens, împreună cu tomosul de autocefalie2.
Constantinopolul patriarhal obişnuit cu primirea de bogate daruri la momente
de mai mică însemnătate, de data aceasta nu s-a ales cu nimic, ci rămânea cu
iluzia abrogării legii secularizării şi redobândirii averilor pe care le stăpânise
în Principatele Române, timp de secole.
La 1 mai 1885, mesajul regal3 pentru deschiderea sfântului sinod
exprima bucuria dobândirii acestui bun rezultat: „Prea Sfinţi Părinţi. Sfântul
Sinod al Bisericii autocefale ortodoxe române a înregistrat de astădată un fapt
de mare însemnătate. Sunt fericit a anunţa Prea Sfinţiilor Voastre, că
autocefalia seculară a Bisericii ortodoxe române a căpătat binecuvântarea
Sanctităţii Sale Patriarcului Ecumenic, şi că astfel poziţiunea Bisericii române,
egal îndreptăţită cu celelalte Biserici ortodoxe autocefale, surorile ei de aceiaşi
credinţă şi de acelaşi rit, se află bine definită. Acest bun rezultat l-am obţinut
prin stăruinţele Guvernului Meu, cu concursul luminat şi patriotic al Prea
Sfinţilor Mitropoliţi şi Episcopi ai Bisericei române şi graţie înaltelor
simţiminte de adevărată frăţie creştinească ce însufleţeşte pe Sanctitatea Sa
1

Chiru C. Costescu, Colecţiune de Legi, regulamente, acte, deciziuni, circulări,
instrucţiuni, formulare şi programe, Bucureşti, 1916, p. 79-80.
2
Ibidem, p. 80-82; vezi şi Constantin Pârvu, Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române,
în Studii Teologice, VI (1954), nr. 9-10, p. 511-530; Niculae I. Şerbănescu, 80 de ani
de la dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în Biserica Ortodoxă
Română, LXXXIII (1965), nr. 3-4, p. 247-273; Ioan Rămureanu, La a 90-a aniversare
a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în Biserica Ortodoxă Română, CXII
(1975), nr. 11-12, p. 1366-1383.
3
Chiru C. Costescu, op.cit., p. 76-77.
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Ioachim IV şi pe Sfântul său Sinod. Faptul acesta care întăreşte şi mai mult
poziţiunea Bisericei în înălţimea şi demnitatea ce i se cuvine trebuie să umple
de bucurie inimile noastre a tuturora. Biserica, din a cărei apărare în secolii
trecuţi Românii îşi fac gloria lor, a fost totdeauna nedeslipită de destinele ţărei.
Pătruns de acest adevăr istoric şi cunoscând credinţa nestrămutată a poporului
în religiunea lui strămoşească, din cea dintâia zi şi în tot timpul Domniei Mele
am avut dinaintea ochilor Mei un ţel constant, mărirea şi întărirea Bisericei
române, pentru ca ea să rămână acea mare instituţie naţională de Stat, pe care
poporul român să se poată totdeauna sprijini. Nu mă îndoiesc, că Biserica
ortodoxă română, stând astfel în poziţiunea ei firească, se va întări şi se va
dezvolta înăuntru prin strânsa unire a membrilor acestui Sfânt Sinod şi prin
dragostea creştinească a tuturor servitorilor altarului, a cărora ridicare trebuie
să fie o preocupare continuă a Sfântului Sinod şi a guvernului Meu. Ţara
întreagă îşi are ochii ţintiţi asupra acestei sfinte adunări. Cunosc simţimintele
religioase şi patriotice, de care este însufleţit Sfântul Sinod, şi de aceea
guvernul Meu îl va sprijini în toate măsurile, ce va lua în înţelegere cu dânsul
şi cari duc la împlinirea scopului ce urmărim cu toţii- întărirea şi mărirea
Bisericei şi a patriei. Eu declar deschisă sesiunea de primăvară a Sfântului
Sinod al Bisericei ortodoxe române. Dat în Castelul Peleş în 1 Maiu, anul
1885. Carol. Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, D. Sturdza.
No.1403”.
Era o realitate că autocefalia a fost strădania guvernului mai mult,
iar biserica s-a lăsat doar antrenată şi pe această direcţie, ea fiind
beneficiara, în fond. La moartea mitropolitului Calinic Miclescu, în 1886,
guvernul liberal a impus ca primat pe episcopul Dunării de Jos, Iosif
Gheorghian, care, nu avea cum să nu corespundă aşteptărilor de a fi
instrumentul docil. Totuşi, guvernul prezidat de Ion C. Brătianu, a avut
abilitatea de a nu repeta eroarea cavalerismului manifestat de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza. S-a făcut simulaţia de alegere, în cea mai bună
tradiţie românească şi ortodoxă, încât nimeni dintre factorii bisericeşti nu
s-a mai scandalizat de amestecul puterii politice în viaţa bisericească.
Nimeni nu s-a mai referit la vreo atingere a canonicităţii, ca pe vremea
lui Cuza Vodă, când nici unul din ierarhii numiţi de el nu a fost arătat
vreodată ca necorespunzător. S-a intrat în normalitatea ipocriziei şi a
complicităţii dintre stat şi biserică şi toată lumea a rămas mulţumită.
La 20 mai 1893, a fost sancţionată Legea clerului mirean şi a
seminariilor care prevedea: salarizarea clerului, întreţinerea bisericilor,
fixarea parohiilor, numirea şi pregătirea clerului de mir, controlul
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administrativ şi disciplina în biserică. Legea a adus schimbări trebuitoare
în viaţa bisericii, dar cum statul îşi spunea cuvântul în toate problemele
bisericeşti. Ierarhii nici nu făceau nimic, nici nu aveau vreo iniţiativă,
doar mai erau deranjaţi de controlul statului şi mulţumiţi de privilegiile
primite din partea guvernului, împotriva cărora nu şi-au exprimat
nemulţumirea vreodată. Mitropolitul primat Iosif Gheorghian, incomodat
de iniţiativa ministrului conservator, Take Ionescu, nu a avut nici măcar
curajul să supună dezbaterii sinodale proiectul de lege amintit, încât a
demisionat şi s-a retras la mânăstirea Căldăruşani, pe 29 martie 1893, în
aşteptarea unui nou guvern liberal, care să-l readucă în fruntea bisericii.
Noul primat, Ghenadie Petrescu, era adus de guvernul conservator,
din episcop de Argeş, dar în 1896, guvernul liberal instigă pe sinodali
contra lui, ceea ce-l determină pe Ghenadie să se retragă acum el la
Căldăruşani, pentru a-i face loc predecesorului. Din Căldăruşani,
Ghenadie Petrescu nu vrea să mai revină la altă schimbare de guvern, mai
ales că o lege specială îi asigura un trai îmbelşugat4. Revine Iosif
Gheorghian în fruntea bisericii, iar după el Atanasie Mironescu, urmat de
Conon Arămescu-Donici, dar acum nimeni nu se mai plângea de
canonicitate, ca pe vremea lui Cuza Vodă, pentru că formal totul era în
regulă şi formalismul în biserica română a fost mai totdeauna regula de
viaţă.

4

Ibidem, p. 350.

CÂTEVA PRECIZĂRI NECESARE ÎN LEGĂTURĂ CU
SĂRBĂTOAREA „ZILELE BACĂULUI”
IOAN MURARIU
Teritoriul actualului municipiu Bacău a fost locuit încă din
preistorie, după cum au demonstrat arheologii băcăuani în urma
descoperirilor făcute. Dar în izvoare istorice, Bacăul este menţionat
târziu.
Cele două ipoteze potrivit cărora prima atestare documentară ar fi
în 1391/13921 sau la 15 aprilie 14002, sunt neconvingătoare. Istoricii
băcăuani consideră, pe bună dreptate, că cea dintâi atestare sigură a
Bacăului se găseşte în cunoscutul privilegiu comercial pe care domnul
Moldovei, Alexandru cel Bun, l-a acordat negustorilor lioveni în ziua de
6 octombrie 14083.
Se poate spune că data primei atestări a unei localităţi este
asemănătoare cu data de naştere a unui om şi, de aceea, trebuie
sărbătorită. Bacăul îşi sărbătoreşte ziua începând cu 6 octombrie 1997. În
continuare doresc să relatez, pe scurt, cum s-a ajuns la această frumoasă
sărbătoare, care este aşteptată cu bucurie în fiecare toamnă de băcăuanii
de toate vârstele.
Prima propunere a fost făcută în ziua de 6 OCTOMBRIE 1992,
nu la 3 octombrie 1996, cum s-a afirmat de câteva ori în presa băcăuană4.
În vara anului 1992 m-am aflat multă vreme în satul meu natal,
adică în satul Dămileni din comuna Cristineşti, judeţul Botoşani. Acolo,
Ştefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, în Carpica, Complexul muzeal
judeţean Bacău, nr. XVIII - XIX (1986-1987), p. 265-283. Aceiaşi ani i-a menţionat şi
O.G. Lecca în Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României, Bucureşti,
Editura Universul S.A., 1937, p. 41.
2
Ibidem, p. 279. Documentul din 15 aprilie 1400 a fost publicat la Roma în anul 1970.
La noi a fost semnalat de profesorul şi cercetătorul băcăuan Dumitru Zaharia în Revista
Arhivelor, nr. 1/1973.
3
Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României
în documente (1368 - 1900), Bucureşti, Editura Politică, 1971, p. 95 - 99. Vezi şi Alexandru
Artimon, Ioan Mitrea, Bacău – reşedinţă voievodală, Bacău, 1996, p. 44-45.
4
Jean Ciută, Geneza şi semnificaţia „Zilelor Bacăului”, în Deşteptarea", Bacău, 5
octombrie 1998, p. 16; Idem, „Zilele Bacăului” - două istorii şi actualitatea, în Ziarul
de Bacău, 7 octombrie 2005, p. 6.
1
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nu departe de râul Prut, se auzea foarte bine postul de radio Chişinău.
Ascultând ştirile, am aflat că în Chişinău se făceau mari pregătiri pentru
sărbătorirea zilei municipiului. Chişinăuenii au dat acelei sărbători
denumirea de „Zilele Chişinăului”. Amintesc cititorilor că localitatea
Chişinău este menţionată pentru prima oară într-un hrisov moldovenesc
redactat la Vaslui în ziua de 17 iulie 14365.
Când m-am întors în Bacău am găsit publicaţiile basarabene
Glasul, Făclia, Literatura şi Arta, Basarabia şi Tinerimea Moldovei la
care eram abonat, iar la primele patru dintre ele colaboram cu articole de
istorie încă din anul 1990. Acolo am aflat ceea ce aflasem şi la postul de
radio Chişinău. Tot atunci am mai aflat că se intenţionează a fi sărbătorite
zilele municipiului Bucureşti, precum şi ale municipiului Iaşi (acestea din
urmă cu numele de Sărbătorile Iaşilor).
Denumirea de Zilele Chişinăului mi-a plăcut foarte mult şi, de
aceea, m-am gândit că şi în Bacău s-ar putea organiza o sărbătoare anuală
intitulată Zilele Bacăului. În acest scop am trimis un articol la redacţia
celui mai citit ziar băcăuan de atunci, Deşteptarea, propunând o
asemenea sărbătoare pentru 6 octombrie 1992, când Bacăul împlinea
584 de ani de vârstă documentară sigură. Articolul meu era, probabil,
prea lung, aşa că în ziua de 6 octombrie 1992 domnul Constantin Călin,
cunoscut cadru didactic universitar, critic literar şi publicist băcăuan, care
atunci făcea parte din Comitetul de redacţie al ziarului amintit, a publicat
numai în rezumat articolul, din care redăm câteva rânduri: „Citind o
serie de informaţii despre sărbători ca «Zilele Iaşilor» şi «Zilele
Bucureştilor», dl.prof.dr. Ioan Murariu s-a gândit să propună ca şi
oraşul nostru să organizeze în fiecare an, între 6 şi 8 octombrie, «Zilele
Bacăului». De ce s-a oprit la aceste date? Pentru că – precizează el –
cel mai vechi document care menţionează Bacăul a fost scris pe 6
octombrie 1408, în cancelaria domnitorului Alexandru cel Bun". (vezi
Deşteptarea, Bacău, 6 octombrie 1992, p. 2).
Propunerea mea a fost citită de mulţi băcăuani, unii chiar m-au
felicitat, dar notabilităţile de atunci ale municipiului nu s-au arătat
interesate şi nu au iniţiat nimic nici în 1992, nici în anii imediat următori.
Situaţia s-a schimbat radical după ce domnul Dumitru Sechelariu a fost
ales primar al Bacăului.
Documenta Romaniae Historica, A . Moldova, vol. I (1384 - 1448), Bucureşti,
Editura Academiei R.S.R., 1975, p. 219-220.
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Pentru luna octombrie 1996, când municipiul nostru împlinea
vârsta documentară de 588 de ani, câteva instituţii de cultură au organizat
un simpozion închinat istoriei localităţii. Simpozionul din 3 octombrie
1996, la care au fost prezentate aproape zece comunicări ştiinţifice, s-a
ţinut în sala de festivităţi a Protopopiatului din Bacău (în incinta bisericii
Precista). Au participat mulţi intelectuali băcăuani, precum şi mulţi elevi
din câteva clase de la fostul liceu teoretic „George Bacovia”, invitaţi de
domnul profesor dr. Ioan Mitrea. Atunci am reluat propunerea din
anul 1992 privitoare la necesitatea sărbătoririi „Zilelor Bacăului”.
Domnul profesor dr. Jean Ciută, care conducea lucrările simpozionului, a
fost total de acord, dar a cerut şi părerea celor prezenţi. Nu s-a redactat
nici un document în acest sens, însă aplauzele participanţilor la
simpozion au fost interpretate ca o aprobare a propunerii.
Despre simpozionul din 3 octombrie 1996, domnul profesor dr. Jean
Ciută a scris următoarele într-un articol publicat în anul 1998: „(...). Cu acel
prilej a existat propunerea (prof.dr. Ioan Murariu) ca ziua de 6 octombrie să
devină Sărbătoarea Băcăuanilor cu caracter de permanenţă. Comisia de
Ştiinţă, Învăţământ, Cultură, Sport şi Agrement a Consiliului Judeţean Bacău
a preluat propunerea, a analizat-o în cadrul Comisiei, şi la data de 5
octombrie 1996 a prezentat-o în şedinţa Consiliului Judeţean Bacău”6.
Proiectul de Hotărâre propus de primarul Dumitru Sechelariu în
ziua de 25 noiembrie 1996 a fost adoptat în unanimitate. Articolul unic al
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău prevedea că „Ziua de
6 octombrie se declară Ziua Municipiului Bacău”7.
Menţionez că domnul profesor dr. Jean Ciută, care atunci avea
calitatea de membru al Consiliului Judeţean Bacău, a insistat mult pe
lângă factorii de decizie pentru oficializarea acestei frumoase sărbători.
Prima ediţie a „Zilelor Bacăului”, pregătită din timp şi temeinic,
s-a ţinut în luna octombrie 1997. Au participat atunci, timp de câteva
zile, zeci de mii de băcăuani – tineri, copii şi vârstnici. Cele nouă ediţii
care s-au organizat până în prezent au înscris în program simpozioane,
lansări de cărţi, spectacole de teatru, vernisaje, expoziţii etc. Au fost
prezenţi mari interpreţi de muzică populară, precum şi prestigioase
Jean Ciută, Cum s-au născut „Zilele băcăuane”, în Almanahul Veteranul de război
(Bacău, 580), p. 18. Acolo autorul a folosit termenul „Zilele băcăuane”, dar denumirea
oficială şi consacrată este aceea de „Zilele Bacăului”.
7
Ibidem.
6
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formaţii de muzică uşoară. Nu au lipsit distracţiile populare de tot felul,
berea, produsele culinare şi de artizanat, focurile de artificii, astfel că toţi
participanţii au rămas mulţumiţi, aşteptând cu interes ediţiile următoare.
Până în anul 2003 (inclusiv), „Zilele Bacăului” au fost sărbătorite
fie în centrul municipiului, fie în incinta Complexului Sportiv. Începând
cu anul 2004, domnul primar Romeo Stavarache organizează această
îndrăgită manifestare pe platoul de lângă impunătoarea Catedrală
Ortodoxă, aflată în construcţie.
Ca profesor de istorie şi ca modest cercetător ştiinţific am
contribuit la frumoasele sărbători ale municipiului nostru doar cu
comunicări ştiinţifice la câteva simpozioane.
Am scris aceste rânduri nu pentru a-mi revendica paternitatea
asupra propunerii de organizare a „Zilelor Bacăului”, ci pentru ca
adevărul să poată fi cunoscut în viitor de eventualii băcăuani interesaţi.

TIPURI DE MIŞCĂRI DE POPULAŢII
ÎN SECOLELE XX ŞI XXI ŞI CAUZELE LOR
- PROIECT DIDACTIC Adriana Leahu
Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică în România
este un proiect EURO CLIO/ MATRA/ CENTRUL EDUCAŢIA 2000+ care
se derulează în România în perioada iunie 2003 – iunie 2006. Proiectul
urmăreşte să contribuie la realizarea unor schimbări majore în domeniul
predării istoriei şi a educaţiei pentru cetăţenie democratică în România.
Proiectul este structurat pe două componente: elaborarea şi implementarea de
noi materiale didactice şi constituirea unui grup de formatori şi persoaneresursă, care vor asigura continuitatea procesului de modernizare în predarea
istoriei. În ceea ce priveşte prima componentă s-a elaborat un pachet
educaţional alcătuit din cinci module după cum urmează:
- „Mişcări de populaţii în secolul XX-XXI”
- „Democraţia şi drepturile omului”
- „Cooperare şi conflict”
- „Mesajele culturii secolului XX”
- „Dialoguri culturale”.
Prin activitatea pe care o prezentăm facem o propunere de abordare
metodologică a unui conţinut din modulul „Mişcări de populaţii în
secolele XX-XXI” – autor Ecaterina Stănescu, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Bucureşti.
PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ
Argument: „Migraţia trebuie cunoscută şi înţeleasă şi de elevii noştri,
pentru că în România, credem noi, ea este încă percepută deformat în urma
prezentării numai a situaţiilor extreme; sunt cunoscute doar cei care s-au realizat
în mod spectaculos şi cei care sunt restituiţi, prin transporturi „speciale”.
Clasa a VII-a A
Liceul de Artă „George Apostu” Bacău
Obiectul – Istorie Universală
Propunător: Adriana Leahu
Tema: - Modulul: Mişcări de populaţii în secolele XX-XXI –
Tipuri de mişcări de populaţii în sec. XX şi XXI şi cauzele lor (Pachet
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educaţional – autor Ecaterina Stănescu, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” – Bucureşti).
Obiective:
1. Să înţeleagă şi să folosească corect în diferite contexte cuvintele
cheie: migrant, emigrant, imigrant, migraţie legală, ilegală,
migraţie economică, migraţie globală, migraţie virtuală, migraţie
forţată, migraţie voluntară.
2. Să identifice principalele cauze care determină migraţiile
contemporane.
3. Să utilizeze critic sursele.
4. Să evalueze diferite puncte de vedere manifestând flexibilitate,
independenţă în gândire.
5. Să manifeste empatie şi toleranţă.
Resurse: Harta, fişe de lucru, presă scrisă, imagini.
Metode şi tehnici: Brainstorming, învăţarea prin descoperire, joc
de rol (conferiţa de presă) lucrul în grupe.
Desfăşurarea activităţii
Secvenţa 1 – 5’ – cuvânt cheie Migraţie
1. Elevii răspund la întrebarea „Ce (migraţii) deplasări de populaţii
cunoaşteţi de la orele de istorie din cultura voastră generală (lecturi, TV).
- Brainstorming – fiecare răspuns este notat pe tablă de elevul care
îl formulează.
- Profesorul enunţă şi notează pe tablă tema pusă în discuţie
„Tipuri de mişcări de populaţii în sec. XX – XXI şi cauzele lor”
Secvenţa 2 – 10’
1. Elevii sunt împărţiţi în 5 grupe.
2. Profesorul distribuie fiecărui elev un glosar cu termeni – cuvinte
cheie şi fişe de lucru.
3. Sarcini de lucru: - fiecare grupă trebuie să descopere tipul de
migraţie care este prezentat în sursă şi să-şi argumenteze decizia.
4. Profesorul notează pe tablă tipurile de migraţii descoperite de elevi.
Secvenţa 3 – 5’
Cauzele migraţiilor – Brainstorming – pe grupe.
o Raportorul fiecărei grupe prezintă cauzele descoperite şi le
notează pe tablă pe cele care nu se repetă.
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o Profesorul reformulează şi completează răspunsurile
elevilor.
Secvenţa 4 – 2’
Sarcini de lucru:
a). Cele 5 grupe trebuie să identifice tipul de migraţie voluntară
sau forţată din sursele pe care le au la dispoziţie.
Secvenţa 5 – 25’
Profesorul distribuie fiecărei grupe câte un articol din presa cotidiană
(care face referiri la statistici ale plecărilor la muncă în străinătate, destinaţiile
predilecte, speranţele celor care pleacă, greutăţile celor care rămân, riscurile la
care se expun, migraţia legală şi ilegală, reuşite).
Sarcini de lucru:
Grupa 1
Aşteptări şi dezamăgiri ale migranţilor.
Grupa 2
Principalele motive pentru migraţia românilor în străinătate – factori care
favorizează migrarea forţei de muncă (interni şi externi).
Grupa 3
Riscurile migraţiei ilegale (clandestine).
Grupa 4
Locurile de muncă pentru migranţi. Explicaţi expresia „Toate drumurile
duc la Roma” folosită în legătură cu migraţia contemporană.
Grupa 5
Problemele din familiile migranţilor – ce se întâmplă cu copiii rămaşi acasă?
Pentru a-i ajuta în rezolvarea acestor sarcini se organizează „O
conferinţă de presă” susţinută de un coleg din şcoală care are părinţii
plecaţi la muncă în străinătate. Acesta va răspunde la cel mult două
întrebări din partea fiecărei grupe de „jurnalişti”.
Întrebările vor fi formulate în legătură cu sarcinile de lucru primite.
Fiecare grupă îşi va prezenta rezultatele activităţii în 2 minute.
Temă pentru acasă: Întreprindeţi timp de 2 săptămâni un sondaj
printre colegii cl. V-VIII din şcoala noastră pentru a realiza o statistică
privind numărul celor ai căror părinţi (unul sau amândoi) sunt plecaţi la
muncă în străinătate.
Evidenţiaţi după interviuri cu cei în cauză dacă şi cum s-a schimbat
viaţa lor după plecarea părinţilor.
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GRUPA 1
Costel Şerban, 27 de ani, s-a realizat în Italia. Din necalificat, şef-constructor la Roma
,,Am venit în Italia cu mărfarele. Din Ungaria am luat un marfar până la Ljubljana, apoi
un altul până la graniţa cu Italia. Am stat câteva luni, m-am întors acasă, apoi iar am încercat să
vin, tot cu mărfarele. M-au prins slovenii, mi-au dat interdicţie şi m-au trimis acasă. Am
împrumutat 300 de mărci, din care 50 i-am lăsat soţiei, şi am plecat din nou. În februarie 1998
am plecat iarăşi din Ungaria la Ljubljana, tot cu mărfarul, dar de la Ljubljana am luat un taxi
până la graniţa Italiei.
Eram un om disperat când am ajuns la Guidonia, lângă Roma. Cu ultimii bani mi-am luat două
chifle şi un iaurt. Câteva luni am muncit pe apucate, cu 50.000 de lire pe zi. Tot căutând , am
găsit o echipă de fierari- betonişti din Napoi, vestiţii ,,carpentieri napoletani,, care m-au luat cu
ei la muncă. Acolo am avut şansa să ,,fur,, meserie. Şeful napoletanilor m-a luat ca ajutor”.
După câţiva ani de muncă Costel Şerban botezat de italieni “Constantino” este acum
şeful unei echipe de constructori români care lucrează la 5 blocuri de locuinţe din Roma.
Sursa: Evenimentul Zilei, 25 noi.2002.

GRUPA 2
Ţările de Jos au cunoscut două valuri migratoare legate de decolonizare.Primul
este declanşat de independenţa Indoneziei , in anul 1949. Obţinerea independenţei s-a
făcut în condiţii care, deşi nu dramatice, au fost destul de tensionate , influenţând
situaţia olanezilor născuţi în colonie şi a numeroşilor euro-asiatici ( metişi numiţi de
obicei ,,olandezi indonezieni,,)care nu-şi mai găsesc locul în noua republică.
Deteriorarea relaţiior dintre Indonezia si Ţările de Jos după 1949 a determinat
aproximativ 280.000 de personae să părăsească arhipelagul, unde nu-şi mai puteau
menţine situaţia oarecum privilegiată pe care o avuseseră. Aproximativ două treimi
dintre cei care s-au deplasat erau olandezi indonezieni. Fără speranţa de a mai putea
reveni, ei s-au îmbarcat către o metropolă indepărtată şi rece, pe care cei mai multi
dintre ei nici nu o văzuseră vreodata.

GRUPA 3
.Mărturia lui J.L.K., migrat în România din Congo-Brazaville
Experienţa mea ca refugiat este una pentru care cuvintele nu sunt de ajuns.
Părăsind totul, familie, prieteni, mă aflu acum în această ţară (Romania, 1999) în care
nu cunosc pe nimeni, nici chiar limba, trăind prin bunăvoinţa organizaţiilor
internaţionale si a guvernului.Înainte de a-mi părăsi ţara lucram într-o societate aviatică
si aveam toate condiţiile pentru o viaţă bună. Atunci când a izbucnit războiul, eram , cu
probleme de sreviciu, într-un alt oras. A fost şansa mea deoarece toţi colegii mei au fost
omorâţi de un obuz care a atins clădirea firmei.Cu ajutorul unor prieteni am reuşit să
părăsesec ţara abandonând totul şi , dintr-o ţară în alta, sunt acum în România.
Calvarul vieţii mele au fost cele două luni petrecute într-o pădure, fără hrana sau
medicamente.Am văzut copii murind de foame, bătrâni abandonaţi pentru că nu aveau
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puterea să fugă. Viaţa nu mai avea nici un sens, fiinţa umana nu mai valora nimic.Omul
devenise un animal sălbatic trăind în pădure.
Acesta a fost calvarul vieţii mele înante de sosirea în România.

GRUPA 4
Deplasarea întreprinderilor favorizată de fenomenul globalizării provoacă o
formă noua de migraţie ce poate fi numită ,,migraţia cadrelor’’. Mii de persoane cu
înaltă calificare , personal de înalt nivel, directori de firme, manageri, spacialişti, etc.,
migrează în contextul unei mobilităţi legate de desfăşurarea investiţiilor pe scară
planetară. Aceştia formează o categorie de persoane provocată de migraţie şi care este în
continuă creştere. Aceşti străini care au un nivel social înalt nu sunt percepuţi ca
,,imigranţi’’ pentru ca acest termen implică o poziţie socială modestă. Ei sunt
,,internaţionali’’ceea ce este cu totul altceva.In categoriile sociale înalte a fi străin, a
veni din străinătate , a vorbi limbi străine, a avea prieteni de toate nationalităţile
reprezintă nu stigmate ci avantaje, cultivate şi puse în evidenţa. Aceste cadre expatriate
sunt caştigătorii procesului de globalizare.
Ann Catherine Wagner, Itineraire au coeur des elites de la mondialisation, in
Petition, nr. 2, Paris, 1998.

GRUPA 5
O dată cu apariţia Internetului, lumea a început să converseze fără să mai fie împiedicată
de distanţe,ţara în care se află, timpul zilei, vremea de afară, etc.S-a descoperit că e mult mai usor
să-ţi trimiti mesaje prin e-mail decât să dai bani pe timbre sau pe telefoane internaţionale.
In ultima vreme, comunităţile virtuale exista sub formă de chat sau
forumurile(preferatele mele).Desi îmi place chat-ul,n-am prea mult timp să-l folosesc,aşa că
intru on-line doar de placere fără să caut ceva special.(Revista Level ,2002).

Sarcini de lucru:
1. Citiţi cu atenţie glosarul de termeni şi descoperiţi ce tip de migraţie prezintă
sursa din fişa voastră. Argumentaţi.
2. Care dintre cauzele migraţiilor contemporane se regăsesc în sursa dată?
Secvenţa 5
GRUPA 1
„Fiecare român ajunge la un moment dat să doarmă pe sub poduri şi să îndure umilinţe
peste umilinţe”.
Dumitru Crăciun, emigrant român din Italia – Evenimentul Zilei – 23.X.2005.
„În România am avut o mică societate, cum afacerile nu au mers am plecat în Italia. Aici
am început de la munca de jos. Am dormit pe sub poduri, am mâncat la caritate, experienţe prin
care au trebut mulţi români. Am găsit un loc de hamal la un angro de fructe din Torino. Munceam
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de la 1,00 noaptea până a doua zi la prânz pentru 800 mii lire pe lună”.
Mihai Cristofor – Evenimentul Zilei – 23. X. 2005.

GRUPA 2
Efectele migraţiei forţei de muncă sunt benefice pentru economia României, cu
condiţia ca aceasta să fie temporară şi fondurile aduse în ţară să fie investite.
Principalele motive pentru care românii aleg să muncească în străinătate sunt
salariiile reduse, nivelul ridicat al şomajului urban şi cel al şomajului ascuns, neinclus în
statistici. Cei care se întoc în ţară folosesc câştigurile din străinătate pentru a-şi achita
mai întâi datoriile, apoi cumpără case, maşini, electrocasnice, iar pe locul trei al
priorităţilor se află investiţiile în educaţia copiilor.
„Migraţia forţei de muncă nu are legătură cu integrarea României în U.E., dar
este favorizată de deschiderea grupării de către România”, a afirmat Daniel Dăianu, fost
ministru al Finanţelor. El a mai arătat că există o serie de factori care favorizează
migrarea forţei de muncă, unul dintre aceştia fiind îmbătrânirea populaţiei din U.E.
Ziarul „Gândul” – 18. X. 2005.

GRUPA 3
Planuri de drum pentru Italia.
„De obicei românii pleacă în străinătate convinşi de poveştile celor care se întorc
în ţară şi descriu o viaţă roz. Nu este aşa „ ne-a declarat Dumitru Crăciun. Indiferent de
planurile de la plecare, românii trebuie să facă tot posibilul să ajungă în Italia „cu un
contract de muncă chiar şi pentru trei luni”. Şi asta pentru că asigură „cazare, de obicei
gratuită, masă contra cost şi un salariu sigur”. Abia „după 3 luni, dacă au strâns destui
bani şi au ceva cunoştinţe, doritorii pot rămâne clandestin”. Din acel moment riscurile
cresc simţitor. Angajatorii profită de pe urma celor rămaşi exploatându-i, neplătindu-i la
timp şi şantajându-i cu repatrierea. Raziile carabinierilor devin un veritabil duşman, iar
prietenii se pot transforma peste noapte în turnători la poliţie.
Evenimentul Zilei – 23. X. 2005.

GRUPA 4
Unde se poate lucra în Italia.
Femeile se pot angaja ca îngrijitoare non stop la bătrâni. De aceea, este bine de
reperat o bătrână care se poate mişca, pentru că persoanele imobilizate la pat pot umple
tot timpul şederi. Femeile care îngrijesc o persoană în vârstă fac de mâncare, spală,
calcă, fac curat şi uneori cumpărăturile. La toate acestea se adaugă îngrijirea bătrânei
care trebuie dusă la baie, supravegheată, spălată. Bărbaţii se pot angaja pe şantier şi
lucrează 10 ore/ zi. Dacă li se oferă de muncă în plus nu trebuie să refuze chiar dacă nu
se pricep. Un alt domeniu de activitate pentru bărbaţi este agricultura, unde joburile sunt
sezoniere.
Evenimentul Zilei – 23. X. 2005.
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GRUPA 5
Sarcină de lucru:
Evidenţiaţi problemele pe care le au copiii rămaşi acasă după plecarea părinţilor
la muncă în străinătate – pe baza răspunsurilor la interviu şi din ceea ce ştiţi de la
prietenii şi colegii voştri.
GLOSAR DE TERMENI
Colonizare :transformarea în colonie a unui teritoriu sau a unei ţări.
Decolonizare : proces socio-economic, specific epocii contemporane, care constă în
destrămarea sistemului colonial şi obţinerea independenţei de către fostele colonii.
Deportare:trimiterea forţată, într-o regiune îndepărtată, ca măsură represivă.
Discriminare: Rezultat al unor acte voluntare sau involuntare care provoacă inegalităţi
între grupurile sociale astfel încât unele sunt respinse. Discriminarea poate fi de natură
economică sau rezultat al intoleranţei si rasismului.
Emigrare: Mişcarea de migrare care se realizează dintr-o ţară către exterior.
Imigrant:Individ care a părăsit ţara de origine şi se aşează într-o ţară de primire.
Imigrare: Sosirea într-o ţară pentru stabilirea statornică.
Migrant: Individ care migrează fie în interiorul unei ţări, fie dintr-o ţară în alta, pentru
a se instala.
Migratie: Deplasarea unui individ dintr-o regiune în alta sau dintr-o ţară în alta pentru a
se instala.
Migratie( definitie demografică): Mişcarea unor persoane dincolo de anumite limite
pentru a se stabili permanent în altă parte.Este subdivizată în migratie internaţională şi
migraţie internă ( în interiorul aceleiaşi ţări).
Migraţia economică este determinată de interesul ţării de primire de a beneficia de
mâna de lucru ieftină a migranţilor pentru propria construcţie sau reconstrucţie
economică şi pentru a micşora presiunea inflaţionistă a salariilor; la rândul lor, migranţii
vor să beneficieze de prosperitatea materială adusă de munca lor mai bine plătită într-o
ţară straină precum şi de posibilitatea afirmării profesionale.
Migraţia provocată de globalizare este o variantă foarte modernă a migraţiei
economice fiind legată de multiplicarea reţelelor economice, mediatice si culturale.
Intreprinderile se deplasează acolo unde mâna de lucru este mai ieftină. Această
deplasare antrenează si migraţia cadrelor de conducere, cu o înaltă calificare, specialişti
cu un alt statut decât cel al oamenilor care caută un loc de muncă mai bine plătit decât
în ţara de origine.
Migraţia virtuală este şi ea un tip foarte modern de nomadism, urmare a dezvoltării
tehnologiei comunicaţiilor, a Internetului în special.
Migraţia provocată de colonizare şi decolonizare este o variantă a migraţiei forţate,
dar pentru că aici intervin şi motive etnice, culturale, economice, este considerată un tip
de sine stătător. Este provocată de decolonizare, procesul prin care, după al doilea
război mondial, şi mai ales in anii 1960-1970, fostele colonii şi-au redobândit , prin
diplomaţie sau fortă, independentă. Noua situaţie politică i-a determinat pe europenii
care desfăşurau diferite activităţi în colonii să revine în ţările de origine. Pe lângă ei vin
în Europa şi mulţi băştinaşi, datorită legăturilor lingvistice, istorice şi, mai ales, din
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dorinţa de a scăpa de dificultăţile economice ale ţărilor lor.
Migraţie internă: Părăsirea unei unităţi aadmistrative a unei ţări (spre exemplu
departament) pentru a se stabili într-o altă unitate administrativă.
Migratie forţată: Migraţie provocată de cauze care nu ţin de libera voinţă a individului,
cum sunt diferite tipuri de persecuţii, războaie, etc.
Refugiat: Individ care, din diverse motive, şi-a părăsit ţara de origine si căruia conform
legilor azilului dintr-o anumita tara, i s-a acordat statutul de refugiat.
Xenofobie: sentiment sau comportament ostil faţă de străini.

VIZITA LA MUZEU
Dimitrie-Ovidiu Boldur
Pornind de la cunoscuta rostire a marelui savant Nicolae Iorga,
anume că „Dintr-o călătorie înveţi mai mult decât din zece biblioteci”,
parafrazând – se poate spune şi că „Dintr-o vizită la muzeu se poate
învăţa mai mult decât dintr-un manual”…
De ce susţinem acest lucru? Motivaţia acestei afirmaţii e strâns
legată de procesul educaţional modern. Ce ar putea să aducă nou o vizită
la un muzeu de istorie-arheologie, de artă sau de etnografie etc., în
condiţiile actuale? La prima vedere – puţin, dacă ne situăm pe poziţia
unui simplu vizitator, dar foarte multe la nivel pedagogic şi metodic,
atunci când există posibilitatea organizării unei asemenea activităţi
didactice. Pentru aceasta este necesară o pregătire minuţioasă a
proiectului, cu o informare preliminară la faţa locului, apoi stabilirea
traseului ce trebuie parcurs împreună cu elevii şi, nu în ultimul rând,
lecturarea unei bibliografii minime.
Vizita – ca metodă informaţională – este calea prin care elevul
dobândeşte o cantitate de informaţii în scopul reconstituirii faptelor,
fenomenelor şi proceselor istorice (Gheorghe Tanasă, Metodica
învăţării-predării istoriei, 1998, p. 51). Ea trebuie să ţină cont şi de
psihologia celui care învaţă, de aici şi importanţa metodei participativactive, ce se axează pe activitatea elevului, solicitându-i intens gândirea,
imaginaţia, capacitatea de comunicare – ori de câte ori obiectivele şi
conţinutul sunt formative (Ibidem, p. 52).
Scopul unei asemenea activităţi didactice ar fi atât realizarea unei
paralele între ceea ce se învaţă în timpul procesului de predare-învăţare şi
ceea ce ar putea oferi o instituţie particulară sau administrată de stat – în
speţă muzeul, cât şi aplicarea elementelor de istorie naţională în context
local. Pentru un profesor cu oarecare experienţă la catedră aceste
obiective enunţate mai sus nu par a fi greu de realizat, datorită
familiarizării sale cu problemele programei de învăţământ şi a însuşirii
treptate a metodelor tradiţionale clasice şi moderne, metode prin care
trebuie format spiritul critic, gândirea creatoare, aptitudinile şi atitudinile
exploratoare ale elevilor.
În timpul studenţiei (frumoşii ani ai studenţiei!) am avut privilegiul

Vizita la muzeu

239

unui experiment unic, aş putea zice, beneficiind de sprijinul nemijlocit al
doamnei inspector Dr. Lăcrămioara Iordăchescu – cea care ne-a
coordonat practica pedagogică în anii III şi IV de facultate. Mulţumiri
încă o dată pentru harul pedagogic de care a dat dovadă.
Astfel, în cadrul modulului psihopedagogic de la Facultatea de
Istorie, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi – am încercat să ne substituim în
rolul unui profesor, pus în faţa realizării unei vizite la secţia de istorie a
Complexului Muzeal Moldova, de la Palatul Culturii din Iaşi, cu elevii
clasei a XII-a de la Liceul “Mihai Eminescu” din capitala moldavă…
Actorul-profesor îşi propunea să atingă ca obiective analiza situaţiei
interne şi internaţionale a Moldovei în secolul al XV-lea şi la începutul
celui de-al XVI-lea.
Informarea preliminară s-a făcut pe durata a trei zile. Cum structura
secţiei de istorie cuprinde perioadele: preistorie-veche, medievală,
modernă şi contemporană, am considerat necesar pentru atingerea
obiectivului propus, vizitarea doar a unei părţi din încăperile rezervate
istoriei medievale. De la început am putut observa că modul de
organizare al muzeului nu se supune principiilor didactice (în care logica
expunerii ar presupune o liniaritate şi conexiuni indubitabile între fapte şi
evenimente istorice), ci, mai degrabă, unor principii ştiinţifice în care
ordinea şi modul de aranjare a exponatelor şi vitrinelor a trebuit să ţină
cont de descoperirile de până în acel moment, precum şi de imaginaţia (în
limite permisibile) a celor care au conceput expunerea vestigiilor.
Nu putem aduce pe această cale critici la adresa personalului
muzeului – acesta are o incontestabilă probitate profesională şi, până la
urmă, pentru popularizarea celor expuse nu credem că ar exista o altă
metodă de a le face cunoscute. Căci, într-un muzeu fie el de istorie, artă,
etc. nu intră numai grupuri organizate de elevi sau studenţi, ci şi persoane
cu mai multă sau mai puţină educaţie…
Medievalitatea începe la muzeul de la Palatul Culturii cu perioada
prestatală, căreia îi este rezervată prima încăpere. Aici sunt expuse
diferite obiecte aparţinând culturii Dridu (secolele VIII-XI d. Hr.) – o
prelungire a culturii Ipoteşti–Cândeşti şi aspectului cultural Răducăneni
(dezvoltat din cultura Dridu în secolele VIII-IX), cu numeroasele lor
influenţe bizantine. Tot în prima încăpere întâlnim şi două hărţi care
prezintă „Formaţiunile politice româneşti în secolele X-XIII”, „Moldova
în secolele XIV-XVI “, precum şi lucrarea cărturarului Antonio Bonfini,
De rerum hungaricum – unde sunt menţionate în limba latină cnezatele

240

Dimitrie-Ovidiu Boldur

româneşti.
A doua încăpere este cea dedicată domnitorului Alexandru cel Bun
– cu elemente de viaţă economică (monede, produse ale atelierelor
meşteşugăreşti, inventare ceramice), militară (inventare), culturală
(bijuterii, piese de podoabă, cahle ornamentale). În mijlocul încăperii
tronează macheta Cetăţii Neamţului – posibil subiect de atins în legătură
cu legenda celor 19 plăieşi.
A treia – şi ultima încăpere a traseului nostru didactico-aplicativ –
este cea consacrată Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Aici am întâlnit o detaliere a principalelor fapte de arme ale domnitorului
Moldovei: luptele de la Podu’ Înalt-Vaslui din 1475 şi Codrii Cosminului
din 1497; relatarea victoriei de la Vaslui în opera lui Jan Dlugosz,
Historiae Polonicae Libri XIII et ultimus (Lepzig, 1711); marea hartă
murală „Construcţiile din Moldova epocii lui Ştefan cel Mare“; de
asemenea, vestigii militare şi de podoabă, monede şi cahle cu
reprezentări din bestiarul Moldovei. În mijlocul încăperii este amplasată
macheta grandioasei cetăţi a Sucevei – motiv de a dezbate succesiunea şi
importanţa capitalelor din regiunea cuprinsă între Carpaţii Orientali şi
Nistru.
Trebuie menţionat că în stabilirea traseului vizitei am colaborat cu
doamna muzeograf Dr. Zamfira Pungă, care, cu bunăvoinţă şi înţelegere,
ne-a prezentat încăperile, vitrinele şi exponatele, sugerându-ne piste
posibile de analiză pentru perioada supusă atenţiei noastre.
Traseul astfel proiectat, următoarea etapă a constituit-o parcurgerea
unei bibliografii minimale. Ne-am aplecat privirea asupra unor lucrări de
referinţă, cum ar fi: Istoria românilor, volumele II-III, Bucureşti, 2001;
Constantin Cihodaru, Alexandru cel Bun, Iaşi, 1984; Ştefan S. Gorovei,
Muşatinii, Bucureşti, 1997 ş.a.
Parcurgerea celor trei etape informative fiind realizată, am trecut
apoi la punerea în practică a proiectului. De comun acord cu mentorul,
vizita trebuia realizată sub forma unei prelegeri aplicate – expunerea pe
scurt a unor cunoştinţe teoretice, urmată de aplicaţia practică (Gh. Tanasă,
op.cit., p. 58). Cunoştinţele teoretice dobândite au fost verificate, iar cele
noi expuse în aceeaşi zi cu vizita la muzeu. În lecţia mixtă premergătoare
vizitei, s-a verificat lecţia referitoare la „Alexandru cel Bun “ şi s-a
predat lecţia „Ştefan cel Mare”. La sfârşitul orelor de curs deplasarea la
muzeu s-a efectuat cumva într-o stare de nelinişte atât din partea
prezumtivului actor-profesor, cât şi a elevilor. Fiecare se întreba: ce se va
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întâmpla acolo? Experienţa însă a fost benefică de ambele părţi, deşi
elemente deosebite s-au conturat şi au apărut pe tot parcursul vizitei.
În faţa hărţii „Formaţiunile politice româneşti în secolele X-XIII”,
elevii aveau tendinţa de a enumera ţările, voievodatele şi cnezatele din
memorie, fără a privi repartiţia lor pe această hartă – de aici necesitatea
lucrului mai intens cu materialul didactic aflat în dotarea liceului. Un alt
exemplu: în faţa machetei Cetăţii Neamţului, dialogul purtat cu elevii a
condus la acceptarea de către aceştia a faptului că vitejia celor 19 plăieşi
nu face decât să glorifice – prin intermediul unei legende – măreţia şi
gloria poporului român; posibilitatea ca Neamţul să nu fi fost apărat de
un aşa mic număr de oameni, a fost acceptată destul de greu. Mai mult,
una dintre eleve a replicat: „Au vrut să-l ridiculizeze pe Sobieski!...”. Li
s-a explicat posibilitatea ca regele polon să nu fi trecut în campaniile sale
pe teritoriul Moldovei, ci doar un corp expediţionar polonez să fi atins
poalele Cetăţii Neamţului...
După trecerea în revistă a încăperilor, a vitrinelor şi a exponatelor,
după prelegerea susţinută şi întrebările inevitabile ale elevilor, vizita s-a
încheiat cu fixarea cunoştinţelor, constând într-un mic test teoretic, test în
urma căruia 15 din cei 18 elevi prezenţi au obţinut note maxime. Testul a
fost dat – cu permisiunea angajaţilor muzeului – în mijlocul încăperii
rezervate lui Ştefan cel Mare. Vizita a fost înregistrată, de unul dintre
elevi, pe suport video. Noutatea unui asemenea experiment a surprins
majoritatea elevilor, fapt care se citea chiar pe chipurile lor.
Dacă pentru elevi „misiunea” se încheiase în acest punct, pentru
grupa de studenţi practicanţi, a urmat partea de analiză a materialului
video înregistrat. Cel care a jucat rolul de profesor a primit atât critici, cât
şi aprecieri din partea colegilor. Referatul întocmit şi banda video au fost
utilizate pentru portofoliul didactic care a încheiat activitatea în cadrul
modulului psihopedagogic de la universitatea ieşeană.
Acum, din postura de muzeograf, mă întreb: oare câţi dintre
studenţii care se specializează în domeniul istoriei au trăit sau vor trăi,
alături de 18-20 elevi (materia primă pentru majoritatea licenţiaţilor în
istorie) aceleaşi clipe de satisfacţie pe care le-am trăit personal cu câţiva
ani în urmă?!…
Sau, poate, mă trezesc mâine că mă trage un tânăr/o tânără de
mânecă: „Domnu’, domnu’!… Sunt student(ă) la istorie… Şi aş dori să
mă ajutaţi să…”.

CATEDRALA ROMANO-CATOLICĂ „SF. PETRU ŞI PAUL” BACĂU.
SCURT ISTORIC
Ştefan Erdeş
Comunitatea credincioşilor
din Bacău îşi are rădăcinile încă
din prima parte a secolului al
XIII-lea. Oraşul Bacău reprezintă
unul dintre cele mai vechi centre
din spaţiul moldav. Biserica „Sf.
Nicolae”, care a deservit
credincioşilor din Bacău mai
bine de 120 de ani, a fost ridicată
între anii 1841-1846. Aceasta a
fost singura biserică pentru toţi
credincioşii din Bacău în
perioada comunistă. Aici şi-au
găsit refugiu cele 7.568 de
familii de credincioşi catolici
aparţinând unei singure parohii.
Acum în Bacău sunt patru
parohii. Necesităţile pastorale au
impus să se ridici noi lăcaşe de
cult.
Oraşul Bacău este, fără îndoială, un spaţiu de referinţă în istoria
ecleziastică romano – catolică din Moldova. Oraşul sus menţionat
reprezintă unul din cele mai vechi centre catolice din spaţiul moldav.
Bisericile catolice care se construiau în Moldova secolului al XIII-lea nu
au putut ocoli nici Bacăul. Din nefericire edificiile de cult catolice
amintite nu au scăpat invaziei tătare din anul 1241.
Situat în zona estică a subcarpaţilor Moldovei, la confluenţa Bistriţei cu
Siretul, oraşul Bacău îşi are începuturile în legătură cu factorul instituţional
ecleziastic catolic, care a avut un mare rol în apariţia şi consolidarea vieţii
urbane din Moldova medievală în general. Rolul instituţiilor ecleziastice
catolice în apariţia primelor oraşe moldoveneşti precum Siretul, Bacău sau
Baia este explicabil doar prin existenţa în aceste centre urbane incipiente a
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unei numeroase populaţii catolice. De altfel instituţiile ecleziastice catolice au
apărut în spţiul moldav ca urmare a necesităţilor spirituale ale populaţiei
catolice existente aici. Aceşti locuitori catolici au fost păstoriţi de către
misionari domnicani şi franciscani care au fost şi cei care au înregistrat
succese remarcabile în activitatea lor misionară la est de Carpaţi înainte şi
după întemeierea Moldovei.
Studiind relatările misionarilor catolici privind starea bisericilor
catolice de pe cuprinsul Moldovei, am constatat că toate amintesc
existenţa a două biserici catolice în oraşul Bacău şi anume: una cu
hramul „Sf. Fecioară” (biserica episcopală), situată în partea de nord-vest
a oraşului, faţă de centrul actual al urbei, lângă vărsarea părâului Negel în
Bistriţa; şi a doua cu hramul „Sf. Nicolae” (biserica parohială), la
marginea oraşului medieval, în cimitir, locul unde se află şi astăzi,
suferind evident în timp o serie de restaurări şi reconstrucţii.
În urma surpării bisericii episcopale, centrul de cult al creştinilor
catolici din Bacău va deveni biserica cu hramul “Sf. Nicolae”, ulterior
biserica parohială.
În anul 1728 s-a construit pe locul ei o biserică
nouă a cărei dăinuire era deja pusă sub semnul
întrebării în anul 1835. Prin urmare, în anul 1836
prefectul Misiunii Apostolice a Moldovei, Pr. Carol
Magni, cerea Congregaţiei „De Propaganda Fide”
permisiunea de a începe construcţia unei alte biserici
catolice în oraşul Bacău.
Lucrările de costrucţie a bisericii vor începe abia
în anul 1839, în acelaşi perimetru, sub conducerea Ep.
Petru Rafael Arduini, noul prefect al Misiunii Apostolice
a Moldovei, fiind sfinţită pe 6 decembrie 1846. Lângă
această biserică, cu hramul „Sf. Nicolae”, care dăinuie şi astăzi, s-a ridicat o
nouă biserică cu hramul „Ss. Apostoli Petru şi Paul”.
Comunitatea catolică din oraş este astăzi împărţită în patru parohii,
frecventând cele patru biserici catolice existente.
Astăzi în Parohia “Sf. Nicolae” sunt inregistrate 3.796 de familii cu
12.683 credincioşi; Parohia „Sf. Cruce”: 1.540 familii, 5.040 de credincioşi;
Parohia „Fericitul Ieremia”: 1.164 familii, 4.050 de credincioşi; Parohia „Sf.
Francisc de Assisi”: 230 familii cu 907 credincioşi.
Dorim ca acest material să ne ajute să surprindem „imaginea
trecutului” prin intermediul studiului nostru, „de a putea descoperi
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dincolo de zidul ce oprea privirile perspectivelor unei lumi până atunci
nebănuite. Dar şi în aceste împrejurări se cuvine să nu uităm pe umerii
cui ne-am ridicat pentru a privi peste peretele despărţitor!”.
Biserica Romano-Catolică „Sf. Petru şi Paul” Bacău este situată
în partea centrală a oraşului. Având o suprafaţă construită de peste 1.300
de m², edificiul are capacitate încăpătoare de peste 3.000 de credincioşi.
Structura de rezistenţă concepută estetic şi funcţional este una de tip
mixt: beton armat şi metal. Finisajele sunt o armonizare de clasic şi
modern specific lăcaşurilor de cult romano-catolice.
Lucrările au început în luna iunie a anului 1990, având ca proiectanţi pe
Arhitect Maica Mihai, Arhitect Rozela Georgesc Buznea, Ing.Dr. Avram
Constantin şi diriginte de şantier Maistru Bisoc Gheorghe, asistat de maiştrii
responsabili de lucrări în teren Diac Ion şi Bălăiţă Vasile.
Execuţia şi asistenţa tehnică au fost asigurate de firma SC BACON
SA şi ne face plăcere să-l nominalizăm pe D-l Director General Ing. Puiu
Gheorghe.
Grupul statuar a fost realizat de doi tineri plasticieni din Iaşi.
Instalaţia clopotelor – electronice s-a realizat la Padova – Italia.
Biserica cu dimensiunile sale monumentale: 61 m lungime, 44 m
lăţime, 74 m. înălţime impresionează plăcut ochii vizitatorilor şi se
încadrează bine în urbanistica oraşului.
Privită din exterior, Biserica este percepută în două volume: nava
principală şi turnul care combină stilul clasic cu cel „arc nuvo”. La
interior nobleţea marmurei se alătură
căldurii lemnului de stejar. Iar în
exterior tâmplăria din aluminiu se
îmbină firesc cu tencuielile din granule
de marmură şi tabla suedeză care
acoperă turnul.
Cine sunt patronii bisericii:
Fericitul Petru, primul dintre
apostoli, dotat cu o iubire arzătoare faţă
de Cristos, a avut harul de a auzi din
partea lui Isus: Iar eu îţi spun: Tu eşti
Petru. Petru i se adresase lui Isus mai
înainte spunând: Tu eşti Cristos, Fiul
lui Dumnezeu cel viu. Iar Isus a afirmat
ca răspuns: Iar eu îţi spun: Tu eşti
Petru şi pe această piatră voi zidi
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Biserica mea. Pe această piatră voi stabili credinţa pe care tu o
mărturiseşti. Voi întemeia Biserica mea pe afirmaţia ta: Tu eşti Cristos,
Fiul lui Dumnezeu cel viu. De fapt, tu eşti Petru. Petru derivă de la piatră,
aşa cum creştin derivă de la Cristos.
Sfântul apostol Paul, Saul de odinioară, răspunde chemării lui Cristos la
poarta oraşului Damasc. Zelul de care a fost înflăcărat prin mărturisirea
Evangheliei la aşezat alături de Sfântul Petru prin martiriu.
Este consacrată o singură zi sărbătorii celor doi apostoli. Dar şi ei au
fost una, deşi au fost martirizaţi în zile diferite, ei erau una. Petru a fost mai
întâi, Paul a urmat după el. „Aceşti martiri au văzut ceea ce au predicat!” (Sf.
Augustin).
Reprezentările de sfinţi prin statui care încoronează simetric Statuia
reprezentând pe Cristos înviat din faţa vitraliului principal, au drept rol să ne
predispună de a intra în comuniunea sfinţilor. Deasemenea cele paisprezece
staţiuni, atât de iubite de credincioşii noştri, reprezentânt paisprezece
momente mai importante ale suferinţei Mântuitorului spre Calvar, locul
răstignirii.
Biserica Romano-Catolică „Ss. Petru şi Paul” este un edificiu
reprezentativ pentru oraşul Bacău şi un simbol al credincioşilor catolici din
Bacău.

D. PROTASE, ORIZONTURI DACO-ROMANE, VOL. II,
CLUJ-NAPOCA, EDITURA NAPOCA STAR, 2005, 432 P.
Cu zece ani în urmă a apărut vol. I din Orizonturi daco-romane,
(Cluj-Napoca, Editura Carpatica, 1995), cuprinzând 42 de articole şi studii,
strânse într-o carte de peste 400 de pagini, datorate distinsului arheolog,
epigrafist, numismat şi istoric, de largă viziune interpretativă, D. Protase.
Pe lângă numeroasele şi importantele monografii, între care menţionăm:
Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii,
(Bucureşti, 1966); Riturile funerare la daci şi daco-romani, (Bucureşti,
1971); Un cimitir dacic din epoca romană la Soporul de câmpie,
(Bucureşti, 1975); Autohtonii în Dacia, vol. I, (Bucureşti, 1980); şi
Autohtonii în Dacia, vol. II, (Bucureşti, 2000); Obreja. Aşezarea şi
cimitirul daco-roman, secolele II-IV. Dovezi ale continuităţii în Dacia,
(Cluj-Napoca, 2002), de-a lungul a mai bine de jumătate de secol de activitate
ştiinţifică D. Protase a publicat numeroase articole, studii, recenzii şi note, în
diverse reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. Cum aceste articole şi
studii au apărut în reviste tot mai greu de găsit, cu trecerea anilor, D. Protase, a
avut fericita inspiraţie şi iniţiativă, demnă de toată gratitudinea noastră, de a
face o selecţie din studiile şi articolele publicate în ultimele cinci decenii pe
care le dăruieşte cu generozitate: istoriografiei româneşti, în fapt tuturor celor
interesaţi de problematica lumii şi civilizaţiei dacice, daco-romane şi
postromane. Aşa s-a născut în 1995 primul volum din Orizonturi dacoromane” (cf. şi prezentarea noastră din Monitorul de Bacău, An II, Nr. 125
(185), din 28 mai 1996, p. 6A), iar acum volumul II cu acelaşi titlu.
Istoricul şi arheologul D. Protase a păstrat nu numai titlul volumului I,
dar şi structura lucrării. Prin titlul culegerii şi structura cărţii, între ele două
volume există o firească şi evidentă continuitate. În culegerea de studii şi
articole din 1995, autorul nota: „volumul de faţă, care reprezintă doar o mică
parte a strădaniei mele din ultimele patru decenii şi mai bine”, lăsând astfel loc
unei continuări.Acestă continuare, aşteptată şi necesară, a venit acum.
Volumul II din Orizonturi daco-romane, apărut la Editura Napoca Star, din
Cluj-Napoca, în 2005, însumând 432 de pagini, este structurat, asemeni
volumului I din 1995, în următoarele capitole:I. Dacia independentă, (p. 935); II. Dacia romană, (p. 39-292); III. Dacia postromană, (p.295-351); şi
IV. Varia (p.355-426). Din menţionarea capitolelor şi numărului de pagini,
rezultă evident, aşa cum ştim despre întreaga activitate a distinsului autor, că
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ponderea cea mai mare a preocupărilor sale ştiinţifice a avut drept obictiv
problematica Daciei romane.
Din cele 56 de studii şi articole cuprinse în acest volum, rod al unei
activităţi de jumătate de secol, în câmpul istoriografiei româneşti, 29 de studii
şi articole, deci 51,78% din totalul lucrărilor, şi respectiv 58,5% din numărul
total de pagini, sunt consacrate Daciei romane.
Simpla menţionare, selectivă, a titlurilor de studii şi articole evidenţiază
larga paletă a preocupărilor ştiinţifice ale autorului.
Din capitolul Dacia independentă menţionăm studiile: Considerations
sur le rites funéraries des Daces, şi Quand la capitale de Décébale est-elle
tomnée aux mains des Romains?.
Din bogatul capitol consacrat Daciei romane semnalăm câteva lucrării
ştiinţifice, atât pentru importanţa lor cât şi pentru a provoca interesul
posibilului cititor: La permanence des Daces en Dacie romaine telle qu’elle
résulte de l’archéologie; Tezaurul de monede romane imperiale de la
Cristeşti pe Mureş; Un castru roman de pământ la Livezile, pe graniţa de
nord a Daciei; O aşezare dacică de epocă romană la Ocna Sibiului;
Progresul ştiinţei şi tehnicii în timpul romanilor; Lupa Capitolina şi
semnificaţia ei istorică; La genése des villes dans la Dacie romaine.
Articole şi studii interesante sunt reunite şi în capitolul intitulat Dacia
postromană. Dintre acestea reţinem: Procesul de romanizare şi dăinuirea
romanităţii în Dacia; Consideraţii privind etnogeneza românilor în
lumina vechilor şi noilor cercetări; Romanizarea şi creştinismul –
componente de bază ale continuităţii etno-culturale în spaţiul dacoroman.
Din ultimul capitol, Varia, am semnala: Vasile Pârvan despre
etnogeneza românilor; Unitate şi continuitate pe teritoriul Daciei Vechi în
perioada finală a etogenezei romanilor (sec. IV – VII); Daci, romani,
români pe teritoriul străbun; similitudini în romanizarea şi etnogeneză la
popoarele neolatine.
Toate studiile şi articolele selectate şi incluse în cele două volume
din Orizonturi daco-romane, întregesc opera arheologului şi istoricului
D. Protase, o operă consistentă şi prestigioasă.
Ar mai fi de remarcat un fapt. Dacă primul volum din Orizonturi
daco-romane, a apărut într-un moment important al vieţii şi operei istoricului
D. Protase, respectiv 70 de ani de viaţă, acest al doilea volum, a apărut, în
preajma marcării altui important moment din viaţa şi activitatea distinsului
romanist, împlinirea a 80 de ani de viaţă (născut la 1 februarie 1926) şi peste
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jumătate de secol de activitate în slujba arheologiei, epigrafiei şi numismaticii,
în fapt în slujba istoriografiei româneşti.
Aşa cum am spus şi în articolul aniversar, din deschiderea acestui sumar
al revistei de istorie Zargidava, îmi fac o datorie de suflet din a ura, din centrul
spaţiului în care au trăit dacii liberi în epoca romană, distinsului arheolog,
numismat şi epigrafist, în fapt autenticului savant D. Protase, viaţă lungă,
sănătate şi fericire lângă cei dragi, şi noi realizări ştiinţifice.
Realizările domnului D. Protase din ultimii ani dovedesc puterea sa de
muncă, valoarea ştiinţifică a lucrărilor sale, prospeţimea ideilor şi capacitatea
lor modelatoare. Putem conchide, că, în fapt, cu fiecare realizare Domnul
Prof.univ.dr. D.Protase, membru de onoare al Academiei Române, se
dovedeşte a fi tânăr în relaţia cu adevărul ştiinţific şi munca tenace, rodnică şi
cu rezultate impresionante.

Ioan Mitrea

VASILE MARINOIU, ROMANITATEA ÎN NORDUL OLTENIEI,
CRAIOVA, EDITURA RHABON, 2004, 388 P.
De la ultima ediţie (a IV-a, 1978) a lucrării lui D. Tudor, Oltenia
romană, strălucită sinteză a istoriei Olteniei în epoca stăpânirii romane, a
trecut mai bine de un sfert de secol. Cercetările arheologice sistematice
au continuat, în ritmuri diferite de la o etapă la alta şi de la o regiune la
alta. Din mai multe motive, subiective dar şi obiective, sudul Olteniei s-a
bucurat de o atenţie mai mare. Nici nordul Olteniei nu a fost neglijat. În
special cercetările din „complexul de fortificaţii de la Bumbeşti Jiu” au
reţinut mereu atenţia specialiştilor. Descoperirile mai noi din siturile de la
Bumbeşti Jiu, întregite de rezultatele unor cercetări de mai mică
amploare, din alte puncte, au făcut posibilă şi necesară o nouă sinteză
asupra „romanităţii în nordul Olteniei”.
Mulţi poate s-au întrebat şi se întreabă: era necesară o asemenea
monografie în stadiul actual al cercetărilor?. Noi credem că da. În primul
rând rezultatele noilor cercetări arheologice au evidenţiat noi şi
importante aspecte ale romanităţii în Oltenia în general, şi în nordul
acestei provincii istorice în special. Pe de altă parte la anumite intervale
de timp sunt necesare noi lucrări de sinteză şi noi monografii, care pe
lângă cunoştinţele moştenite de la generaţiile trecute să integreze şi
rezultatele noilor cercetări, dar şi viziunea noilor generaţii de cercetători.
Cu circa un secol în urmă marele istoric A.D. Xenopol spunea că „fiecare
timp e în drept să aibă istoria lui”.
Acestui deziderat i-a răspuns dr. Vasile Marinoiu, prin studiul
monografic Romanitatea în nordul Olteniei. La origine teză de
doctorat, elaborată sub îndrumarea competentă a unui profund cunoscător
al epocii romane în Oltenia în special, şi în nordul Dunării în general,
distinsul istoric şi arheolog, Prof. univ. dr. Gheorghe Popilian, cartea
cercetătorului Vasile Marinoiu îmbogăţeşte literatura de specialitate, nu
doar cu un nou titlu în bibliografia „problemei”, ci cu noi date şi aspecte,
şi, în final, cu noi concluzii istorice.
Lucrarea, respectând tiparul clasic al unei monografii istoricoarheologice este structurată în următoarele capitole: I. Privire generală
asupra cadrului natural. Delimitarea zonei studiate; II. Stadiul actual
al cercetărilor; III. Aspecte ale raporturilor economice şi politice ale
dacilor din nordul Olteniei cu lumea greco-romană; IV. Consideraţii
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privind situaţia Olteniei de nord în cadrul organizării administrative
a provinciei romane Dacia; V. Fortificaţiile romane din nordul
Olteniei în secolele II-III; VI. Aşezări romane rurale în nordul
Olteniei; VII. Aspecte ale vieţii economice în nordul Olteniei în
secolele II-III; VIII. Elemente de cultură spirituală în nordul
Olteniei.
Simpla enumerare a titlurilor de capitole ne dă o imagine de ansamblu
asupra tematicii abordate. Cu observaţia că, în fapt cel mai consistent şi
important capitol al monografiei este capitolul al V-lea (p. 43-153), care
prezintă pe larg complexul de fortificaţii şi vici militares de la Bumbeşti Jiu;
castrul de pământ de la Cătunele; castrul cu val de pământ de la Pinoasa
(Rovinari-Vârţ) şi alte posibile fortificaţii romane în nordul Olteniei,
menţionăm că afirmaţiile teoretice ale autorului au ca suport ştiinţific o
bogată „bancă de date arheologice” menţionate în lucrare şi bogat
ilustrate în cele 101 planşe, în majoritate cuprinzând materiale
arheologice desenate, clare şi convingătoare. Deosebit de important este
şi repertoriul descoperirilor monetare din nordul Olteniei, care
evidenţiază prezenţa masivă a monedei romane imperiale şi în această
regiune a Daciei romane.
Baza documentară a lucrării, pe lângă cele 101 planşe mai cuprinde
două planuri ale siturilor arheologice de la Bumbeşti Jiu, 12 tabele şi şase
diagrame privind circulaţia monetară în nordul Olteniei romane.
Pentru prezentarea şi interpretarea descoperirilor arheologice de
epocă romană din nordul Olteniei, autorul foloseşte o foarte bogată
bibliografie, menţionând 288 de lucrări din literatura de specialitate
română şi străină. Această bogată bibliografie citată şi „citită” de autor,
cum rezultă din textul lucrării, se constituie într-un suport ştiinţific
important. Alături de textul autorului, de consideraţiile personale,
susţinerea bibliografică devine semnificativă. Profesorul Henry Kariel, de
la Universitatea din Hawaii, mărturisea într-o conferinţă la Universitatea
Mării Negre, în 1992, că la reuniunile ştiinţifice internaţionale preferă să
citească notele bibliografice în locul expunerii (cf. Mircea Maliţa, Zece
mii de culturi, o singură civilizaţie. Spre geomodernitatea secolului
XXI, Bucureşti, 1998, p. 318).
Cu toate contribuţiile anterioare remarcabile, lucrarea colegului
Vasile Marinoiu demonstrează că problema romanităţii în nordul
Olteniei, ca de altfel în tot nordul Dunării, rămâne un subiect deschis, că
sunt necesare mereu, noi şi noi cercetări arheologice, care să asigure baza
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documentară necesară pentru mai buna cunoaştere a acestui proces atât
de complex, dar fundamental pentru începuturile istoriei poporului
român, cum este procesul romanizării dacilor.
Realităţile arheologice puse în evidenţă de noile cercetări
arheologice, din nordul Olteniei, aşa cum o demonstrează lucrarea
prezentată, precum şi din tot teritoriul nord-dunărean stăpânit temporar
de romani, confirmă viziunea lui Vasile Pârvan, creatorul şcolii moderne
de arheologie în ţara noastră, care spunea că „viaţa dacică, până în
adâncurile ei, fără zgomot şi fără pompă, se face viaţă romană”. În fapt
aşa s-a edificat temelia procesului de formare a poporului şi limbii
române.

Ioan Mitrea

EMIL SATCO, ENCICLOPEDIA BUCOVINEI,
VOL. 1-2, SUCEAVA, 2004
De mai bine de două decenii văd lumina tiparului multe studii şi
lucrări referitoare la istoria Bucovinei. Noile realităţi de după 1989
favorizează o astfel de preocupare a istoricilor legaţi, într-un fel sau altul,
de centrul universitar de la Suceava sau de Societatea pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina. Documentaţia exhaustivă şi nivelul
academic al multor lucrări ce abordeaza istoria Bucovinei dovedesc că
interesul pentru orice subiect ce ţine de această parte a ţării nu a început
în 1989. De fapt, oricare au fost condiţiile politice, studiul temeinic
despre Bucovina nu a încetat niciodată; doar afirmarea unor realităţi a
fost mai mult sau mai puţin subtilă.
Lucrarea pe care o semnalăm este rezultatul unor preocupări
constante şi de lungă durată pe care Emil Satco le are pentru fenomenul
cultural din Bucovina, fie că este vorba de artă, literatură, muzică sau
ştiinţe. Beneficiind – aşa cum menţionează în „Prefaţă” – de un
important cerc de colaboratori, autorul a reuşit performanţa de a cuprinde
într-o lucrare enciclopedică de aproape 1500 pagini tot ceea ce, ca
persoane sau personalităţi, este legat de de Bucovina de la începutul
civilizaţiei medievale şi până în zilele noastre. Descrierea succintă,
specifică unei lucrări de acest tip, vizează 2761 de nume şi 55 societăţi
culturale implicate în istoria şi civilizaţia acestui ţinut românesc.
O lucrare enciclopedică poate determina reacţii diferite, motivate
sau nu, mai mult sau mai puţin obiective. Includerea sau omiterea
anumitor persoane, acordarea unui spaţiu mai mare sau mai mic şi altele
asemenea ar fi, pentru lucrarea domnului Emil Satco (dacă s-ar
formula!), cârcoteli cu totul nejustificate.
Enciclopedia Bucovinei se adresează, în egală măsură,
specialiştilor şi marelui public. Parcurgerea ei dezvăluie cititorului
imensa contribuţie culturală pe care oamenii acestor locuri au dat-o ţării
şi naţiunii române (cărora le aparţin) sau lumii întregi. Şi, de ce nu,
pornind de la informaţiile despre anumite personalităţi bucovinene,
specialiştii să-şi contureze proiecte pentru cercetarea unor aspecte încă
neelucidate referitoare la Bucovina.
Credem că lucrarea Enciclopedia Bucovinei mai răspunde unui
interes, deloc neglijabil: reluarea, menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii
personale şi culturale între bucovinenii de azi, indiferent unde trăiesc ei.
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Cuprinşi între copertele acestei cărţi, bucovinenii îşi pot cunoaşte mai
bine înaintaşii, dar şi contemporanii despre care au auzit mai puţin.
Mândria apartenenţei la acest frumos ţinut românesc, cu o istorie atât de
zbuciumată, poate contribui la refacerea unui militantism temeinic
argumentat ştiinţific. Ne permitem să situăm Enciclopedia Bucovinei în
acest cadru.

Adrian Horodnic

ION AGRIGOROAIEI , OPINIE PUBLICĂ ŞI STARE DE SPIRIT ÎN
VREMEA RĂZBOIULUI DE ÎTREGIRE ŞI A MARII UNIRI. IAŞI,
1916-1918., IAŞI, EDITURA FUNDAŢIEI AXIS, 2004
Pentru Ion Agrigoroaiei preocuparea legată de studierea
evenimentelor ce se referă la Marea Unire din 1918 nu este o noutate.
Nici chiar abordarea unei teme ca cea precizată în titlul cărţii la care ne
referim nu poate surprinde întrucât, în 1998 istoricul ieşean publica, în
volumul Iaşii în 1916-1918 lucrarea Opinie publică şi stare de spirit în
timp de război 1916-1917”.
Un subiect ce se referă la atitudinea opiniei publice faţă de un
anume eveniment presupune o amplă documentare asupra unor izvoare
directe dintre cele mai credibile: presa locală, fonduri arhivistice,
documente oficiale.Interpretarea acestora, valorificarea selectivă a unor
lucrări memorialistice sau fundamentarea concluziilor practic prin
referire la întreaga istoriografie a Primului Război Mondial, dau valoare
de necontestat acestei cărţi.
Introducerea (amplă şi explicativă) cu care se deschide volumul,
relevă, pe de o parte, modul în care opinia publică din capitala
vremelnică a României a perceput Războiul de Intregire şi Marea Unire
iar, pe de altă parte, destinaţia acestei cărţi, adresată, „în egală măsură,
specialiştilor şi publicului larg de cititori”. Cele patru capitole ale
volumului (De la neutralitate la angajare şi refugiu, Temeiurile
Rezistenţei, Reînvierea Basarabiei şi Marea Unire – fapt împlinit)
analizează etapele participării ţării noastre la Primul Război Mondial şi
contextul în care s-a realizat statul naţional unitar în 1918.O inspirată
îmbinare între accentul pus asupra unor evenimente militare cruciale
(intrarea României în război şi situaţia de pe frontul din vestul Europei,
salvarea Rusiei prin rezistenţa noastră la Mărăşeşti sau rolul României
Mari în stăvilirea propagării comunismului spre Europa Centrală) şi
realităţi mărunte, dar semnificative pentru istoric (de exemplu, creşterea
preţurilor dicţionarelor ruso-române în contextul unui anumit „pesimism
referitor la şansele României, sau atitudinea faţă de cei cu statut de
mobilizat pe loc”) fac lectura, deopotrivă, captivantă şi serioasă. În
contextul acestor evenimente cruciale pentru destinul întregii naţiuni
române, rolul oraşului Iaşi (vremelnic capitală politică şi administrativă)
este cu atât mai important cu cât, în condiţiile războiului, el găzduieşte nu
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doar elita politică şi militară a românilor, dar şi un imens număr de
refugiaţi din afara Moldovei. Iaşul apare astfel ca un centru al rezistenţei
şi al speranţei. Prin discursurile parlamentare, prin spectacolele ce
„depăşeau semnificaţia unor simple acte de cultură”, prin acţiunile
legislative sau prin relaţiile politice ce se stabileau cu românii din
Basarabia, Bucovina, Transilvania şi Banat, din Iaşi se conturau
proiectele unioniste ce vizau realizarea statului naţional unitar. Autorul
insistă asupra unirii Basarabiei şi Bucovinei cu România, teme ce puteau
fi abordate, până nu demult, doar cu prudenţă şi care, de câţiva ani
beneficiază de clarificări ştiinţifice, deziderat căruia cartea profesorului
Ion Agrigoroaiei îi răspunde cu argumente ce nu lasă loc ambiguităţilor.
Intreaga carte (care, spre final are şi Incheiere, Indice, Rezumate
şi facsimile) lasă cititorului cel puţin două atitudini: una de mulţumire
(pentru că un asemenea text s-a scris) şi o alta – de speranţă. O carte
despre opinia publică de acum aproape un secol pentru educaţia opiniei
publice a românilor de astăzi.

Adrian Horodnic

HENRY KISSINGER, DIPLOMAŢIA, EDIŢIA A II-A,
BUCUREŞTI, 2002, 754 P.
Diplomaţia, autor Henry Kissinger, ediţia a II-a, a apărut în 2002,
la Editura „Bic All” Bucureşti, în traducerea lui Mircea Ştefancu şi Radu
Paraschivescu. Un volum de 754 pagini, având genericul, în prefaţă,
dedicaţia „bărbaţilor şi femeilor din Serviciul de Externe al Statelor Unite
ale Americii, al căror profesionalism şi dăruire susţin diplomaţia
americană”.
Lucrarea prezintă dintr-un început, în mod simbolic, copia
manuscrisului Proclamaţiei de Independenţă a S.U.A. de la
Philadelphia din 4 iulie 1776, având integrată imaginea lui George
Washington – primul preşedinte american.
Volumul ce-l recenzăm oferă cititorului român de toate orientările,
un model de realizare a unei diplomaţii înfăptuită de cea mai mare putere
a lumii contemporane sub coordonarea unuia dintre cei mai abili şi
cutezători secretari de stat americani în persoana eruditului Henry
Kissinger din perioada experimentatului preşedinte Richard Milhaus
Nixon.
Cuprinsul lucrării include o listă cu 32 de ilustraţii, reprezentând
momente principale şi personaje ale unor conducători americani şi ai
unor state cu care s-a contactat America pe parcursul celor peste 200 de
ani de existenţă a naţiunii nord-americane. În volum se află, de
asemenea, un număr de 8 hărţi reflectând imagini de la expansiunea
franceză din 1648 şi 1801 până la lumea războiului rece din perioada
1945-1989.
Un indice alfabetic însoţeşte lucrarea, care facilitează lectura, fiind
structurată pe 31 de capitole cu notele aferente pentru fiecare capitol.
Dintre acestea enunţăm doar câteva mai semnificative. Aşa bunăoară:
Capitolul I, se referă la „Noua ordine mondială” subliniindu-se
faptul că, fiecare secol impunea câte o ţară cu puterea şi voinţa modelării
întregului sistem internaţional, după propriile sale valori. De exemplu, în
secolul al XVII-lea, Franţa, sub cardinalul Richelieu, a introdus
abordarea modernă a relaţiilor internaţionale bazate pe statul-naţiune; în
secolul al XVIII-lea Marea Britanie a elaborat principiul echilibrului de
putere; în secolul al XIX-lea, Austria lui Metternich a reconstruit unitatea
Europei, iar Germania lui Bismarck a demontat-o.
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Secolul al XX-lea i-a revenit Statelor Unite ale Americii cu o
influenţă ambivalentă: pe de o parte, perfecţionarea democraţiei la ea
acasă, iar pe de altă parte, valorile Americii impun acesteia obligaţia de a
purta în numele celorlalte state o cruciadă mondială cu năzuinţa către un
viitor cât mai perfect. Idealismul lui Woodrow Wilson, al lui Franklin
Roosevelt sau Ronald Reagan, rămâne concludent în sensul celor
afirmate mai sus.
Capitolul 5 al lucrării vizează, în concepţia lui Henry Kissinger pe
cei doi pretinşi revoluţionari: Napoleon al III-lea şi Otto von Bismarck,
care în cele din urmă s-au dovedit superadversari. Expresia „Realpolitik”
a înlocuit-o pe cea franceză „raison d'état”, fără a-i fi modificat totuşi
înţelesul. Împărtăşind acelaşi dispreţ faţă de ordinea existentă, cei doi
pretinşi revoluţionari au ajuns la poli opuşi. Napoleon al III-lea a facut
posibile unificarea Italiei, a Ţărilor Române (Moldova + Muntenia) şi
chiar a Germaniei, încercând să distrugă sistemul de la Viena (1815),
care izola Franţa, dar, în 1870, Franţa era mai izolată decât în perioada
lui Metternich.
Capitolul 12 încriminează distrugerea ordinei de la Versailles de
către Hitler, iar în capitolul următor, intitulat de către autor, „Bazarul lui
Stalin”, se stipulează că, „Interesul geopolitic comun (Hitler-Stalin) deşi
vechi duşmani, au fost atraşi la un moment dat – (1939) în mod
inexorabil de acel interes”.
Kissinger remarcă cu o intuiţie şi o clar-viziune demne de admirat
că, „liderii comunişti se prezentau în relaţiile internaţionale şi respectiv în
diplomaţie, ca fiind incapabili de compasiune. Ei aveau impresia – afirmă
Kissinger – „că erau chemaţi să conducă relaţiile diplomatice, fiind
convinşi că îşi înţelegeau interlocutorii mai bine chiar decât erau aceştia
capabili să se înţeleagă pe sine”.
Capitolul 23 invocă „Ultimatumul lui Hrusciov şi Criza
Berlinului 1958-1963”; iar următorul capitol (24) Concepţia privind
unitatea Occidentala: Macmillan, de Gaulle, Eisenhower şi
Kennedy”.
Capitolul 28 – Kissinger prezintă politica externă ca geopolitică, cu
accentul pe diplomaţia triunghiulară a lui Nixon, care era generată de
fapt, în mare parte, tocmai de diplomaţia autorului, în calitatea de
secretar de stat. În acest capitol se relevă superioritatea americană
exprimată de superioritatea nucleară, deşi supremaţia sa economică era
discutabilă, ca urmare a creşterii dinamice a Europei şi Japoniei, ambele
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refăcute cu resurse americane şi apărate de garanţiile de securitate
americane.
Capitolul 30 reflectă sfârşitul războiului rece – întâlnirile: ReganGorbaciov, când America se aştepta la o eră de pace, timp în care
Imperiul Sovietic s-a prăbuşit chiar mai brusc decât izbucnise dintre
graniţele sale. America şi-a schimbat complet atitudinea faţă de Rusia,
trecând doar în câteva luni de la ostilitate la prietenie, pentru ca în
ultimul capitol (31) Henry Kissinger să pledeze pe faptul că, noua ordine
mondială trebuie reconsiderată.
Succesorul democrat al lui Bush (senior), preşedintele Bill Clinton
trebuia să pedaleze pe tema: „lărgirii democraţiei”.
Nu ştiu cum ar fi privit (sau priveşte) autorul lucrării recenzate,
perioada diplomaţiei americane actuale, generată de evenimentele care s-au
succedat şi se succed lucrării prezentate ?!

Jean Ciută

ANUARUL COLEGIULUI NAŢIONAL „FERDINAND I” DIN BACĂU,
SERIE NOUĂ, IV, BACĂU, EDITURA CONEXIUNI, 2005, 132 P.
S-a format în perioada interbelică o frumoasă tradiţie, aceea a
tipăririi anuarelor liceelor, şcolilor de arte şi meserii etc.
În bibliotecile multor licee de azi, având o existenţă de peste
jumătate de secol, s-au mai păstrat, e drept sporadic, numere din aceste
anuare.
Elevii şi profesorii de azi răsfoiesc cu emoţie aceste anuare din care
află date despre elevii acelor ani şi rezultatele lor, despre performanţele
unor elevi, despre preocupările metodico-ştiinţifice ale profesorilor de
atunci etc.
Răsfoind aceste anuare afli, cu mare satisfacţie şi deseori cu
mândrie justificată, numele unor elevi, şefi de promoţie, precum:
Gheorghe Cartianu (în 1926), Vladimir Hanga (în 1939), Constantin
Dalban (în 1941) sau Mircea Covic (în 1957), sau a unor elevi eminenţi,
între care amintim pe Constantin Arseni, Alexandru Piru, Solomon
Marcus, Constantin Avram, Eduard Apetri, Ioan Berilă, Mihai Pricop,
Toma Caragiu, Gheorghe Bălăiţă şi mulţi alţii care au ajuns, în timp,
oameni de cultură şi de ştiinţă, savanţi de talie europeană şi mondială.
După cum se ştie, din 1948, regimul comunist, în plină epocă de
sovietizare a României, şi implicit a învăţământului românesc, a interzis
apariţia anuarelor liceelor şi şcolilor de arte şi meserii.
După 1989, s-a încercat timid, să se revină la vechea şi fructuoasa
tradiţie a anuarelor.
Între primele anuare reapărute în ţară, şi primul în judeţul Bacău, a
fost Anuarul Liceului „George Bacovia”, azi Colegiul Naţional
„Ferdinand I”.
Graţie unui efort lăudabil, începând din 1992, au apărut, succesiv,
trei numere (I, 1992; II, 1995 şi III, 1997), având redactor responsabil pe
Prof.dr. Ioan Mitrea, cel care a şi iniţiat apariţia Anuarului acestei vechi
şi prestigioase instituţii de învăţământ.
Din motive subiective, vechea conducere a Colegiului „Ferdinand
I” a oprit după 1997, timp de şapte ani, apariţia anuarului.
În 2005, noua conducere a Colegiului „Ferdinand I”, a reluat
tradiţia, şi a scos recent de sub tipar numărul IV/ 2005 al anuarului având
coordonator pe Prof.dr. Ioan Mitrea şi redactori responsabili pe Prof.drd.
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Gheorghi Iorga, Prof. Dragoş D. Florescu, Prof. Crina-Cătălina Muraru.
Noul număr al Anuarului a apărut într-o haină nouă, o frumoasă şi
interesantă copertă (realizator Aurel Stanciu), o nouă siglă a Colegiului
realizată de cei doi directori, Prof.drd. Gheorghi Iorga şi Prof. Dragoş
Decebal Florescu.
După o scrisoare deschisă a directorului Prof.drd. Gheorghi Iorga,
urmează fişele succinte dar relevante ale corpului profesoral; lista
premianţilor la olimpiadele naţionale şi internaţionale, activităţi în care se
remarcă rezultatele de excepţie la matematică ale elevului Adrian-Ioan
Zahariuc, despre care cu siguranţă vom mai auzi şi în anii următori, dar şi
peste ani şi ani.
Cât priveşte fişele profesorilor (un fel de C.V. sumar, dar relevant),
am remarca faptul că la Colegiul Naţional „Ferdinand I” îşi desfăşoară
activitatea un larg colectiv didactic, cuprinzând profesori din toate
generaţiile, predominând cei tineri şi foarte tineri. În prezent corpul
profesoral al Colegiul Naţional „Ferdinand I” numără doi doctori şi un
doctorand în ştiinţe (Prof.dr. Ioan Mitrea, doctor în istorie din 1979,
laureat al Academiei Române cu premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” pe anul
2003; Prof.dr. Mihai Chelaru, doctor în ştiinţe psihologice din 1999 şi
Prof.drd. Gheorghi Iorga, doctorand al Facultăţii de Litere din Iaşi, cu o
lucrare despre opera literară a marelui poet persan Omar Khayyăm).
Dacă cei menţionaţi mai sus, doctori şi doctoranzi, au publicat până
acum mai multe cărţi şi numeroase studii şi articole de specialitate, din
fişele celorlalţi profesori rezultă că şi alţi numeroşi dascăli au preocupări
metodico-ştiinţifice, unii fiind autori de manuale, culegeri de teste, studii,
articole etc. În continuare sunt date listele pe clase, ale elevilor din anul
şcolar 2005-2006, de la clasele a XII-a la clasa I-a, în total peste 1100 de
elevi.
Apoi sub genericul „Dincoace sau dincolo de catedră” sunt
înmănuchiate opt articole ale profesorilor liceului pe teme diverse, de la
literatură, economie şi istorie până la matematică, fizică, informatică şi
chimie. Sunt materiale interesante din care elevii au ce învăţa, oferindulise chiar modele de urmat (Cf. articolul Vladimir Hanga un
ferdinandist de excepţie, autentic model pentru generaţiile de elevi
de azi şi mâine semnat de Ioan Mitrea şi Ioana Mitrea).
Interesante azi, mai interesante mâine, acest gen de lucrări
Anuarele liceelor, ale Universităţilor şi Facultăţilor (dar care mai au?),
pot deveni surse de informaţii pentru viitoarele istorii ale acestor instituţii
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de învăţământ, dar şi puncte de reper în evoluţia instituţiilor respective şi
a învăţământului românesc în general.
Cu speranţa continuităţii apariţiei în viitor, remarcăm frumoasa
ţinută grafică şi interesantul conţinut al Anuarului, prezentat şi aşteptăm
ca şi alte licee să urmeze exemplul pozitiv şi lăudabil al Colegiului
Naţional „Ferdinand I” din Bacău.

Elena Artimon

ABREVIERI
Aluta
AIIA
AIIX
AMM
ArhMold
BMA
Carpica
Dacia
DJAN
EAIVR
MCA
MemAntiq
MN (Muz. Naţ.)
Mousaios
Pontica
RÉSEE
RIM
RRH
SAA
SAI
SCIV(A)
Studii
Zargidava

Aluta. Muzeul Judeţean Sfântu-Gheorghe, SfântuGheorghe.
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Iaşi.
Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi.
Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului
Judeţean de Istorie, Vaslui.
Arheologia Moldovei. Institutul de Istorie şi
Arheologie, Iaşi.
Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra Neamţ.
Carpica. Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă
(Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău.
Dacia. Revue d’Archeologie et d’Histoire Ancienne,
N. S., Bucureşti.
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale
Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a
României, Bucureşti.
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.
Memoria Antiquitatis. Muzeul Judeţean Neamţ, Piatra
Neamţ.
Muzeul Naţional, Bucureşti.
Mousaios. Muzeul Judeţean Buzău, Buzău.
Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie,
Constanţa.
Revue de Études Sud-Est Européennes, Bucureşti.
Revista de istorie militară, Bucureşti.
Revue Roumaine d’Histoire, Bucureşti.
Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi.
Studii şi articole de istorie , Bucureşti.
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie),
Bucureşti.
Studii. Revistă de istorie, Bucureşti.
Zargidava. Revistă de istorie. Societatea de Ştiinţe
Istorice din România. Filiala Bacău, Bacău.
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Responsabilitatea asupra conţinutului şi corectitudinii materialelor
revine în exclusivitate autorilor.
Pentru viitoarele numere ale revistei, materialele se trimit
tehnoredactate pe dischetă/ CD, în WORD, 12, Times New Roman, pe
adresa: Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu”, str. 9 Mai, nr. 7,
Bacău.

SCRISOARE DE MULŢUMIRE
Apariţia
acestui
nou
număr
al
publicaţiei
ZARGIDAVA – Revistă de istorie (V, 2006) a fost posibilă
numai datorită sprijinului generos al conducerii unor
instituţii de cult, societăţi comerciale şi persoane fizice.
Mulţumim sponsorilor şi celor care au făcut donaţii,
venind în întâmpinarea apelului nostru. Ne face plăcere să îi
menţionăm şi aici, într-o ordine aleatorie: SC
Hidroconstrucţia SA, Sucursala „Moldova” – Bacău,
director ing. Mircea Nicolae Rusu; Protopopiatul BacăuNord, Protopop C. Tomozei; Decanatul Romano-Catolic
Bacău, Preot Decan Isidor Dâscă; Parohia „Sf. Gheorghe”
Bacău, Paroh Preot V. Radu; S.C. MICROMEDICA S.R.L.
Piatra Neamţ, Director General Dorel Botez; Dănuţ Voicu,
director CETA Bacău; Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală Bacău, director ing. Mihai Banu; BTT Vacanţa Tour, director Vasile Roşu; Arhitect Ştefan Boiciuc;
Prof.dr. Jean Ciută; Preot dr. Constantin Leonte; Monsenior
Ştefan Erdeş; prof. Ion Ţuţuianu; Ilinca Andreea Gurgu;
Prof.dr. Livia Sibişteanu.
Mulţumiri şi cele mai bune gânduri colaboratorilor
noştri, fără a căror studii şi articole apariţia revistei nu ar fi
fost posibilă. Menţionăm pe Acad. Al. Zub, Acad. Camil
Mureşanu, Prof.univ.dr. Ioan Agrigoroaie, Prof.univ.dr.
Gheorghe Buzatu, Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Prof.univ.dr.
Constantin Mocanu, Dr. Eugenia Zaharia şi toţi ceilalţi
cuprinşi în sumarul revistei.
În numele
Colegiului de redacţie
Prof.dr. Ioan Mitrea

