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PROFESORUL DR. IOAN MITREA LA 70 DE ANI
În Idei şi forme istorice. Patru lecţii inaugurale
(1920), Vasile Pârvan spunea: „Istoricul urmărind liniile
devenirilor spiritului omenesc, nu poate să lase la o parte forţa
regulatoare a pământului, din care şi noi oamenii nu suntem de
cât o parte şi de care frageda noastră viaţă e legată ca valul de
marea pe care aleargă. Dar istoricul nu poate uita că între
pământ şi om e o perpetuă luptă şi că întreaga frumuseţe a vieţii,
întreaga lumină a sufletului nostru, vine de la biruinţa spiritului
(care e ritm), împotriva materiei (care e inerţie). De aceea, tot ce
e o împiedicare a libertăţii spiritului şi deci a libertăţii creării, e
pentru istoric un obiect de preocupare negativă, iar nu pozitivă... Elementele negative,
materiale, vor fi pentru istoric un simplu balast de echilibrare. Şi numai cele pozitive,
ideile, vor fi pânzele, în care piloţii umanităţii, sufletele născocitoare de gânduri noui,
lasă să bată vânturile mari ale sentimentelor ancestrale şi ale instinctelor cosmice, spre
a mâna umanitatea tot mai departe pe oceanul cel fără hotare al vieţii universale...”.
Lucrarea din care am citat mai sus mi-a fost dăruită cu o mică dedicaţie – „...cu
urări de succese în activitate, mergând pe drumul deschis de V. Pârvan...” – în primele
luni de activitate la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. Dedicaţia aparţine
unui domn distins, cu o figură impunătoare şi o privire de vultur, care parcă te arde
atunci când focalizează reflexele luminii din jur. Este unul din cei care aparţine
„vechii şcoli de arheologie”, şcoală faţă de care, noi, cei mai tineri într-ale
domeniului, avem cel puţin un dram de invidie, cât şi unul de respect. Invidie pentru
că nu am avut posibilitatea să prindem „acele vremuri” şi respect, faţă de toate
realizările arheologiei româneşti din ultimele patru-cinci decenii. Astfel l-am cunoscut
pe doctorul în istorie Ioan Mitrea...
Născut la 4 aprilie 1937, în satul Căciuleşti, comuna Căciuleşti, azi comuna
Girov, judeţul Neamţ, profesorul Ioan Mitrea poartă pecetea celor născuţi „în
Moldova de sub poalele muntelui”. De magnificul ţinut al Neamţului, de la poalele
Muntelui Ceahlău – considerat de mulţi „muntele sfânt” al civilizaţiei getice – îşi
leagă destinul numeroase personalităţi ale spiritualităţii româneşti...
Astfel, la Mănăstirea Bistriţa, unde-şi doarme somnul de veci voievodul
Alexandru cel Bun, primul mare gospodar al Moldovei, şi-a trăit ultimii ani ai vieţii
cronicarul Grigore Ureche; la Piatra Neamţ s-au născut istoricul V.A. Urechia,
istoricul, arheologul şi muzeograful Iulian Antonescu, Victor Brauner, pictor,
promotor al artei avangardiste şi suprarealiste etc., iar la Ghindăoani (acolo unde
oastea moldoveană a înfrânt în anul 1395 trufaşa oaste maghiară), a văzut lumina zilei
filosoful Vasile Conta. Tot din această regiune, de la Dobreni, comună situată la cca.
4 km. spre nord de localitatea Căciuleşti, era originară mama lui Vasile Pârvan, iar la
Negreşti (Almaş), comuna Dobreni s-a născut istoricul şi scriitorul Dumitru Almaş.
Ortodoximul românesc şi-a aflat aici veritabili sacerdoţi, începând cu călugărulcărturar Paisie Velicicovschi, care şi-a trăit ultimii ani ai vieţii la mănăstirea Neamţ
(unde este de fapt şi înmormântat), episcopul Melchisedec Ştefănescu (născut la
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Gârcina, lângă Piatra Neamţ), Nicodim (Nicolae Munteanu), născut la Pipirig-Neamţ,
intrat în monahism la Mănăstirea Neamţ..., episcop de Huşi, Mitropolit al Moldovei
între 1935-1939 şi patriarh al B.O.R. între 1939-1948 şi până la părintele Cleopa sau
arhimandritul Ioanichie Bălan, de la Sfânta Mănăstire Sihăstria – Neamţ.
Ioan Mitrea se mândreşte că s-a născut în satul care a dat ţării, în perioada
interbelică, doi generali – pe Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea (ultimul fiind
unchiul său) – precum şi cu faptul că în satul său natal, în vremea copilăriei, cel mai
răspândit nume de familie era cel de Mitrea, ca şi în Răşinarii Sibiului, de unde i-au
venit strămoşii.
Celor pasionaţi de arheologie le aminteşte întotdeauna că în amonte de satul
natal, pe malul stâng al râului Cracău, un fel de Ozană a copilăriei sale, la aproximativ
doi kilometri, se află vestita staţiune arheologică Frumuşica, aparţinând culturii
eneolitice de tip Cucuteni. Aşezarea a fost cercetată de preotul-arheolog Constantin
Matasă, fondator al Muzeului de arheologie din Piatra Neamţ în 1934, de la care, elev
fiind, a luat cunoştinţă pentru prima dată de mărturiile străvechi ale civilizaţiei din
împrejurimile oraşului Piatra Neamţ.
A urmat cursurile şcolii primare în satul natal, Căciuleşti, iar clasele gimnaziale
la Şcoala generală de 7 ani din Girov. După absolvirea Liceului „Petru Rareş” (numit
un timp, în vremea comunismului, Şcoala medie nr. 1) din Piatra Neamţ, a urmat, în
perioada 1958-1963, cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie, din cadrul Universităţii
„Al.I. Cuza” din Iaşi, secţia Istoria românilor. În timpul studenţiei a participat la
activitatea Cercului ştiinţific studenţesc de Istorie veche, al cărui preşedinte a fost în
anii III-V de facultate, având ca îndrumători ştiinţifici pe prof. univ. dr. Mircea
Petrescu-Dîmboviţa şi pe regretatul conf. univ. dr. Nicolae Gostar. În vacanţele din
anii III şi IV de facultate a participat la cercetările arheologice de la Bâtca-Doamnei,
de lângă Piatra Neamţ, sub conducerea lui Nicolae Gostar. În grupul de studenţi,
participanţi la aceste cercetări, se afla şi colegul şi bunul său prieten Silviu Sanie –
cunoscut astăzi ca specialist în istoria religiei geto-dacice şi a cultelor orientale din
Dacia romană.
Student cu rezultate foarte bune la examene, obţinând şi bursă republicană în
anul V de studiu, a absolvit ca şef de promoţie secţia mai sus menţionată, fiind numit
apoi, prin repartiţie guvernamentală, în învăţământul superior – la Facultatea de
Istorie-Geografie, din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Iaşi. În 1964,
facultatea la care funcţiona a fost transferată la Institutul Pedagogic de 3 ani din
Bacău.
Din acel moment, destinul său se leagă, incontestabil, de oraşul de pe malurile
râului Bistriţa. La Bacău a întâlnit un OM CU SUFLET MARE, anume pe Iulian
Antonescu, care l-a stimulat atât în activitatea la catedră (au lucrat împreună la
Facultatea de Istorie-Geografie), cât şi în activitatea de cercetare arheologică, prin
colaborări în cadrul Muzeului din Bacău.
Între anii 1963-1975, profesorul Mitrea a realizat o frumoasă şi promiţătoare
carieră universitară care a coincis, aproape în întregime, cu scurta „iluzie” a
dezgheţului ideologic. Astfel, tânărul universitar parcurge treptele învăţământului
superior, de la asistent la cea de lector suplinitor şi, apoi, prin concurs, la cea de lector
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titular. În această perioadă a urmat în 1966 un stagiu de specializare, timp de o lună, la
Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, sub îndrumarea
prof.univ.dr.doc. Gheorghe Ştefan şi apoi un alt stagiu, tot de o lună, în 1969 sub
îndrumarea prof.univ.dr.doc. Ion Nestor. Impunându-se prin competenţă profesională
şi ştiinţifică, precum şi prin spirit organizatoric, a fost desemnat şi în funcţii de
conducere a facultăţii (prodecan, în anul universitar 1971-1972 şi respectiv decan,
între anii 1972-1975).
Printre victimele „revoluţiei culturale”, de model asiatic, iniţiată în primii ani ai
deceniului al optulea din secolul trecut, s-a aflat şi Facultatea de Istorie-Geografie din
Bacău – lichidată în anul 1975 în mod abuziv, deşi avea un distins corp profesoral şi o
foarte bună bază materială. Absolvenţii acestei facultăţi, răspândiţi în toată ţara, au
făcut şi fac în continuare cinste învăţământului românesc. Majoritatea şi-au continuat
studiile, pentru a deveni profesori I, în cadrul facultăţilor de istorie sau geografie de la
Universităţile din Iaşi şi Bucureşti.
După lichidarea Facultăţii de Istorie-Geografie din Bacău, timp de un an, Ioan
Mitrea a funcţionat ca profesor titular la Liceul „George Bacovia” din Bacău. Şi-a
continuat apoi activitatea timp de aproape un deceniu (1976-1985), la Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă din Bacău, o perioadă ca director, între 1976-1982, apoi ca
muzeograf principal, între 1982-1985.
Cariera universitar-muzeistică i-a permis amplificarea preocupărilor de
cercetare ştiinţifică, începute încă din anii studenţiei sub competenta îndrumare a
distinsului prof. univ. dr. doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, astăzi membru titular al
Academiei Române. Profesorul Mitrea s-a aplecat cu justificată stăruinţă asupra
epocii de formare a poporului român; pasiunea sa pentru această epocă, cu accent pe
etapa secolelor VI-X, este ilustrată şi de faptul că o temă de seminar, din anul I de
facultate, privind Moldova în secolele VI-X, a fost mereu îmbunătăţită, fiind
prezentată la o sesiune a cercurilor studenţeşti din Universitatea ieşeană (în 1961),
apoi ca lucrare de diplomă (în 1963), şi în final, ca teză de doctorat (în 1979).
Preocuparea pentru ethos-ul românesc s-a obiectivat în multitudinea procupărilor şi
cercetărilor arheologice, la care a colaborat sau pe care le-a condus, de pe întreg
cuprinsul Moldovei (din nord, de la Lozna-Dorohoi şi Fundu Herţii – judeţul
Botoşani, precum şi la Botoşana – Suceava şi până în sud, la Câmpineanca şi Oreavu
– judeţul Vrancea).
Formarea sa ca specialist în arheologia mileniului I a presupus, la începuturi,
participarea pe şantierele de la Lozna-Dorohoi, Mănoaia-Costişa (judeţul Neamţ),
Oituz (judeţul Bacău) şi Botoşana (judeţul Suceava), între anii 1963-1968, alături de
consacratul specialist de azi al secolelor V-XI, arheologul Dan Gh. Teodor
(prof.univ.dr. la Facultatea de Istorie din Iaşi şi fost director al Institutului de
Arheologie din Iaşi). Din aceleaşi motive a participat la campaniile din anii 1968 şi
1969 de pe Şantierul arheologic de la Bratei-Sibiu, în colectivul condus de
prof.univ.dr.doc. Ion Nestor, creatorul şcolii de arheologie medievală – care s-a
preocupat, cu precădere, de perioada de formare a poporului român.
Pentru a cunoaşte cât mai mult din domeniile arheologiei şi al istoriei antice, a
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călătorit, pentru documentare, în Bulgaria, Polonia, Ungaria, Austria, Cehoslovacia,
fosta U.R.S.S. (la Moscova, Sankt-Petersburg şi Kiev), Italia, Grecia, Turcia, fosta
Iugoslavie şi Republica Moldova.
Cercetări de durată şi de mare amploare a întreprins cercetătorul Ioan Mitrea pe
şantierele arheologice de la Izvoare-Bahna şi Davideni (judeţul Neamţ), precum şi la
Bacău-Curtea Domnească, Onceşti, Dămieneşti şi Ştefan cel Mare (toate localităţi în
judeţul Bacău). Câteva din aceste situri au impus în ştiinţa arheologică ceea ce am
putea numi „amprenta” Ioan Mitrea.
Astfel, în aşezarea de la Davideni (din secolele V-VIII), investigată sistematic,
începând cu anul 1971, timp de peste un sfert de secol, arheologul a descoperit peste
75 de locuinţe dintr-un sat datat în epoca formării poporului român – aşezarea putând
fi considerată, în prezent, cea mai mare aşezare din secolele V-VIII cercetată
sistematic pe teritoriul est carpatic al României. La Davideni s-au descoperit
numeroase dovezi arheologice care probează continuitatea şi romanitatea populaţiei
autohtone din Moldova în secolele V-VIII. Aici arheologul a găsit şi importante piese
paleocreştine, între care şi o fibulă romano-bizantină, având pe arc incizat chipul lui
Hristos(?), prima de acest fel din nordul Dunării, ca o dovadă de netăgăduit a
generalizării creştinismului în spaţiul vechii Dacii în secolele V-VI.
La fel de interesantă, prin semnificaţia sa istorică, este şi aşezarea cercetată de
profesorul Mitrea la Izvoare-Bahna, cu un nivel de locuire din secolele VI-VII,
continuat de un nivel din secolele VIII-IX – perioadă în care se afirmă deja civilizaţia
străveche românească, expresie a încheierii procesului de formare a poporului român.
Lui Ioan Mitrea i se datorează şi recuperarea, în 1973, a tezaurului de vase
romane imperiale de la Muncelul de Sus (judeţul Iaşi), unicat în estul Europei,
precum şi a tezaurului de denari imperiali de la Măgura-Bacău, descoperit întâmplător
în 1976, cuprinzând 2.828 de denari imperiali şi două drahme greceşti – fiind
considerat cel mai mare tezaur de monede romane, descoperit şi recuperat, din spaţiul
est-dacic. Ambele tezaure au fost valorificate ştiinţific de Ioan Mitrea, în colaborare
cu dr. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, cunoscut arheolog şi numismat, cu o bogată
activitate în ultima jumătate de secol.
Rezultatele importante furnizate de activitatea de cercetare arheologică au fost un
stimulent pentru înscrierea la doctorat, în 1968, la Universitatea din Bucureşti, sub
îndrumarea prof.univ.dr.doc. Ion Nestor, membru corespondent al Academiei. Tema
aleasă, una de largă cuprindere, avea ca obiectiv, în special, „Moldova de sub munte”,
intitulându-se: Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX.
După decesul profesorului I. Nestor în 1974, moment până la care susţinuse toate
examenele şi referatele, elaborând şi cea mai mare parte a tezei, s-a transferat pentru
finalizarea doctoratului la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca, noul
conducător ştiinţific fiind prof.univ.dr.doc. Kurt Horedt. Susţinerea tezei de doctorat a
avut loc în ziua de 9 noiembrie 1979, în faţa unei Comisii prezidată de acad. Ştefan
Pascu, directorul Institutului menţionat. Alături de Kurt Horedt, din comisie au mai
făcut parte prof.univ.dr.doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, prof.univ.dr. Ştefan Olteanu şi
prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor (teza de doctorat fiind publicată în 1980).
Prestigiosul titlu ştiinţific este onorat de o intensă activitate publicistică. Ioan
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Mitrea este autor sau coautor a 12 cărţi de arheologie, numismatică şi istorie; a
publicat peste 125 de studii şi articole de specialitate în reviste din ţară şi străinătate, a
realizat peste 180 de recenzii, note şi articole de popularizare pe teme de arheologie şi
istorie, apărute în reviste de specialitate, în reviste periodice de cultură şi cotidiene,
precum Ateneu, Deşteptarea, Vitraliu, Monitorul de Bacău, Analele Brăilei, Ceahlăul
– Piatra Neamţ, Cugetul – Chişinău, Asachi – Piatra Neamţ, Magazin istoric –
Bucureşti etc. Articolele pe teme de istorie, din revistele de cultură şi presa cotidiană,
pun în evidenţă şi talentul său de jurnalist. În unele din aceste publicaţii (de exemplu
Ateneu şi Sinteze literare-critice-sociale), a avut, mai mult timp, şi rubrici lunare sau
săptămânale. Măsura activităţii sale de cercetare este dată şi de participarea la peste
150 de simpozioane, sesiuni şi congrese ştiinţifice în ţară şi peste hotare.
Prin cercetările arheologice întreprinse vreme de peste patru decenii, prin
valorificarea rezultatelor acestor cercetări în numeroase lucrări de specialitate (a se
vedea lista de lucrări anexată la finalul prezentării), Ioan Mitrea a adus contribuţii
importante la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei dacilor liberi de la est de Carpaţi
(secolele II-III, prin cercetările de la Dămieneşti, Onceşti, Borşeni, recuperarea
tezaurelor de la Muncelul de Sus şi Măgura-Bacău etc.), a culturii Sântana de Mureş
(secolele IV-V, prin cercetările de la Mănoaia-Costişa, Bacău-Curtea Domnească,
Obârşeni-Vaslui, Cârligi-Filipeşti etc.), a culturii Costişa-Botoşana-Hansca (secolele
V-VII, prin cercetările de la Mănoaia-Costişa, Bacău-Curtea Domnească, DavideniNeamţ, Ştefan cel Mare-Bacău, Izvoare-Bahna şi Borşeni, judeţul Neamţ, OreavuVrancea etc.) şi a civilizaţiei vechi româneşti (secolele VIII-IX, prin cercetările de la
Izvoare-Bahna şi Borşeni, judeţul Neamţ, Onceşti-Bacău, Câmpineanca-Vrancea
etc.).
Cât a lucrat ca muzeograf, a contribuit la organizarea a numeroase expoziţii
judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale – prin care a valorificat muzeistic
bogatul patrimoniu arheologic al muzeului băcăuan. În lunile decembrie 1979 şi
ianuarie 1980, a participat împreună cu regretatul istoric şi arheolog Hadrian
Daicoviciu la organizarea expoziţiei I Dacii. Mostra della civilità daco-getica in
epoca classica, în capitala Italiei – expoziţie care s-a bucurat de un mare succes atât în
rândul specialiştilor, cât şi al marelui public din Roma sau din alte centre ştiinţifice şi
culturale din Italia.
Colaborator al revistei Carpica, încă de la primul număr, apărută în 1968 din
iniţiativa lui Iulian Antonescu, în anii în care a fost director al Muzeului Judeţean de
Istorie şi Artă Bacău, a scos cinci numere din revista menţionată (nr. VIII-XII), ca
redactor responsabil. Apoi, în calitate de redactor responsabil adjunct, a răspuns, de
drept, de tipărirea numerelor XIV, XV şi XVI din Carpica. Cu mici excepţii, a fost şi
este prezent în sumarul tuturor numerelor revistei emblemă a Muzeului băcăuan.
Aşa cum rezultă din lista de lucrări, a publicat studii şi articole în numeroase
reviste de specialitate, dintre care amintim Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi
Arheologie), Dacia, N.S., Materiale şi Cercetări Arheologice, Thraco-Dacica, Studii
şi Articole de Istorie, Symposia Thracologica, Cronica Cercetărilor Arheologice –
Bucureşti, Memoria Antiquitatis – Piatra Neamţ, Arheologia Moldovei – Iaşi, Crisia –
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Oradea, Pontica – Constanţa, Acta Moldaviae Meridionalis – Vaslui, Mousaios –
Buzău, Studia Antiqua et Archaeologica – Iaşi, Vrancea – Studii şi Comunicări,
Suceava – Anuarul Muzeului Judeţean, Carpica – Bacău, Zargidava – Bacău etc.
Începând cu anul 1983, profesorul Mitrea a scris mai multe texte, care s-ar
putea constitui în „fişe” pentru o istorie a arheologiei româneşti. Astfel, a conceput şi
publicat mai multe articole despre viaţa şi opera lui Vasile Pârvan, creatorul şcolii
moderne de arheologie de la noi (Etnogeneza românilor în opera lui Vasile
Pârvan, în Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean, X, 1983, p. 847-851; Vasile
Pârvan – permanenţă a spiritualităţii româneşti, în Cugetul – revistă de istorie şi
ştiinţe umaniste, 5, Chişinău, 1994, p. 28-33; Perenitatea ideilor lui Vasile Pârvan
privind istoria geto-dacilor şi etnogeneza românilor, în Zargidava. Revistă de
istorie, II, Bacău, 2003, p. 13-24; Vasile Pârvan – iniţiatorul programului de
cercetare modernă în arheologie românească, în Carpica, XXXV, 2006, p. 5-11);
de asemenea, este de remarcat un articol dedicat lui Ion Nestor, demn continuator al
lui Vasile Pârvan – căruia profesorul îi este, la rândul său, demn urmaş (anume Ion
Nestor (1905-1974) – creator de şcoală în arheologia românească, în Zargidava.
Revistă de istorie, IV, Bacău, 2005, p. 25-36). O notă aparte o reprezintă cele câteva
medalioane şi interviuri, despre şi cu mari arheologi, care provin tot de sub mantaua
lui Vasile Pârvan (Academicianul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 90 de ani, în
Zargidava. Revistă de istorie, IV, Bacău, 2005, p. 13-20; Interviu cu Acad. Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, în Ateneu – revistă de cultură, nr. 5, mai 2006, p. 12-13;
Prof.univ.dr. Dumitru Protase la 80 de ani, în Zargidava. Revistă de istorie, V,
Bacău, 2006, p. 30-38; Ioan Mitrea în dialog cu Dumitru Protase, în Zargidava.
Revistă de istorie, V, Bacău, 2006, p. 39-49).
Cum am menţionat mai sus, este autor sau coautor a 12 cărţi, dintre care
evidenţiem: Tezaurul de la Măgura (în colaborare cu dr. Virgil Mihăilescu-Bârliba),
Biblioteca Carpicae, I, Bacău, 1977, 80 de pagini text şi 26 de planşe; Regiunea
Centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n., editată de
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Bacău, în 1980, Bacău – reşedinţă voievodală (în
colaborare cu dr. Al. Artimon), Bacău, 1996, 151 pag.; Aşezarea din sec. VI-IX de
la Izvoare-Bahna, Piatra-Neamţ, Editura Nona, 1998, 173 pag.; Comunităţi săteşti
de la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea din secolul V-VIII de la
Davideni, Piatra-Neamţ, Editura „Constantin Matasă”, 2001, 400 pag.
În anii cât a lucrat în învăţământul superior a antrenat studenţii în activitatea de
cercetare ştiinţifică. A fost îndrumător ştiinţific al Cercului de Istorie veche, a atras
prin dăruirea sa studenţii la cercetările arheologice de pe şantierele de la Bacău-Curtea
Domnească, Izvoare-Bahna şi Davideni-Neamţ. Studenţii îndrumaţi de universitarul
Mitrea au obţinut menţiuni şi premii la Sesiunile naţionale studenţeşti de comunicări
ştiinţifice organizate în acea vreme.
De la 1 septembrie 1985, în condiţiile în care „autofinanţarea” la muzeu
devenise insuportabilă şi umilitoare, profesorul Mitrea revine la catedra de la Liceul
„George Bacovia” (azi Colegiul Naţional „Ferdinand I”) din Bacău, unde a funcţionat
până în vara anului 2006. Măiestria sa pedagogică se reflectă în numeroasele premii
obţinute de elevii al căror dascăl a fost – prin concursurile şcolare, la fazele judeţene şi
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naţionale ale Olimpiadei de istorie. La faza naţională din 1993, o elevă de-a sa – Ioana
Boca, azi dr. în istorie – a obţinut premiul I pe ţară la nivelul clasei a XII-a. Era pentru
prima dată când un elev din judeţul Bacău obţinea acest mare premiu naţional la
disciplina istorie.
Ioan Mitrea a condus mai mulţi ani şi activitatea Cercului ştiinţific „Nicolae
Iorga” din liceu, în care au activat numeroşi elevi, iar după 1989 a reluat tradiţia
anuarului liceului din perioada interbelică. În calitate de coordonator a realizat patru
numere din seria nouă a Anuarului Liceului „George Bacovia”(azi Colegiul Naţional
„Ferdinand I”), respectiv nr. I în 1992, nr. II în 1995 ,nr. III în 1997 şi nr. IV în 2005
– publicaţie bine primită de elevi şi profesori. În anul 1997, la sărbătorirea a 130 de
ani de la înfiinţarea Gimnaziului Clasic şi a 100 de ani de învăţământ liceal în
prestigioasa instituţie de azi a Colegiului Naţional „Ferdinand I”, s-a îngrijit de
apariţia unui Buletin Ştiinţific al profesorilor. Din păcate, în anii următori nu a mai
apărut Buletinul Ştiinţific şi câţiva ani nici Anuarul.
Profesorul Mitrea a condus timp de mai mulţi ani, ca metodist, catedra de
istorie a profesorilor din municipiul Bacău şi, de peste 35 de ani, este preşedintele
Filialei Bacău a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. În aceste din urmă calităţi,
a împărtăşit, cu generozitate şi bunăvoinţă, din propria sa experienţă colegilor mai
tineri. Din iniţiativa istoricului Mitrea – ca preşedinte al Filialei Bacău a S.S.I. şi a
regretatului prof. univ. dr. Traian Cantemir, preşedintele Societăţii de Ştiinţe
Filologice – Filiala Bacău, în anul 1973 a apărut volumul Comunicări de Istorie şi
Filologie. Împreună cu prof. Traian Cantemir şi prof. D. Alistar a scos şi câteva
numere din Studii şi Cercetări Ştiinţifice (Seria Istorie-Filologie), pe anii 1972-1974,
publicaţie a Institutului Pedagogic din Bacău. Profesorul Mitrea a contribuit la
înfiinţarea, în martie 2000, a Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice „Iulian Antonescu”, al
cărui preşedinte executiv este şi în prezent. În această calitate a militat pentru
păstrarea memoriei şi valorificarea moştenirii ştiinţifice a arheologului, istoricului,
muzeografului şi, în general, a omului de cultură care a fost regretatul Iulian
Antonescu, ctitorul Muzeului de arheologie şi istorie din Bacău, dar şi a întregii reţele
muzeistice din judeţ. De asemenea, a iniţiat şi coordonat apariţia publicaţiei
Zargidava. Revistă de istorie, al cărui redactor responsabil este, şi din care au apărut,
până acum, şase numere (în anii 2002-2007).
În întreaga perioadă de după anul 1975, an în care s-a desfiinţat Facultatea de
Istorie-Geografie din Bacău, Ioan Mitrea a continuat să activeze şi în învăţământul
superior, în calitate de cadru didactic asociat, la Institutul de învăţământ superior din
Bacău (devenit după 1989 Universitatea Bacău), la Universitatea „Spiru Haret” –
Filiala Bacău, Universitatea „Mihai Eminescu” – Filiala Bacău etc.
OMUL Ioan Mitrea a transgresat condiţia de dascăl, impunându-se în lumea
ştiinţifică din domeniul istoriei şi, în special, din cel al arheologiei româneşti. Prin
pasiune şi perseverenţă, el a depăşit aşa-numitul „complex al provincialului”, aducând
prin aceasta o probă în sprijinul afirmaţiei că „actul de cultură nu cunoaşte limite”.
Lucrările sale ştiinţifice au fost şi sunt apreciate, fiind citate în monografii şi tratate de
specialitate, atât din ţară, cât şi din străinătate (în Republica Moldova, Ucraina, Rusia,
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Bulgaria, Polonia, Germania, Italia, S.U.A. etc.).
Pentru rezultatele muncii sale la catedră precum şi în planul cercetării ştiinţifice
a fost distins cu numeroase diplome, medalii şi decoraţii naţionale. Între altele
subliniem că în anul 1987, prin Ordinul numărul 7700 al Ministerului Educaţiei şi
Învăţământului, a fost distins cu titlul de „Profesor evidenţiat”. Prin Decretul
prezidenţial numărul 525, din 1 Decembrie 2000, privind conferirea unor decoraţii
naţionale personalului din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu prilejul
Zilei Naţionale a României, prof. dr. Ioan Mitrea a fost distins cu Ordinul Naţional
Pentru Merit în grad de Cavaler (cf. Monitorului Oficial, nr. 673 din 18 decembrie
2000, Anexa 3d, poziţia nr. 34), fiind singurul profesor din învăţământul băcăuan care
a fost decorat prin decretul menţionat.
A fost distins cu Premiul A.D. Xenopol al Societăţii de Ştiinţe Istorice din
România (în anul 2002) şi Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei Române
(în anul 2003) – ultimele două premii fiindu-i acordate pentru lucrarea Comunităţi
săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea din sec. V-VIII de la
Davideni, tipărită în 2001. Tot în 2003 a fost distins cu Premiul pe 2002 al revistei
Cartea. Periodic de atitudine culturală, la Secţiunea ISTORIE, „pentru deosebita
activitate ştiinţifică în domeniul istoriei şi arheologiei”. Este inclus în The
Contemporany Who’s Who, ediţia 2003-2004.
La 25 iulie 2006 i s-a conferit titlul de Cetăţean de onoare al comunei natale
Girov, judeţul Neamţ, „în semn de preţuire a contribuţiei sale deosebite pentru
promovarea imaginii comunei Girov” – cum se scrie în motivaţia Diplomei de
cetăţean de onoare.
Vom încheia cu un alt citat din aceeaşi operă a lui V. Pârvan: „Cercetătorul
istoric se apropie în silinţa sa de a găsi adevărul cu atât mai deplin de dânsul cu cât
sufletul său e mai absorbit de marea lumină a ideilor şi sentimentelor omeneşti
creatoare, vibrând infinit de sensibil la cea mai uşoară atingere de undele vibratorii ale
propriului său suflet. Se cere dar istoricului, alături de afinitatea electivă,
subconştientă, cu diferitele forme create ale diferitelor gânduri creatoare (religioase,
politice, artistice, abstracte, plastice), darul de a percepe spiritualul, maleabilitatea
adaptării la idei cât mai disparate, sistematizarea ideologică şi formală a diferitelor
deveniri ale gândurilor, sinteza spirituală istoric-creatoare...” – cuvinte care se
potrivesc precum o mănuşă pentru cel al cărui portret am încercat să-l realizăm mai
sus, ca demn urmaş al celui care i-a fost, peste decenii, MAESTRU...
LA MULŢI ANI, DOMNULE PROFESOR!!!...
Dimitrie-Ovidiu Boldur
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Lista de lucrări publicate
I. Cărţi
Tezaurul de la Măgura, Bibliotheca Carpicae, I, Bacău, 1977, 80 p. text + XXVI planşe
(în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
2. Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n., în
Carpica, XII, 1980, p. 55-190 şi separat, acelaşi text, Bacău, 1980, 136 p.
3. Bacău – monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980, 280 p. (coautor la capitolul
Istorie – partea privind istoria străveche, veche şi medievală).
4. Bacău reşedinţă voievodală, Bacău, 1996, 100 p. text + 51 fig. (în colaborare cu
Alexandru Artimon).
5. Judeţul Bacău – monografie, Bacău, 1996 (coautor pentru partea privind istoria
străveche şi veche).
6. Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi concluzii
istorice, Piatra Neamţ, Editura Nona, 1998, 173 p.
7. Bahna-Neamţ, străveche aşezare de răzeşi, Bucureşti, Editura “Diacon Coresi”, 1999,
168 p. (în colaborare cu Jean Ciută).
8. Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din
secolele V-VIII, Piatra Neamţ, Editura “Constantin Matasă”, 2001, 400 p.
9. Iulian Antonescu spirit universal, Editura “Cutia Pandorei”, Vaslui, 2001, 256 p.
(coordonare şi redactare împreună cu Eugenia Antonescu şi Marcel Drăgotescu).
10. Ştefan cel Mare şi Sfânt în memoria băcăuanilor, Bacău, Editura Conexiuni, 2004, 272 p
(coautor; coordonator al lucrării cu Alexandru Artimon).
11. Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Bacău, 2004, 18 p.; ibidem, ediţia a II-a,
revizuită şi adăugită, Bacău, Editura Conexiuni, 2006, 20 p.
12. Enciclopedia judeţului Bacău, Bacău, Editura „Agora”, 2007 (autor a peste 50 de voci).
1.

II. Articole, studii şi rapoarte arheologice
Cercetări arheologice în aşezarea prefeudală de la Lozna-Dorohoi, în Arheologia
Moldovei, IV, 1966, p. 279-292 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor).
2. Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaţilor Orientali şi din zona
de contact cu Podişul Moldovei, în Carpica, I, 1968, p. 249-260.
3. Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costişa şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii
materiale locale din sec. V-VI e.n. din Moldova, în Carpica, I, 1968, p. 233-248 (în
colaborare cu Dan Gh. Teodor şi Viorel Căpitanu).
4. Date referitoare la populaţia autohtonă de la răsărit de Carpaţi în sec. V-VI e.n., în
Studii şi articole de istorie, XIV, 1969, p. 185-193.
5. Un pumnal scitic descoperit la Ghindăoani (com. Bălţăteşti, jud. Neamţ), în SCIV, t. 20,
1969, 3, p. 453-456.
6. Necropola din sec. al IV-lea e.n. de la Obârşeni-Voineşti, în Carpica, II, 1969, p. 219-232.
7. Descoperirile arheologice de la Oituz (jud. Bacău), în Carpica, II, 1969, p. 309-324 (în
colaborare cu Dan Gh. Teodor şi Constantin Buzdugan).
8. Un sceptru din piatră descoperit la Voineşti (jud. Vaslui), în Memoria Antiquitatis, I,
1969, p. 311-317.
9. O descoperire din Hallstattul târziu în nordul Colinelor Tutovei (jud. Vaslui), în
Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1970, p. 210-217
10. Contribuţii la cunoaşterea populaţiei locale dintre Carpaţi şi Siret în sec. V-VI e.n.,
1.
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în Memoria Antiquitatis, II, 1970, p. 345-369.
11. Un nou depozit monetar antic descoperit lângă Zimnicea, în Memoria Antiquitatis, II,
1970, p. 491-498 (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
12. Un akinakes descoperit la Năneşti (com. Parincea, jud. Bacău), în SCIV, t. 22, 1971, 3,
p. 491-494.
13. Depozitul de bronzuri de la Heleşteni, în Memoria Antiquitatis, III, 1971, p. 183-192.
14. Descoperiri prefeudale la Curtea domnească – Bacău, în Carpica, IV, 1971, p. 225-252
(în colaborare cu Alexandru Artimon).
15. Aşezarea prefeudală de la Onceşti (jud. Bacău), în Carpica, IV, 1971, p. 271-286.
16. Cercetări arheologice în nordul colinelor Tutovei, în Studii şi cercetări ştiinţifice,
Bacău, 1972, p. 131-148.
17. Un nou tezaur de tetradrahme thasiene şi podoabe dacice de argint descoperit în
Moldova, în SCIV, t. 23, 1972, 3, p. 641-646.
18. Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpaţi şi Siret a
Moldovei, în Carpica, V, 1972, p. 115-132.
19. Contribuţia cercetărilor arheologice de la Curtea domnească din Bacău şi DavideniNeamţ, la cunoaşterea epocii secolelor VI-VII e.n. din Moldova, în Studii şi cercetări
ştiinţifice, Bacău, 1972, p. 5-22.
20. Cercetări arheologice în aşezările prefeudale de la Bereşti-Bistriţa şi Izvoare-Bahna,
în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1972, p. 33-46.
21. Câteva fibule romano-bizantine descoperite în Moldova, în SCIV, t. 24, 1973, 4,
p. 663-666.
22. Principalele rezultate ale cercetărilor din anii 1947-1972, privind situaţia din
Moldova în epoca formării poporului român, în Comunicări de istorie şi filologie,
Bacău, 1973, p. 47-59.
23. Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna, în Carpica, VI, 1973-1974, p. 55-76.
24. Cercetări arheologice în aşezarea de la Câmpineanca, în Studii şi cercetări ştiinţifice,
Bacău, 1974, p. 61-86 (în colaborare cu Victor Nămoloşanu).
25. Concepţia lui Dimitrie Cantemir despre romanitatea, continuitatea şi unitatea
poporului român, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1974, p. 7-14.
26. Noi descoperiri arheologice din Moldova aparţinând culturii Dridu, în Crisia, IV,
1974, p. 73-87.
27. Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermăneşti, jud. Vaslui, în Carpica, VII, 1975,
p. 59-62.
28. Tezaurul de denari romani imperial descoperit la Hertioana de Jos (com. Traian,
jud. Bacău), în Carpica, VII, 1975, p. 15-29 (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
29. Săpăturile de salvare din aşezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea, în Carpica,
VIII, 1976, p. 183-190.
30. Depozitul de bronzuri de la Rozavlea (jud. Maramureş), în SCIV, t. 27, 1976, 4, p. 537-548
(în colaborare cu Carol Kacso).
31. Aşezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea domnească – Bacău, în
Carpica, VIII, 1976, p. 191-224 (în colaborare cu Alexandru Artimon).
32. Teritoriul de formare al poporului român, vatră a luptei seculare pentru unitate şi
independenţă, în Carpica, IX, 1977, p. 35-39.
33. Tezaurul de vase romane de la Muncelul de Sus, în Carpica, X, 1978, p. 163-177 + 7
planşe (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
34. Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna (II). Contribuţii la arheologia epocii de
formare a poporului român, în Carpica, X, 1978, p. 205-252.
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35. Cercetări arheologice privind secolele IV-XI în judeţul Vrancea, în S.C. Vrancea, I,
1978, p. 45-80.
36. Le trésor de vases romains de Muncelul de Sus, în Dacia, N.S., XXII, 1978, p. 201-212
(în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
37. Elemente şi influenţe bizantine în regiunea subcarpatică a Moldovei, în secolele VI-IX,
în SCIVA, t. 30, 1979, 2, p. 145-162.
38. Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budeşti-Plopana, jud. Bacău,
în Carpica, XI, 1979, p. 231-246 (în colaborare cu Al. Artimon).
39. Dovezi ale prezenţei creştinismului în secolul al VI-lea în Moldova, în MMS, 55, 1979,
3-6, p. 400-403.
40. Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea în comuna Dămieneşti, jud. Bacău, în
Carpica, XI, 1979, p. 171-180.
41. Şantierul arheologic Izvoare-Bahna, în Materiale şi cercetări arheologice, XIV, Tulcea,
1980, p. 432-449.
42. Dovezi arheologice privind prelucrarea metalelor în secolele VI-IX, în regiunea
subcarpatică a Moldovei, în SCICP, 2, Sibiu, 1981, p. 13-18.
43. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezarea de la Davideni
(sec. V-VII e.n.), în Memoria Antiquitatis (1971-1976), VI-VIII, 1981, p. 65-92.
44. Necropola carpică de la Dămieneşti, jud. Bacău, în Carpica, XIV, 1982, p. 45-79.
45. Al V-lea Simpozion Naţional de Tracologie, în Carpica, XIV, 1982, p. 315-331.
46. Etnogeneza românilor în opera lui Vasile Pârvan, în Suceava, X, 1983, p. 847-851.
47. Sceptrul de piatră de la Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi, în Carpica, XV, 1983, p. 71-95
(în colaborare cu Ann Dodd-Opriţescu).
48. Contribuţia noilor cercetări arheologice la cunoaşterea situaţiei istorice din Moldova
în epoca încheierii etnogenezei românilor, în Studii şi comunicări ştiinţifice (Ştiinţe
umaniste), Bacău, 1983, p. 97-102.
49. Două morminte din secolele VI-V î.e.n., descoperite la Mileştii de Sus, jud. Bacău, în
Studia antiqua et archaeologica, I, Iaşi, 1983, p. 59-64.
50. Le sceptre de pierre de Mogoşeşti-Siret, dép. d’Iaşi, Roumanie. Problèmes d’origine et de
datation, în Thraco-Dacica, IV, 1983, I-2, p. 5-11 (în colaborare cu Ann Dodd-Opriţescu).
51. Deux tombes des VIe-Ve siècles de a.n.è. découvertes à Mileştii de Sus, département
de Bacău, în Carpica, XV, 1983, p. 117-124.
52. Descoperirile geto-dacice din sec. I î.e.n. – I e.n. de la Floreşti, jud. Bacău, în Carpica,
XV, 1983, p. 131-136.
53. Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea de la Izvoare-Bahna (secolele VI-IX
e.n.), în Materiale şi cercetări arheologice, Braşov, 1981, XV, Bucureşti, 1983, p. 429-434.
54. Cercetările arheologice de la Pârâul Boghii-Pârgăreşti, în Carpica, XV, 1983, p. 153-162.
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50. D. Protase, Orizonturi daco-romane, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2005, în
Zargidava, V, Bacău, 2006, p. 246-248.
51. Vasile Marinoiu, Romanitatea în nordul Olteniei, Craiova, Editura Rhabon, 2004, în
Zargidava, V, Bacău, 2006, p. 249-251.
IV. Articole în reviste de cultură, almanahuri şi
presa cotidiană (listă selectivă); interviuri
1. Epoca feudalismului timpuriu pe teritoriul regiunii Bacău, în Ateneu, Anul 2, nr. 1,
ianuarie 1965, p. 15 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor).
2. Istoria patriei în revista Convorbiri literare, în Ateneu, Anul 4, nr. 3, martie 1967, p. 9.
3. Moldova în epoca formării poporului român, în Ateneu, Anul 7, nr. 6, iunie 1970, p. 12, 15.
4. Formarea poporului român în lumina ultimelor rezultate ale cercetărilor
arheologice, în Ateneu, Anul 9, nr. 2, februarie 1972, p. 12.
5. Cercetarea arheologică la Muzeul de Istorie din Bacău, în Ateneu, Anul 21, nr.8,
august 1984, p. 10.
6. Un sat din epoca formării poporului român, în Ateneu, Anul 12, nr. 122, 1975, p. 6.
7. Contribuţii la cunoaşterea epocii de formare a poporului român, în Ateneu, Anul 13,
nr. 125, 1976, p. 13.
8. Bacăul în acte şi documente (I), în Ateneu, anul 13, nr. 127, 1976, p. 4; idem (II), în Ateneu,
nr. 128, 1976, p. 13; idem (III), în Ateneu, Anul 14, nr. 129, 1977, p. 13; idem (IV), în
Ateneu, Anul 14, nr. 130, 1977, p. 13; idem (V), în Ateneu, Anul 14, nr. 131, 1977, p. 13;
idem (VI), în Ateneu, Anul 14, nr. 132, 1977, p. 14; idem (VII), în Ateneu, Anul 15, nr. 133,
1978, p. 14; idem (VIII), în Ateneu, Anul 15, nr. 134, 1978, p. 14; idem (IX), în Ateneu, Anul
15, nr. 135, 1978, p. 14; idem (X), în Ateneu, Anul 15, nr. 136, 1978, p. 14; idem (XI), în
Ateneu, Anul 16, nr. 137, 1979, p. 13; idem (XII), Anul 16, nr. 138, 1979, p. 13; idem (XIII),
în Ateneu, Anul 16, nr. 139, 1979, p. 14; idem (XIV), în Ateneu, Anul 16, nr. 140, 1979, p.
13; idem (XV), în Ateneu, Anul 17, nr. 141, 1980, p. 14.
9. Tezaurul de vase romane de la Muncelul de Sus, în Ateneu, Anul 15, nr. 136, 1978, p. 8.
10. Decebal regele-erou al geto-dacilor, în Steagul Roşu, Bacău, din 8 aprilie 1978, p. 7.
11. Romanitatea românilor, în Steagul Roşu, Bacău, din 16 septembrie 1978, p. 6.
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12. Expoziţia „I Dacii. Mostra della civilità daco-getica in epoca clasica” – un eveniment
cultural şi ştiinţific deosebit la Roma (interviu acordat doamnei Măndica Mardare), în
Ateneu, Anul 17, nr. 141, 1980, p. 3.
13. Continuitatea şi cercetarea arheologică microzonală, în Ateneu, Anul 19, nr. 151,
1982, p. 11.
14. Autohtonie şi romanitate, în Ateneu, Anul 19, nr. 156, 1982, p. 2-3.
15. „Getica” – reeditarea unei lucrări fundamentale a istoriografiei româneşti (cu
prilejul apariţiei în 1982, la Editura Meridiane, a ediţiei îngrijite de Radu Florescu), în
Scînteia, nr. 12677, din 27 mai 1983, p. 4.
16. Al. Zub – medalion (cu prilejul acordării Premiului „Vasile Pârvan” al Revistei Ateneu
pe 1984, „pentru activitate în domeniul istoriei patriei şi valorificării moştenirii culturale”),
în Ateneu, Anul 21,, nr. 12 (181), decembrie 1984, p. 7.
17. Vasile Pârvan, în Almanahul Ateneu, Bacău, 1986, p. 20-21.
18. Cel mai mare tezaur de monede romane din Moldova, în Almanhul Ateneu, Bacău,
1986, p. 33-34.
19. Decebal – marele rege al geto-dacilor, în Ateneu, Anul 24, nr. 213, 1987, p. 6.
20. 1900 de ani de la urcarea lui Decebal pe tronul statului dac, în Almanahul Ateneu,
Bacău, 1987, p. 16-18.
21. Cel mai vechi atestat de limbă română, în Almanhul Ateneu, Bacău, 1987, p. 16-18.
22. Etnogeneza şi continuitatea românilor, în Ateneu, Anul 25, nr. 223, 1988, p. 3 şi 6.
23. La început a fost... arheologia, în Almanhul Ateneu, Bacău, 1988, p. 213-215.
24. Columna lui Traian – după 1875 de ani, în Almanahul Ateneu, Bacău, 1988, p. 169-172.
25. Simpozionul Naţional de Tracologie (prezentarea celui de al XII-lea Simpozion
Naţional de Tracologie-Tulcea, 28 sept.-1 oct. 1989), în Ateneu, Anul 26, nr. 241,
decembrie 1989, p. 5.
26. Aproape invulnerabil Ahile în pământ traco-getic, în Almanahul Ateneu, Bacău, 1989,
p. 56-58.
27. Nero – un cântăreţ pe tronul Romei, în Magazin T, Bacău, nr. 3, 1990, p. 2.
28. Iulian Antonescu (1932-1991), în Ateneu, Anul 28, nr. 2, februarie, 1991, p. 2.
29. Vasile Pârvan – permanenţă a spiritualităţii româneşti, în Cugetul – revistă de istorie
şi ştiinţe umaniste, 4, 1992, Chişinău, p. 28-33.
30. A.D. Xenopol după 75 de ani, în Sinteze – literar-critice-sociale, Bacău, nr. 189, din 17
martie 1995, p. 8.
31. Manualele de istorie în liceu (I), în Monitorul de Bacău, nr. 12, din 6 noiembrie 1995, p.
6; idem (II), în Monitorul de Bacău, nr. 13, din 7 noiembrie 1995, p. 6; idem (III), în
Monitorul de Bacău, nr. 14, din 8 noiembrie 1995, p. 6; idem (IV), în Monitorul de Bacău,
nr. 15, din 9 noiembrie 1995, p. 6; idem (V), în Monitorul de Bacău, nr. 16, din 10
noiembrie 1995, p. 6.
32. Despre începuturile creştinismului (pe marginea Sesiunii ştiinţifice Pontica ’95, cu tema
De la credinţele politeiste la monoteismul creştin în spaţiul Dunării de Jos), în
Monitorul de Bacău, nr. 26, din 21 noiembrie 1995, p. 6.
33. Primele comunităţi creştine din Moldova, în Monitorul de Bacău, nr. 32, din 28
noiembrie 1995, p. 6.
34. Regi daci de după Decebal, în Monitorul de Bacău, nr. 45, din 12 decembrie 1995, p. 6.
35. Arhivele şi arheologia, în Monitorul de Bacău, nr. 52, din 19 decembrie 1995, p. 6.
36. (I. Mitrea – Interviu) în vol. Sever Dumitraşcu, Arheologia română la sfârşit şi
început de mileniu, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 1995, p. 372-376.
37. Problema continuităţii (D. Protase, la împlinirea a 70 de ani de viaţă), în Monitorul de
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Bacău, nr. 4, marţi, 30 ianuarie 1996, p. 6.
38. Lingvistica şi continuitatea românilor, în Monitorul de Bacău, nr. 53, marţi, 5 martie,
1996, p. 6.
39. Basarabia, străvechi pământ românesc, în Monitorul de Bacău, nr. 129, din 26 martie,
1996, p. 6.
40. Din nou despre „Decebalus per Scorilo”, în Monitorul de Bacău, nr. 141, din 9 aprilie,
1996, p. 6.
41. De când începe istoria românilor? (I), Monitorul de Bacău, nr. 148, din 16 aprilie, 1996,
p. 6A; idem (II), în Monitorul de Bacău, nr. 149, din 17 aprilie, 1996, p. 6A.
42. Revistele muzeelor azi, în Monitorul de Bacău, nr. 154, din 23 aprilie, 1996, p. 6.
43. Eterna fascinaţie a lumii greceşti (prezentarea lucrării Istoria grecilor, de Indro
Montanelli, Bucureşti, Editura Artemis, 1996), în Monitorul de Bacău, nr. 178, din 2 mai,
1996, p. 6A.
44. Bilanţ în arheologia românească (cu prilejul cele de-a XXX-a Sesiuni naţionale de rapoarte
arheologice – campania 1995), în Monitorul de Bacău, nr. 172, din 14 mai, 1996, p. 6A.
45. La orizont, noul „Tratat de Istoria Românilor”, în Monitorul de Bacău, nr. 207, din 12
iunie, 1996, p. 6A.
46. O premieră muzeologică, în Deşteptarea, nr. 198, din 6 decembrie 1996, p. 8.
47. Nevoia de monografii istorice, în Sinteze – literar-critice-sociale, în Deşteptarea, nr.
207, din 31 ianuarie 1997, p. 7.
48. Etnogeneza românilor nu mai este „o enigmă şi un miracol istoric” (interviu acordat
de I. Mitrea domnului prof. Gh. Dumitroaia), în Ateneu, Anul 34, nr. 3 (330), Bacău,
martie 1997, p. 8.
49. Arheologia încotro?, în Sinteze – literare-critice-sociale, în Deşteptarea, nr. 226, din 20
iunie 1997, p. 7.
50. Noi lumini asupra „mileniului întunecat”, în Sinteze – literare-critice-sociale, în
Deşteptarea, nr. 230, din 18 iulie 1997, p. 7.
51. Când s-a încheiat etnogeneza românilor?, în Buletin ştiinţific, editat de Colegiul
„Ferdinand I” Bacău, I, Bacău, 1997, p. 11-16.
52. Istoriografia românească între 1989-1994 (Bibliografia istorică a României, vol. VIII),
în Sinteze – literare-critice-sociale, în Deşteptarea, nr. 263, din 20 martie 1998, p. 7.
53. Pericolul „bulgarizării” în arheologia românească, în Sinteze – literare-critice-sociale,
în Deşteptarea, nr. 274, din 5 iunie 1998, p. 7.
54. In memoriam Traian Cantemir. Un om de mare nobleţe, Sinteze – literare-criticesociale, anul IX, nr. 32 (284), Bacău, 14 august 1998, p. 9.
55. Mai este actual recursul la istorie? (interviu acordat ziaristului Mihai Buznea), în
Imparţial, săptămânal, Bacău, Anul I, nr. 12 (20-26 mai 1999), p. 23.
56. Recursul la istorie. Conţinutul manualelor şcolare (interviu acordat ziaristului Mihai
Buznea), în Imparţial, săptămânal, Bacău, Anul I, nr. 13 (27 mai-2 iunie 1999), p. 19.
57. Prima reprezentare a chipului lui Hristos din lumea satului românesc, în Buletin
ştiinţific, SIRAR – Filiala Bacău, nr. 3, Bacău, 2001, p. 11-14.
58. Aniversare 70. Iulian Antonescu, în Ateneu, Anul 39, nr. 6 (393), iunie 2002, p. 10-11.
59. Iulian Antonescu – istoric al lumii romane, în Cartea. Periodic de atitudine culturală,
Bacău, Anul 2, nr. 3 (13), martie 2002, p. 10.
60. „Vasile Pârvan s-a dovedit un autentic spirit european şi nu poate fi ascuns în rafturi
prăfuite”, interviu cu Prof.dr. Ioan Mitrea, consemnat de Ioan Enache şi Viorel Savin, în
Cartea. Periodic de atitudine culturală, Bacău, Anul 2, nr. 9-10 (19-20) septembrie-
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octombrie 2002, p. 3-5.
61. Domnia lui Ştefan cel Mare sau cel mai frumos timp din istoria Moldovei, în Ateneu,
anul 41, nr. 6 (418), iunie 2004, p. 12-13.
62. Vladimir Hanga – un ferdinandist de excepţie, autentic model pentru generaţiile de
elevi de azi şi de mâine, în Anuarul Colegiului Naţional „Ferdinand I” Bacău, serie
nouă, IV, 2005, p. 106-110 (în colaborare cu Ioana Mitrea).
63. De la demitizarea lui Ştefan cel Mare la intoxicarea cititorului, în Zargidava, IV,
Bacău, 2005, p. 51-58.
64. Consideraţii privind valoarea tradiţiei şi nevoia înnoirii în educaţia şi dezvoltarea
rurală, în Zargidava, IV, Bacău, 2005, p. 193-196.
65. Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Arheologia mileniului I p.Chr.”, organizată de
Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova (ediţia I – 2002, a II-a – 2003, ediţia a III-a –
2004, ediţia a IV-a – 2005), în Zargidava, IV, 2005, p. 225-230.
66. Ioan Mitrea în dialog cu Dumitru Protase, interviu, în Zargidava, V, Bacău, 2006, p.
39-49. Într-o formă prescurtată interviul a apărut şi în Ateneu, Anul 43, nr. 2 (438),
februarie 2006, p. 3.
67. Şcoala românească în derivă, în Ateneu, Anul 43, nr. 3 (439), martie 2006, p. 12.
68. Ioan Mitrea interviu cu Acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, în Ateneu, Anul 43, nr. 5
(441), mai 2006, p. 12-13.
69. V. Pârvan iniţiatorul modernizării în arheologia românească, în Ateneu, Anul 43
(serie nouă), nr. 11-12 (447-448), noiembrie-decembrie, 2006, p. 24.
70. Muzeul Civilizaţiei Cucuteni – un unicat, la standarde europene, în muzeistica
românească, în Vitraliu. Periodic al Centrului Cultural Internaţional „George Apostu”
Bacău, Anul XV, nr. 7-8 (26), decembrie 2006, p. 33.
***Mai sus au fost reţinute, cu precădere, articolele de popularizare privind istoria
străveche, veche şi medievală; interviuri etc.
Alte câteva zeci de articole nemenţionate se referă la evenimente din istoria modernă şi
contemporană, precum revoluţia din 1848, unirea din 1859, cucerirea independenţei, Mare
Unire din 1918 etc.
La cele scrise se adaugă câteva sute de conferinţe pe teme de arheologie şi istorie,
precum şi câteva zeci de emisiuni la radio şi tv.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

V. Referinţe (despre principalele cărţi şi autor)
A. Tezaurul de la Măgura:
I. Winkler, în Cercetări numismatice, 3, 1980, p. 236-237.
G. Hochstrasser, în Geldgeschichtlicte Nachrichten, Frankfurt am Main, 15, 1980, 79, p. 286.
B. Bacău – reşedinţă voievodală:
Cătălin Hriban, în Historia Urbana, Tom. V, 1997, nr. 1, p. 149-150.
Corneliu Stoica, în Carpica, XXVI/2, 1997, p. 185-187.
Viorel Cruceanu, în Acta Moldavie Meridionalis, XV-XX, 1993-1998, II, p. 393-395.
Anton Coşa, în Arheologia Moldovei, XX, 1999, p. 238.
C. Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare Bahna. Realităţi arheologice
şi concluzii istorice:
Dan Gh. Teodor, în Sinteze – literare-critice-sociale, Supliment în Deşteptarea, Bacău,
Anul IX, nr. 51 (303), miercuri, 23 decembrie 1998; idem, în Ateneu, Anul 36, martie
1999, p. 5.
Liliana Trofin, în Analele Universităţii Creştine „D. Cantemir”, Seria Istorie, nr. 2/1998,

Profesorul dr. Ioan Mitrea la 70 de ani
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
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p. 339-340.
Florin Sfrengeu, în Analele Universităţii din Oradea, Istorie-Arheologie, Tom VIII-IX,
1998-1999, p. 223-227.
Nelu Zugravu, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, Iaşi,
XXXVI, 1999, p. p. 227-228.
Lăcrămioara Elena Istina, în Carpica, XXVIII, 1999, p. 309-312.
Diana Pipoş, în Opţiuni istoriografice. Buletinul Asociaţiei tinerilor istorici ieşeni, Iaşi, nr.
1, 2000, p. 177-178.
Eugen-Marius Constantinescu, în Mousaios, VI, 2001, p. 607-609.
Mugur Andronic, în Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei, XXIV-XXV,
1997-1998, p. 491-492.
Dan Aparaschivei, în Arheologia Moldovei, XXII (1999), Bucureşti, 2002, p. 297-299.
D. Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de
la Davideni din secolele V-VIII:
Dan Gh. Teodor, în Ateneu, Anul 38, nr. 3 (378), 2001, p. 9.
Elena Ciubotaru, în Acţiunea, săptămânal independent, de atitudine şi informaţie, Piatra
Neamţ, nr. 659 (15-21 martie), 2001, p. 2.
Relu Leoveanu, în Viaţa băcăuană, săptămânal, nr. 259 (31.III-6.IV), 2001, p. 5.
Constantin Prangati, în Telegraful, nr. 562 (26.IV-2.V), 2001, p. 5.
Marcel Drăgotescu, în Asachi – revistă de cultură, Piatra Neamţ, nr. 147, mai, 2001, p. 8.
Constantin Călin, în Monitorul de Bacău, nr. 209, 10 septembrie 2001, p. 2B.
Florin Sfrengeu, în Analele Universităţii din Oradea. Istorie-Arheologie, X (2000), 2001,
p. 207-211.
Daniel Flaut, în Pontica, XXXIII-XXXIV, 2000-2001, p. 681-684.
Ştefan Olteanu, în Zargidava, I, 2002, p. 157-158; idem, în Cartea. Periodic de atitudine
culturală, Bacău, Anul 2, nr. 5 (15), mai 2002, p. 16; idem, în Ateneu, Anul 40, nr. 1
(412), ianurie 2004, p. 3.
Florin Curta, în Archaeologia Bulgarica, VI, 2002, 2, Sofia, p. 87-97.
Dan Gh. Teodor, în Cartea. Periodic de atitudine culturală, Bacău, Anul 2, nr. 5 (15), mai
2002, p. 16; idem, în Ateneu, Anul 40, nr. 1 (412), ianuarie 2004, p. 3.
D. Protase, în Cartea. Periodic de atitudine culturală, Bacău, Anul 2, nr. 5 (15), 2002, p. 16;
idem, în Ateneu, Anul 40, nr. 1 (412), ianuarie 2004, p. 3.
Gh. Dumitroaia, în Cartea. Periodic de atitudine culturală, Bacău, Anul 2, nr. 5 (15), mai
2002, p. 16.
Pavel Petrea, în Arheologia Moldovei, XXVII (2004), Bucureşti, 2005, p. 342-343.
E. Referinţe despre autor
Prof.dr. Ioan Mitrea – medalion, în Anuarul Liceului „George Bacovia” Bacău, serie
nouă, I, Bacău, 1992, p. 27.
Dr. Ioan Mitrea „Convorbiri” cu Sever Dumitraşcu, în Sever Dumitraşcu, Arheologia
română la sfârşit şi început de mileniu. Convorbiri cu 104 arheologi români, Oradea,
1995, p. 372-376.
Viorel Cruceanu, Un om al cetăţii (Ioan Mitrea la 60 de ani), în Sinteze – literarecritice-sociale, Bacău, Anul VIII, nr. 93 (216), din 4 aprilie 1997, p. 7.
Prof.dr. Ioan Mitrea – medalion, în Anuarul Colegiului Naţional „Ferdinand I” Bacău,
serie nouă, III, 1997, p. 45.
Prof.dr. Ioan Mitrea, în C. Prangati, Dicţionarul oamenilor de seamă din judeţul
Neamţ, Piatra Neamţ, Editura Crigarux, 1999, p. 164-165.
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6.

Prof.dr. Ioan Mitrea 65: „Arheologii au încă mari datorii faţă de istoriografia
românească” – interviu consemnat de dr. V. Sporici, în Ateneu, Anul 39, nr. 3 (390),
martie, 2002, p. 3.
Viorel Cruceanu, Profesorul Ioan Mitrea la a 65-a aniversare, în Zargidava, I, Bacău,
2002, p. 165-182.
Ioan Mitrea – medalion, în revista Cartea. Periodic de atitudine culturală, Anul 3, nr. 1
(23), ianuarie 2003, p. 16. (Cu prilejul acordării Premiului pentru istorie pe 2002, al
revistei Cartea).
Prof.dr. Ioan Mitrea, laureat al Premiului Academiei Române – interviu consemnat
de dr. V. Sporici, în Ateneu, Anul 40, nr. 1 (412), ianurie, 2004, p. 3.
Ioan Mitrea – medalion, în Virgiliu Radulian, Crâmpeie de lumini şi umbre,
Bucureşti, 2004, p. 112-113
Prof.dr. Ioan Mitrea – medalion, în Anuarul Colegiului Naţional „Ferdinand I”, Bacău,
2005, p. 51-52.
Ioan Mitrea – medalion, în Enciclopedia Judeţului Bacău, Bacău, Editura Agora, 2007
(în pregătire pentru tipar).
Prof.dr. Ioan Mitrea – medalion, în vol. Personalităţi băcăuane ale istoriei şi
retrologiei agrare, Bacău, 2007 (în pregătire pentru tipar).

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Profesorul dr. Ioan Mitrea la 70 de ani

27

28

Profesorul dr. Ioan Mitrea la 70 de ani

Profesorul dr. Ioan Mitrea la 70 de ani

29

Simpozion la Bacău (8.09.1995). De la stânga la
dreapta : O. Voicu, acad. M. PetrescuDîmboviţa, I. Mitrea şi Gh. Dumitroaia
Un vis împlinit... Ajuns la
Columna lui Traian

Sesiunea ştiinţifică a Muzeului din Buzău
(17.05.2001). De la stânga la dreapta : Şt.
Olteanu, I. Mitrea, Dan Gh. Teodor, Dana
Bălănescu

La inaugurarea noului sediu al Muzeului
din Bacău (8.10.1995). De la stânga la
dreapta: Al. Vulpe, I. Mitrea, D. Bontaş,
I. Creţu
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Prezentarea monografiei Aşezarea din
sec. VI-IX de la Izvoare Bahna
(16.12.1998). De la stânga la dreapta: I.
Mitrea, Dan Gh. Teodor, Lăcrămioara
Stratulat şi V. Chirica

Prezentarea monografiei Aşezarea de la
Davideni din sec. V-VIII (1.03.2001). De
la stânga la dreapta: Dan Gh. Teodor, Silvia
Teodor, D. Nicola, V. Ursachi şi I. Mitrea

Lansarea revistei de istorie Zargidava şi
aniversarea prof. I. Mitrea la 65 de ani
(4.04.2002). De la stânga la dreapta: I.
Mitrea, Violeta Băjenaru, Gh. Iorga, C.
Mardare, Dan Gh. Teodor, I. Murariu,
Gh. Dumitroaia şi Livia Sibişteanu

În mijlocul familiei

NOI DESCOPERIRI DE ÎNSEMNĂRI ŞI IMAGINI ÎN SPAŢIUL
DACIC (SEC. III A.CHR.-III P.CHR.).
IMPLICAŢII ISTORICE ŞI LINGVISTICE
Silviu Sanie
Particip la onorarea activităţii ştiinţifice şi didactice de excepţie a unui coleg şi
prieten care devine septuagenar prin câteva însemnări din câmpul istoriei şi culturii.
Pe lungul drum al civilizaţiei antice întâlnim adeseori încercările oamenilor de
a elabora instrumente care i-ar ajuta să-şi fixeze grafic gândurile.
Evoluţia sistemelor de scriere – de la hieroglifele egiptene până la alfabetele
fonetice – a fost un proces de durată a cărui desfăşurare este înfăţişată în numeroase
lucrări. Problemele apariţiei scrierii şi aspectele răspândirii ei; raportul scriere –
oralitate, diferitele funcţii în cadrul societăţii au format obiectul de studiu al unor
istorici, lingvişti, antropologi, specialişti în istoria literaturii etc. Procesul decisiv în
dezvoltarea scrierii l-a constituit fonetizarea – tranziţia de la pictural la simbolul
fonetic, acţiune încheiată cu alcătuirea alfabetelor.
Această cucerire a inteligenţei umane, rămasă multă vreme apanajul unei caste,
de regulă a preoţimii, şi-a lărgit treptat sferele de răspândire şi utilizare (administraţie,
comerţ etc.). Continua perfecţionare, necesitatea unor însemnări rapide şi clare au
condus către aşa numitul alfabet fenician preluat şi adoptat de greci.
În secolele VIII-VII a.Chr. a avut loc o revoluţie a scrisului în Grecia. De locul
scrierii în societatea greacă din metropole era dependentă în mare măsură poziţia ei în
colonii precum şi ecourile în alte spaţii.
Literele alfabetului grec au stat la baza alcătuirii alfabetelor celor mai multe
popoare europene.
Momentul adoptării scrierii de către fiecare dintre popoarele anticei Europe,
tipul de alfabet utilizat, aria de răspândire prezintă o însemnătate specială ceea ce
justifică şi impune cercetarea detaliată a problemei introducerii scrierii şi a mărturiilor
scrise descoperite în spaţiul getic.
În Peninsula Iberică, de exemplu, scrierea greacă a fost precedată de cea
feniciană şi de alfabetele locale. Inscripţiile prelatine contribuie la reconstituirea
multor aspecte din istoria etniilor iberice.
În Gallia preromană sunt cunoscute epigrafe cu alfabet etrusc, iberic dar cele
mai multe cu alfabet grecesc.
Însemnări diferite, efectuate prin semne şi simboluri cu semnificaţii unele
rămase incerte sau altele decodate nu lipsesc cu totul din spaţiul cercetat dar scrierea
care utilizează un alfabet va cunoaşte o pătrundere mai lentă şi începuturile ei sunt
corelate îndeosebi de relaţiile cu lumea greacă.
Avem în vedere: intensele relaţii economice, rare confruntări militare (cf.
Dromichaites – Lysimachos), prezenţa tracică în general şi geto-dacică în special în
mediu grecesc şi a grecilor în spaţiu getic din afara teritoriului coloniilor, ultimii vor fi
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avut alături de ocupaţiile lor obişnuite de comercianţi, arhitecţi, ambasadori –
intermediari (Akornion din Dionysopolis – nu putea fi o excepţie), posibil institutori şi
alte poziţii mai modeste pentru cei ajunşi în captivitate.
Se adaugă circulaţia în mediu dacic a unor mărfuri cu stampile şi graffiti pe
ambalaje (în primul rând amforele cu vin şi ulei) dar şi medalioane, plachete, alte
produse care aveau marcaje cu semnificaţii diverse (numele meşterului, officina cel al
personajelor ilustrate etc.) şi desigur monedele.
Impulsurile pentru adoptarea scrierii au devenit mai puternice după dezvoltarea
coloniilor greceşti de pe ţărmul Mării Negre. Dar contribuţiile vin din mai multe
direcţii.
Pentru o importantă secvenţă temporală din perioada cercetată rolul Romei este
deosebit sub toate aspectele. Roma vine după o „cucerire” culturală greacă,
diferenţiată ca amplitudine, în spaţiu getic. Graţie acestei situaţii cultura romană va fi
mai uşor asimilată.
În sfârşit, cei veniţi în timp – sciţii, celţii, bastarnii, sarmaţii – ramura de vest
iazigii sau cea de est roxolanii au avut şi ei un rol în acest domeniu. Unii migratori
mai ales sciţii şi sarmaţii alături de propria zestre culturală au vehiculat şi cultură
greacă.
Absenţa scrierii în multe societăţi n-a fost considerată o anormalitate sau un
defect esenţial. Au făcut istorie şi popoarele care n-au ţinut jurnalul realizărilor
înfăptuite. În acelaş timp se impune a menţiona că istorici de seamă consideră
momentul însuşirii şi folosirii scrierii ca dată a intrării în istorie.
Consideraţiile asupra cunoaşterii şi utilizării scrierii în mediu tracic în general
sau numai în cel geto-dacic au ca suport câteva menţiuni la autorii antici şi un număr
de însemnări cu litere greceşti şi latine pe materialele descoperite întâmplător sau
provenite din săpături arheologice.
Aceste mărturii au fost prezentate şi larg comentate în sintezele asupra istoriei
tracilor şi geto-dacilor sau în studii consacrate în exclusivitate documentelor scrise
descoperite în cetăţile şi aşezările geto-dacice (între semnatari Constantin şi Hadrian
Daicoviciu, I.I. Russu, A. Bodor, I. Glodariu ş.a.)1.
Până în prezent a fost adunat un număr relativ restrâns de însemnări pe piatră,
ceramică şi metal, stampile şi mai ales graffiti. Semnificaţiile literelor incizate pe
blocurile de piatră descoperite la Sarmizegetusa sunt încă disputate la multe decenii
(în fapt şi secole) de la prima semnalare. Situaţia este asemănătoare şi în privinţa
stampilelor Decebalus şi Per Scorilo şi a inscripţiei graffitate pe vasul de la Ocniţa
(Buridava ?).
1

C. Daicoviciu, în Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p. 327-329; H. Daicoviciu, Dacia de
la Burebista la cucerirea romană, Cluj 1972, p. 293-306; I.I. Russu, Die griechische und
lateinsiche Schrift im vorrömische Dakien, în Epigraphica, Bucurureşti, 1977, p. 33-50;
I.H. Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor, Bucureşti 1986, p. 293-306; A. Bodor, Blocurile de
piatră cu litere greceşti din cetăţile dacice, în Crisia, 1972, p. 27-35; I. Glodariu, Blocuri cu
marcaje în construcţiile dacice din Munţii Şureanului, în EN, VII, 1997, p. 65-87, idem,
Din nou despre “Decebalus per Scorilo”, în Sargetia, XX, 1986-1987, p. 93-97.
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Descoperirea marelui tezaur de la Rogozeni (Bulgaria) a reactualizat discuţiile
asupra inscripţiilor de pe vasele de argint traco-getice (A. Fol).
Admiterea lentă şi cu foarte multe rezerve a utilizării scrierii în mediu dacic,
remarcată încă de H. Daicoviciu, se datorează şi unei inerţii în domeniu. Atunci când
existenţa unor însemnări n-a putut fi contestată s-a menţionat în continuare că lipsesc
documente izvorâte din necesităţi de organizare, juridicţie etc. astfel că „geto-dacii au
ajuns să cunoască scrisul dar nu au ajuns la necesitatea obiectivă a folosirii lui”. E o
problemă a scrierii situată între utilitatea „prozaică” şi cultură. S-au adăugat
exagerările tracomane.
Progresele în domeniu sunt dependente de sporirea numărului de inscripţii.
Stimulat de unele descoperiri din săpăturile de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi)
am continuat investigaţiile în spaţiul scrierii şi imaginilor2. Fără un suport tehnic
adecvat ritmul realizărilor a fost departe de intenţii.
Menţionăm că în afara materialelor rezultate din propriile săpături arheologice
(Barboşi-Galaţi; Bâtca Doamnei-Piatra Neamţ; Dumbrava - com. Ciurea, jud. Iaşi;
Ciolăneştii din Deal – jud. Teleorman) graţie bunăvoinţei unor colegi am avut acces la
materiale de la Poiana – jud. Galaţi, Răcătău – com. Horgeşti şi Brad - com. Negri
din jud. Bacău, din alte zone ale ţării.
O foarte mică parte a obiectelor care au servit ca suport al însemnărilor şi
imaginilor sunt prezentate într-o grupare care ţine seama de materialele din care au
fost confecţionate.
I. Ceramică. a) Vase – de la cele miniaturale care au reprezentat de altfel baza
cercetărilor iniţiale la cele de dimensiuni normale cu funcţionalitate clară; b)
ornamente de vase (ex. butoni); c) fragmente ceramice, mai ales din vase lucrate la
roată, amfore şi din ceramică terra sigillata; d) greutăţi pentru războiul de ţesut; e)
fusaiole; f) jetoane (tesserae); g) figurine.
II. Piatră a) Greutăţi pentru războiul de ţesut şi pentru plase de pescuit (din
şist verde dobrogean şi din alte roci); b) pietre de ascuţit confecţionate în general din
gresii; mici sculpturi din gresii şi concreţiuni calcaroase.
III. Silex de Nistru şi de Prut. Piese de forma unor unelte cunoscute din
Paleolitic (racloare, gratoare, împungătoare) şi altele a căror funcţionalitate rămâne
incertă.
IV. Malahit, un topor, o piesă asupra căreia vom zăbovi.
V. Marmură mici reliefuri cultuale sau fragmente de marmură reutilizate.
VI. Metale. Piese de cupru şi argint cu posibilă funcţie de matriţă.
VII. Os.
Selecţia materialelor ilustrate pe ecran a avut în vedere acoperirea ambelor
obiective. Se poate lesne observa asocierea – scriere – imagine pe cele mai multe
piese.
Am ales din aşezarea de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi) un topor de
malahit (Pl. I/5). La fel ca cele mai multe piese de silex provin dintr-o aşezare
2

S. Sanie, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice, Iaşi, 1999, p. 209-250; idem, Scriere şi
imagini în spaţiul Carpato-Nistrian (secolele VI a.Chr.- IV p. Chr.), Iaşi, 2003.
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neolitică (Cucuteni AB) din imediata apropiere şi a fost reutilizată după milenii. Cum
puteţi observa scrierea este clară. (Din cele 40 de vocabule incizate sau în relief cel
puţin o treime sunt uşor lizibile) Agiß, Aza, Atiß, Biaiß, Dizaß,
Zaiß, Zia, Ziaß, Zisia sau Lzisia, Rogaß (Rosaß sau Roiaß),
Taß etc.
Atât partea convexă bogată în însemnări cât mai ales cea plată sunt de
asemeni bogate în imagini. De relevat alăturarea unui chip cu capul de cal - cu treceri
prin minime adăugiri (cât de veche-i relativ “recenta” imagine chagaliană?).
Frecvente sunt capetele – chipurile (pars pro toto) a reprezentărilor antropomorfe.
Despre un cult al capetelor prevalent în mediu getic, asemănător cu cel cunoscut în
mediu celtic (în primul rând) dar şi cel scitic am mai avut prilejul să vorbim.
Se impune a evidenţia de asemeni judicioasa utilizare a spaţiului
compoziţional, împărţirea pe registre. Drumul către realizări comparabile ca intenţii
cu cele din mediu clasic fusese străbătut şi există perspectiva descoperirii unor
reprezentări de mari dimensiuni din care avem deja unele secvenţe.
Analize separate se impun pentru aversul toporului, pentru revers şi asupra
imaginilor vizibile la schimbarea poziţiei piesei cu 90° ceea ce sugerează utilizarea cel
puţin în magie (pe cât se pare simpatetică).
Semnificaţiile simbolice ale toporului (securii) în preistorie sau în epoca clasică
sunt foarte numeroase şi asemănătoare la multe popoare. Este asociat cu fulgerul deci
cu ploaia cu acţiunile fertilizante şi e prezent în ritualurile sezoniere. b) Pătrunderea în
misterii; c) Desparte şi uneşte (la nunţi căsătorii exogame – familii diferite); d)
securea cu tăiş dublu – bipen – ambivalenţa : moarte - viaţă, energii contrare; e)
uneori şi acţiuni malefice. În sfârşit poate fi simbol al unei naturi duble (uman-divin).
Această armă şi unealtă preistorică o întâlnim şi la ilustrarea unor sacrificii în
mâna acelui victimarius. S-au făcut consideraţii asupra semnificaţiei securii ca centru
sau ax al universului ţinând seama de numele ei în unele limbi saxonice (ax – fem.).
Apelul la unelte şi piese din neolitic este interesant. Pe un fragment de
ceramică lucrată la roată meşterul dac a imitat (a pictat) decorul tipic pentru Cucuteni
AB. Ceramica pictată cucuteniană impresiona şi în urmă cu două milenii.
Alături de teonimul Ares cu o oarecare frecvenţă pot fi semnalate epitetele
sigure sau probabile pentru Cavalerul trac şi Apollo ş.a. care încă necesită o
suplimentare a argumentării. Însemnarea bios repetată pe suprafaţa unei piese ar putea
eventual trimite la bios thanatos bios „viaţă, moarte, viaţă” ceea ce ar indica o
influenţă orphică în cultele dionisiace (cf. Olbia).
Notăm câteva nume de persoană, cu menţiunea că la publicare au fost grupate
pe origini: greceşti, tracice, nord-iraniene şi sublinierea faptului că pentru o parte
dintre ele există posibilitatea încadrării în două sau în toate trei din grupele amintite.
Aza, Aiz, Aldain, Apios, Ardos, Arcos, Atias, Atis, Ataias, Bias, Bitios, Dapis,
Dazios, Dizos, Zia, Zias, Ziais, Tia, Tizos etc. Evident nu este posibilă exemplificarea
şi discuţia pe grupe.
Între cuvintele care încep cu ∆, cu o răspândire notabilă în general cele
tracice sunt ceva mai numeroase: – diza - dizh, – disza, – dizon, – dizoß,
– dizis şi antroponimele Dizo, Dizzo, Diso, Diza ş.a.
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Numele primei divinităţi a panteonului grec, Zeus, poate fi întâlnit în
compunerea a foarte numeroase antroponime teoforice greceşti, unele preluate şi de
popoarele la care limba greacă a avut o influenţă deloc neglijabilă. În aceste alcătuiri,
Zeúß apare mai frecvent în cazurile gen. Díoß, dat. Dií, mai rar cu ac. Día.
V.I. Georgiev prezintă echivalările: Dia - zeniß = gr. Dio – génhß; cf.
Diuzenes Diza - zeniß = gr. Qeo - génhß; Dioß, ¦ este şi prima lună
a anului în calendarul macedonean etc.
Între numele proprii Diza apare de 50 de ori în diferite variante iar cuvântul –
dizos când este întâlnit în compunerea unor toponime este tradus prin „fort, cetate”.
La cercetarea recentă a însemnărilor, cuvintele încep cu Z, care sunt nu mai
puţin de 106 .
De unde această neobişnuită bogăţie de cuvinte care încep cu Z, dar şi a acestei
litere în compunerea unor vocabule? V.I. Gheorghiev considera că limbile tracă şi
daco-misiană sunt diferite.
În cele două tabele publicate de V.I. Gheorghiev cu menţiuni asupra mutaţiilor
consonantice din indo-europeană în tracică, constatăm că atât k cât şi g’, g’h şi s
devin în tracă z/d respectiv s (z-, z) iar prin mutaţiile consonantice din indo-europeană
în dacică g’, g’h devine Z/d, Kw, gw, gwh devin c şi dz (înainte de e şi i). Vocabulele
cu Z existente la care se adaugă cele derivate graţie mutaţiilor contribuie la această
sporire puţin obişnuită . Se mai adaugă faptul că între ele sunt şi cuvinte de largă
circulaţie. Astfel, Zi, Zei, Zh, Zia, Zie, Zio – Ziw - Zou etc. sunt forme
asibilitate de la Di, Dei, Die, Dio ...
Zia formă asibilată de la Dia, nume de persoană feminin, este cunoscut şi
prin inscripţii latine de la Roma sau cea de pe teritoriul bulgar ca şi Zias.
Ziai Tiati fil(iae) Dacae uxori Piepori regis Coisstobocensis, Natoporus et
Drilgissa aviae cariss(imae) b(ene) m(erenti) fecer(unt). (CIL, VI, 1801 – ILS, 854).
Completarea corectă este Ziae dativ de la Zia nu Ziai – de la un Zias lectură sugerată
de G.G. Mateescu în 1922 dar eludată sau neacceptată.
Menţionăm alături de numeroasele antroponime cuvintele: Za (fem.),
Zaß (masc.), Zittaß etc., câteva păstrate în fondul principal de cuvinte osetin ziza
„carne”, vocabula utilizată şi pentru „doică”; zizi – zeze „mamelă” (piept, ţâţâ); zira
„chimen”. Sunt cuvinte găsite de V.V. Abaev în enclavele osetine3.
Toponimele din inscripţiile descoperite nu contribuie la rezolvarea pozitivă
definitivă a problemei localizărilor aşezărilor getice conform însemnărilor ptolemaice
ci pot fi, deocamdată doar indicii pentru reconstituirea itinerariului migratorilor sau al
unor relaţii cu Olbia sau Tyras-ul.
Cercetarea aspectelor aculturaţiei şi alfabetizării oferă în această fază de lucru
doar răspunsuri parţiale.
Investigaţiile vor trebui extinse zonal şi în alte limite cronologice. Considerăm
că amplificarea bazei de cercetare poate contribui la fundamentarea unor opţiuni şi
probleme lingvistice de mare diversitate începând cu studiu comparativ istoric al
3

V.V. Abaev, Istoriko-etimologičeskij slovar’ osetinskogo jazyka, Moscova-Leningrad, 1949
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limbii primare indoeuropene, a limbii unitare satem a traco-dacilor, resturile acestei
limbi în faza istorică momentul şi amplitudinea pătrunderii cuvintelor greceşti în
limba română etc. Limba getică fiind din acelaş grup satem de exemplu cu cele nordiraniene (cf. Osetina) posibil să fi avut în fondul principal cuvinte care le căutăm în
alte zone.
Misiunea noastră este de a furniza în primul rând lecturi sigure care să poată
forma obiectul de studiu al lingviştilor.
Reamintim că în urmă cu 65 de ani Profesorul Gheorghe Ivănescu considera că
unele probleme ale foneticii limbii române care nu-şi găsesc răspuns prin cercetarea
altor limbi romanice îşi vor găsi o rezolvare prin cunoaşterea substratului. E doar
speranţa că o dezvoltare a tracologiei o va apropia de romanistică într-un ţel comun.
Asupra onomasticii getice (dacice sau geto-dacice) au fost exprimate puncte de
vedere dependente de modul în care limba dacică era considerată o limbă indoeuropeană identică sau foarte apropiată de limba tracică sau ca o limbă diferită.
În studiile publicate, paralelismul între onomastică şi limbă este privit ca un
aspect de la sine înţeles conform principiului că toate numele proprii “… au fost părţi
integrante ale bagajului lexical cotidian”.
Într-o recentă contribuţie la cunoaşterea onomasticii dacice Dan Dana4
propune o foarte strictă separare a antroponimelor dacice nu doar de cele tracice ci şi
de cele getice. Fără a ignora existenţa mărturiilor scriitorilor antici despre relaţiile
dintre geţi şi daci, inclusiv a aspectelor lingvistice, însemnările din Dio Cassius,
Trogus Pompeius, Plinius etc. aplică o grilă obligatorie care condiţionează includerea
cu deplină siguranţă a unor antroponime între cele dacice. D. Dana cunoaşte şi citează
viziunea lui I.I. Russu, D. Protase, C.C. Petolescu asupra onomasticii traco-dacice din
Dacia şi desigur implicaţiile unei opinii opuse în consideraţiile asupra prezenţei
autohtonilor în Dacia conform menţiunilor epigrafice. Aderând la punctul de vedere a
lui V.I. Gheorghiev, în privinţa limbii dacice ca diferită de cea tracică îi împărtăşeşete
şi ideile privind antroponimia.
Apartenenţa la limbi diferite este departe de a fi fundamentată. Foarte probabil
ca unele cuvinte care sunt considerate exclusiv nord iraniene să fi avut o circulaţie
notabilă în lumea getică.
Cele mai multe însemnări sunt cu scriere care imită ductul scrierii
monumentale mai rar mici inscripţii cu litere apropiate de cursiva uncială.
Monogramele, simbolurile, utilizarea literelor şi la conturarea unor chipuri sau a altor
elemente ilustrate fac adeseori dificilă lectura. În acelaş timp, se impune aprecierea că
cei care au scris însemnările, la care întâlnim multe ligaturi şi monograme, stăpâneau
de mult secretele scrierii.
Dacă prin limba greacă au fost tălmăcite aproximativ jumătate dintre
însemnări, aceasta se datorează uriaşului ei tezaur de cuvinte cunoscute. De
asemenea, trebuie să avem în vedere că greaca a fost o vreme lingua franca pentru o
întinsă zonă.
4

D. Dana, Les daces dans les ostraca du désert oriental de l’Égypte. Morphologie des
noms daces, în ZPE, 143/2003, p. 28-31.
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Cuvintele limbilor vorbite în acest spaţiu, aşa cum le cunoaştem prin micile
epigrafe, sunt, în unele cazuri, uşor modificate prin transcrierea cu un alfabet care nu
avea totdeauna literele – un grafem potrivit - corespunzătoare tuturor fonemelor din
alte limbi.
Teoretic multe vocabule – parte a fondului indo-european, în care intră şi
lexicul limbii tracice membră a aceleiaşi familii de limbi ca cele nord-iraniene (satem)
– ar fi putut să aparţină şi limbii traco-getice.
Descoperirile viitoare, prin mărirea substanţială a fondului de cuvinte şi
ilustrarea satisfăcătoare a textelor descifrate, vor putea valida sau respinge acest punct
de vedere.
În privinţa imaginilor constatăm adeseori trecerea de la geometrism la
naturalism, la figurativ. poate fi observată uneori existenţa unui program pictural (o
judicioasă împărţire a spaţiului compoziţional); în unele cazuri împărţirea pe registre
iar pe unele reprezentări chipurile nu au doar contur ci şi expresie.
Densitatea unor imagini pe suprafeţe mici poate fi şi o contribuţie a celor veniţi
din răsăritul îndepărtat. Asocierea om-cal n-am lăsa-o însă doar pe seama
migratorilor. În ansamblu imaginarul poate contribui la cunoaşterea unor aspecte ale
istoriei vechi – pe plan politic, cultural, religios, etnic.
Desigur realizările sunt în spaţiul artei minore (gliptică, plastică). La fel şi
însemnările numeroase fără a alcătui deocamdată o poveste coerentă.
Comparaţia, raportarea la antichitatea clasică obligatorie nu trebuie să fie
obsesivă pentru a nu bloca investigaţia efectuată şi a minimaliza însemnătatea
elementelor noi furnizate de descoperirile recente. Posibil ca în timp ele să
completeze informaţii asupra unor etnii ajunse în mediu grecesc sau roman.
Baza teoretică pentru analiza imaginarului de la Eveline Patlagean la Gilbert
Durand a crescut în ultima jumătate a veacului trecut. În cele mai multe cazuri nu
reuşim să stabilim legătura între imaginile ilustrate şi rare vocabule. Încercarea de a
decoda imaginile bazată doar pe capacitatea de înţelegere, de reconstituire, de
racordare la ansambluri credibile, de a estima corect raportul dintre naivitatea
expresiei şi gravitatea verosimilă a subiectului se soldează totuşi uneori cu bune
rezultate.
Iconografia este în esenţă mărturia cea mai evidentă a imaginarului.
Amplificând zestrea imaginarului subliniem că el ilustrează o cvadruplă viziune una
complexă autohtonă, una greacă, cea romană şi în sfârşit una datorată migratorilor.
Cele prezentate vor putea fi utile ilustrării relaţiilor dintre fapte, idei şi forme. 
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Pl. I Văscior (1); tesserae (2, 3) şi topor (5) de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi) şi
piesă metalică (4) de la Barboşi-Galaţi.

1900 DE ANI DE LA INTEGRAREA DACIEI ÎN IMPERIUL ROMAN*
Dumitru Protase
Aproape de mijlocul lunii august 2006 s-au împlinit 1900 de ani de la
atestarea de integrare efectivă, ca provincie, a unei mari părţi a Daciei în vastul
Imperiu al cezarilor. Evenimentul reprezintă – se ştie – o răscruce în istoria
antică a României şi un moment important chiar şi în isotria Imperiului Roman,
în care s-au implicat decisiv cele două mari personalităţi ale epocii, regele
Decebal şi împăratul Traian. Înglobarea Daciei, pe calea armelor, în cel mai
mare şi mai puternic Imperiu al antichităţii a creat premisele devenirii populaţiei
ca popor neolatin în sud-estul Europei, iar pentru Imperiul Roman a fost ultima
provincie cucerită, dar şi prima pierdută, după 170 de ani, în împrejurările
politico-militare şi strategice cunoscute.
Lăsând la o parte considerentele doctrinare, de tipul „ce e rău” şi „ce e
bine”, „ce e drept” şi „nedrept” în mersul istoriei, vom reaminti aici situaţii,
date, acţiuni şi consecinţe istorice, legate de evenimentul pe care îl comemorăm.
După cum bine se ştie, în urma celor două crâncene războaie purtate de
Traian împotriva dacilor (101-102 şi 105-106), regatul lui Decebal este cucerit
şi desfiinţat, iar în nordul Dunării, pe pământul dacic, este înfiinţată o nouă
provincie romană, singura ctitorită de Imperiu în cursul timpului la nordul
bătrânului fluviu. Un important document referitor la cucerirea Daciei este o
inscripţie găsită la Corint, din care, printre altele, se spune că în al doilea război
întreagă Dacia a fost învinsă: „... secunda expeditione universa Dacia devicta
est”. O diplomă militară descoperită la Porolissum (azi Moigrad, jud. Sălaj),
acordată în anul 110 unui soldat la terminarea serviciului militar, arată că la 11
august 106 Provincia Dacia exista deja, era un fapt împlinit, pacea fiind
instaurată pretutindeni.
Potrivit uzanţelor, noua provincie s-a constituit printr-o lege (lex
provincae), promulgată de împăratul Traian, înainte de înapoierea sa la Roma.
Legea aceasta nu s-a păstrat, dar asemenea lege conţinea în mod obişnuit
statutul, principiile de organizare şi conducere ale unei provincii, prevedea
impozitele, fixa frontierele şi indica unităţie militare însărcinate cu apărarea
teritoriului. Pe monede numele provinciei apare, la început, sub legenda Dac(ia)
cap(ta), iar puţin mai târziu (a. 110) Dacia August(i) Provincia. Ea era o
provincie de rang imperial, ca toate provinciile romane de frontieră, fiind
condusă nu de senat, ci direct de împărat, prin reprezentanţii săi.
Important de precizat este faptul că, după domnia lui Traian – în timpul
căruia la nordul Dunării întreagă Muntenia şi sudul Moldovei erau teritorii
*

Textul de faţă a apărut şi în versiune italiană, în volumul Roma, Dacia, România,
Bucureşti, 2006, p. 85-92.
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romane – provincia Dacia cuprindea din teritoriile dacice numai Oltenia şi
vestul Munteniei, Banatul şi Transilvania (în cea mai mare parte), restul
spaţiului dacic rămânând în stăpânirea dacilor liberi (extra provinciam).
Prin cucerirea romană, independenţa poporului dac, conştient de forţa sa
politică şi militară pe care o avusese odinioară în regiunile carpato-danubiene, a
încetat să mai existe. Dezvoltarea societăţii dacice, cu strălucitele ei realizări în
sfera culturii şi civilizaţiei, a fost brusc şi violent întreruptă. Populaţia autohtonă
învinsă a fost dislocată în mare măsură din vechile sale aşezări, deposedată de
pământurile şi drepturile ei anterioare, fiind supusă totodată unui firesc şi
puternic proces de romanizare.
După încadrarea Daciei în Imperiu, peste tot începe o viaţă nouă. În locul
vechilor stări de lucruri din societatea dacică au apărut transformările structurale
şi noile rânduieli din lumea romană, specifice Imperiului de la începutul
secolului al II-lea. Au loc adânci schimbări social-economice, etno-politice,
lingvistice şi cultural-religioase. Stăpânirea romană, cu toate umbrele ei
inerente, a însemnat pentru Dacia un mare progres pe scara dezvoltării istorice
generale, în comparaţie cu epoca anterioară. Viaţa economică înregistrează un
puternic salt înainte de toate sectoarele de activitate. Bogăţiile solului şi
subsolului dacic se exploatează mai intens cu unelte mai perfecţionate şi cu
metode mai avansate, care contribuie astfel substanţial la sporirea, calitatea şi
diversificarea producţiei. Meşteşugurile de tot felul se dezvoltă rapid, oferind
populaţiei produse cu calităţi tehnice şi utilitare superioare, multe necunoscute
în epoca precedentă. Se întemeiază şi se dezvoltă oraşe în adevăratul sens al
cuvântului, se construiesc drumuri pietruite şi poduri peste ape, cum nu
existaseră în perioada premergătoare. Peste tot se înalţă clădiri solide din piatră
şi cărămidă arsă, se construiesc numeroase apeducte, confortabile instalaţii
termale şi băi publice, se înalţă temple impunătoare pentru divinităţile grecoromane şi orientale, sunt ridicate arătoase monumente epigrafice şi sculpturale,
se răpândeşte ştiinţa de carte în largi straturi ale populaţiei.
Alături de populaţia autohtonă în noua provincie se stabilesc numeroşi
colonişti de toate etniile, negustori, agricultori, tehnicieni pricepuţi în
exploatarea bogăţiilor subsolului (sare, aur, argint, cupru), funcţionari din
aparatul de stat, slujitori ai religiei, oameni de afaceri, cu toţii dornici de
îmbogăţire şi un trai mai bun, decât în ţara lor de origine. Importante efective
militare, legiuni şi trupe auxiliare, sunt aşezate la frontiere şi în interiorul
teritoriilor cucerite, spre a apăra stăpânirea şi noile rânduieli romane din ţara
dacilor. Pretutindeni începe să se generalizeze vorbirea limbii latine, pătrund
produse şi noul fel de viaţă roman-provincial, care schimbă vechile stări de
lucruri autohtone, deschizând persepctive reale pentru sinteze etno-culturale şi
mutaţii lingvistice de tipul celor cunoscute şi în alte provincii romane. Limba
dacică s-a stins încetul cu încetul, ca o lumânare care se topeşte, cedând locul
limbii latine, care s-a impus ca singura limbă de circulaţie şi comunicare în toate
compartimentele vieţii publice.
Vestigiile romane, bogate şi variate (sate, oraşe, tabere militare, ferme
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agricole, fortificaţii, staţiuni balneare, amfiteatre, temple etc.) care se întâlnesc
astăzi şi sunt cercetate pe întreg cuprinsul Provinciei, stau mărturie elocventă
despre schimbările fundamentale care au avut loc, punând în lumină civilizaţia
de factură superioară introdusă şi dezvoltată de romani în Dacia, comparabilă
până la un punct cu cea din alte provincii ale Imperiului. Colonişti romani şi
daci autohtoni, nou-veniţi şi localnici milenari, toţi împreună au făurit o viaţă
nouă, în regiunile de la Dunăre şi Carpaţi.
Demn de relevat este faptul că Dacia, ca organizare, administraţie, cultură
şi civilizaţie, s-a încadrat în sistemul general roman din secolele II-III, existent
în special în provinciile de limbă latină. Integrarea Daciei, pe toate planurile, în
structurile Imperiului Roman s-a făcut relativ rapid şi a însemnat un mare
progres în toate sferele de activitate. După 170 de ani de viaţă romană intensă,
victa Dacia a devenit Dacia Romana în plinătatea de sens a noţiunii şi în toate
domeniile: etno-cultural, material şi spiritual, lingvistic, în modul de gândire şi
de viaţă. S-a produs benefica sinteză daco-romană, baza evoluţiei spre
românitate, spre formarea unui nou popor, neolatin şi creştin, poporul român.
La împlinirea celor 1900 de ani de la cucerirea Daciei şi înglobarea ei în
formele de civilizaţie superioară şi în structurile de organizare ale Imperiului
Roman, se impune de la sine evocarea figurilor măreţe ale lui Decebal şi Traian,
personalităţi remarcabile ale istoriei antice, titani care au pus temelia unui neam
neolatin, care avea să vină şi să joace un rol important în istoria sud-est
europeană. Trofeul celebru de la Adamclisi în Dobrogea, podul peste Dunăre de
la Drobeta, faima constructivă a antichităţii şi Columna de la Roma sunt
monumente unice în lumea romană, prin care Traian s-a glorificat pe sine, a
imortalizat pe daci şi pe Decebal, marele învins, care a luptat şi s-a jertfit pentru
libertate pe altarul poporului său. Decebal, regele erou-martir, şi împăratul
Traian, care a pus pentru eternitate sămânţa romanităţii în pământul dacic,
rămân, împreună, în istoria României şi în cea europeană, două mari
personalităţi, a căror amintire şi cinstire nu trebuie să piară în rândurile
urmaşilor, niciodată.
Se cuvine să reţinem pentru totdeauna că din ciocnirea celor doi titani şi
din consecinţele ei a ieşit scânteia focului care a topit – cum plastic spunea V.
Pârvan – două popoare într-unul singur, care suntem noi, cei de azi, datori să
ducem înainte flacăra, nu cenuşa istoriei.

ANŢII ŞI ALANII ÎN SPAŢIUL CARPATO-DUNĂREANO-PONTIC
(SECOLELE VI-VIII)
Dan Gh. Teodor
Cercetarea epocii marilor migraţii din mileniul I d.Hr. prin efectuarea unor
numeroase şi ample investigaţii arheologice cu începere din a doua jumătate a
secolului trecut,care au vizat fără excepţie întreg spaţiul carpato-dunăreano-pontic, la
fel ca şi în restul continentului nostru, a obţinut remarcabile rezultate. Informaţiile de
mare valoare acumulate în timp au permis clarificarea unor multiple aspecte
privitoare la evoluţia societăţii locale din perioada scolelor IV-XI d.Hr., dar în egală
măsură referitoare şi la desfăşurare marilor migraţii umane care s-au produs în acest
timp şi care au afectat direct, în proporţii diferite , regiunile sud estului european.
În acest context precizarea duratei, naturii şi mai ales a consecinţelor rezultate
ca urmare a contactelor stabilite între autohtoni şi alogeni, prezintă o deosebită
însemnătate pentru înţelegerea corectă a transformărilor social-economice, etnodemografice şi politice care s-au petrecut în arealul geografic amintit.
După cum este bine cunoscut, departajarea vestigiilor autohtone de cele
alogene, pentru anumite zone sau perioade, sunt încă destul de greu de realizat, în
pofida numeroaselor descoperiri acumulate până acum. În aceeaşi măsură sunt dificile
şi încercările de a atribui anumite vestigii arheologice unor populaţii migratoare
pătrunse temporar în zonele menţionate, îndeosebi a acelora a căror prezenţă aici a
fost de mai scurtă durată.
Între aceste prezenţe temporare se înscriu şi acelea ale triburilor de anţi şi
alani din perioada secolelor VI-VIII d.Hr., unele dintre ele considerate de către
anumite izvoare narative bizantine ca aparţinând marii familii de slavi arhaici. Datele
puse la dispoziţie de cercetările arheologice din ultimile decenii infirmă însă multe din
relatările istorice scrise antice sau medievale timpurii, oferind specialiştilor o viziune
nouă asupra unora din evenimentele petrecute în perioada amintită.
Una din cele mai vechi ştiri despre anţi se datorează marelui istoric şi
enciclopedist latin din antichitate, Plinus cel Bătrân. În opera sa Naturalis Historia el
menţionează că, Sciţii locuiesc într-un teritoriu care se întinde din extremul nordnord est până la nord-est.Dincolo de aceştia...pe culmile munţilor Ripei... am aflat că
locuiesc arimfei... dincolo de arimfei se află sciţii, cimerienii, cisii, anţii, georgii şi
neamul amazonilor care ajunge până la Marea Caspică şi cea Hercinică1. Prin
urmare Plinius îi localizează pe anţi între Marea de Azov şi Marea Caspică, undeva
în nordul Caucazului.
O altă ştire privind zonele locuite de anţi ne transmite Jordanes în lucarea sa
Getica. El arată că ... spre miazănoapte, de la izvoarele Vistulei pe un spaţiu
nemărginit este aşezată numeroasa populaţie a veneţilor. Numele acestora, deşi
1

Plinius, Naturalis Historia, VI, 34-35, vol. 1, Iaşi 2001, p. 185.
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astăzi numele este schimbat după diferite familii şi localităţi, totuş sunt amintiţi mai
ales Sclavenii şi Anţii. ... Anţii care sunt cei mai viteji dintre ei, se întind, pe unde
marea Pontică se înconvoaie de la Danaster până laDanaper2.
Procopius din Caesarea în cunoscuta sa operă Războiul cu Goţii, spune însă
că, Oamenii care locuiesc acolo (Marea de Azov)... care acum se chemă utiguri,
dincolo de ei spre miazănoapte sălăşluesc nenumărate neamuri de anţi3. Deşi îi
citează alături de sclavini istoricul bizantin nu face menţiunea expresă că anţii ar fi
triburi slave. El aminteşte doar că cele două populaţii ... Locuiesc în colibe jalnice,
răzleţiţi mult unii de alţii şi mereu se mută dintr-un loc în altul, adăugând că ... Duc o
viaţă aspră şi neîngrijită la fel ca masageţii şi că ... în simplitatea lor păstrează felul
de a fi al hunilor. Până şi numele sclavinilor şi anţilor era acelaşi în trecut ... şi unii şi
alţii se numeau altădată spori, poate pentru faptul că locuiesc sporadic în corturi
împrăştiate4. Această descriere se referă fără îndoială la o populaţie nomadă şi nu una
stabilă, cum erau slavii arhaici (sclavinii), care s-au deplasat în anumite regiuni ale
Europei din alte cauze decât cele care au determinat marile migraţii ale populaţiilor
de stepă. Un alt episod relatat tot de Jordanes se referă la expediţia întreprinsă de
regele ostrogot Vinitariu împotriva ţării anţilor, pe care i-a învins, crucificând pe
regele acestora Boz şi şaptezeci dintre căpeteniile lor5. Desfăşurarea evenimentelor
este de asemenea plasată undeva la răsărit de Marea de Azov, probabil în nordul
Caucazului.
Referindu-se la informaţiile lui Procopius, cunoscutul istoric al civilizaţiei
vechilor slavi Liubor Niederle considera că termenul sporoi ar putea fi o transcriere
eronată în antichitate a cuvântului Bosporoi, prin care erau desemnate populaţiile care
locuiau în regiunea Bosporului Cimerian6, confirmâmdu-se astfel prezenţa anţilor în
zonele de la răsărit de Marea de Azov şi în nordul Caucazului.
Pe baza acestor informaţii se poate emite concluzia că, în realitate, anţii erau o
populaţie nomadă, făcând parte din conglomeratul etnic alano-hunic, care ocupa
întinsele zone de stepă şi silvo-stepă din nordul Caucazului, Marea de Azov şi Marea
Neagră.
Aşa cum s-a mai arătat, părerea că anţii ar aparţine etniei slave a fost de mai
multă vreme respinsă de unii istorici şi lingvişti ca P. Filin, V.I. Abaev, O.N.
Trubacev, E.C. Skrijinskaja şi alţii7, care au demonstrat că numele de ant ar fi de
2

Iordanes, Getica, V, 34-35, ed. Nagard, Roma, 1986, p. 26-27, 88.
Procopius din Caesarea, Războiul cu goţii, IV, 4,9, ed. H. Mihăiescu, Bucureşti, 1963, p. 210.
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Ibidem, III, 14, 25, 28-29, p. 157.
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Iordanes, op.cit., XXIII, 119, p. 43, 110.
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L. Niederle, Über die Σπόρoí des Procopios, în Byzantinische Zeitschrift, XXIII, 1901,
p. 130-133.
7
E.C. Skrijinskaja, O sklavenach i antach o Mursianskom ozere i o gorode Noviotune, în
Vizantiiski Vremenik, XII, 1957, p. 6-10; F.P. Filin, Obrazovanie jazyka vostočnych slavjan,
Moscova, 1962, p. 63; V.I. Abaev, Skifo-evropeiskie izoglossy, Moscova, 1965, p. 135; O.N.
Trubacev, Jasykozenie i etnogenez slavjan, în Tezisy dokladov sovetskoi delegacii na V
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origine iraniană şi ar însemna cei ce locuiesc la margine, locuitori de frontieră8. G.I.
Vernadsky i-a identificat pe anţi cu vechea populaţie An –Tsai, menţionată în analele
chineze încă din secolul al II-lea î.d.Hr şi care ar fi de fapt asioii sau alanii, pe care îi
menţiionează şi textele clasice, sau asii din izvoarele orientale9, concluzie acceptată şi
de Gh. Brătieanu10 şi mai recent şi de alţi cercetători11. Prin urmare, anţii nu trebuie
consideraţi ca aparţinând triburilor slave, ci mai curând marii familii de populaţii
cunoscută sub numele de alani, care erau de origine iraniană şi locuiau în principal în
zonele din nordul Caucazului şi în jurul Mării de Azov12. Deşi unii specialişti au
susţinut, ghidându-se după unele informaţii transmise de izvoarele scrise antice (de
exemplu, Dionysos Pereigetes, Pereigesis, 305), că alanii ar fi atins în migraţia lor
zonele Dunării de Jos încă de pe la mijlocul secolului I d.Hr.13, analiza atentă a
surselor scrise, datând din perioada secolelor I-III d.Hr., ca şi a descoperirilor
arheologice atribuite cronologic vremei respective, nu le atestă în zonele menţionate
prezenţa14, deşi istoricul Plinius aminteşte doar vag că, în vremea sa, alături de
roxolani şi alte populaţii alanii locuiau în vecinătatea nord-estică a Gurilor Dunării,
fără a preciza unde anume15. Supuşi parţial de ostrogoţi şi ulterior de huni, alanii au
făcut constant parte din detaşamentele unor grupuri mai mari sau mai mici de
migratori, care au pătruns temporar în regiunile carpato-dunăreano-pontice, fiind
semnalaţi de izvoarele scrise ale perioadei secolelor IV-VIII destul de frecvent
(Ammianus Marcellinus, Iordanes, Procopius, Theophilact, Menander şi alţii)16,
precum şi prin unele descoperiri din necropolele culturii de tip Sântana de Mureş sau
din cimitirul datând din scolele IV-V d.Hr. de la Histria17.
8

V.V. Sedov, Slovjane i irancy v drevnosti, în Doklady sovietskoi delegacii na VII
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Spre deosebire de grupurile denumite alani, anţii sunt menţionaţi în izvoarele
scrise doar pentru perioada secolului al VI-lea18, fiind consideraţi nimiciţi de către
avari la începutul secolului al VII-lea19. Cu toate că erau atunci aliaţi ai imperiului,
unii impăraţi bizantini au inclus în titulatura lor şi titlul de anticus, menţinut şi în
secolul al VII lea, când anţii nu mai sunt amintiţi în izvoarele narative,informaţiile
transmise de scrierile istorice referindu-se doar sclavini. Cu toate acestea în titulatura
imperială bizantină numele sclavinilor nu este inclus. Lipsa atributului de sclavinus
din titulatura imperială amintită s-ar putea explica prin faptul că, aşa cum s-a mai
presupus, pentru bizantini termenul amintit definea probabil un conglomerat de mai
multe grupuri etnice neprecizate20. În acest conglomerat etnic, care ataca periodic
imperiul (fiind reţinut de izvoarele scrise sub acest nume), nu este exclus să se fi aflat
şi unele grupuri de autohtoni romanici, obligate să participe la raidurile militare de jaf
iniţiate de noii veniţi.
Fiind nomazi sau semi-nomazi în continuă mişcare, anţii sau alanii nu au putut
lăsa urme prea numeroase ale prezenţei lor în zonele în care se infiltrau. Cu toate
acestea, cercetările arheologice au încercat în ultima jumătate de secol mai ales, să
precizeze multe din aspectele culturii lor materiale. Îndeosebi, pentru alanii caucazieni
au fost obţinute o serie de rezultate importante, putându-se defini orizontul civilizaţiei
mormintelor cu catacombe din secolele IV-VI de tip Kuban21 şi concomitent a culturii
de tip Pastyrsk-Martinovka22, din secolele VII-VIII sau Slatovo-Maiaţk23, din secolele
VIII-X, răspândite în principal în zonele de silvostepă şi de stepă de la nordul Mării
Negre şi nordul Caucazului, având drept caracteristici obiecte vestimentare şi de
podoabă specifice, precum şi ceramică cenuşie, negricioasă sau gălbuie fină, lucrată la
roată.
În legătură cu civilizaţia atribuită anţilor s-au adus unele contribuţii interesante
prin intermediul cercetărilor arheologice întreprinse mai ales în ultimile decenii.
Astfel, M. Artamonov, pe baza studierii unor vestigii datând din secolele VI-VIII
18

Iordanes, op.cit., XXIII, 119; Procopius, op.cit., V, 27, 2; VII, 40, 5, în Fontes Historiae
Daco-Romanae, II, p. 427, 437, 451, 457, 459.
19
Theophilact Simocata, Istorie Bizantină, VIII, 5, 13, ed. H. Mihăiescu, Bucureşti,
1985, p. 163.
20
F. Curta, Apariţia slavilor. Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII,
Târgovişte, 2006, p. 102.
21
A.V. Gadlo, Etniceskaja istorija severnovo Kavkaza IV-X vv, Leningrad, 1979; V.B.
Kovalevskaja, Severokavkazkie drevnosti, în Stepi Evrazii v epochi srednevekov’ja,
Moscova, 1981, p. 83-97, fig. 57-69; Cs. Balint, Die Archaeologie der Steppe, Viena-Köln,
1989, p. 22-39.
22
M.I. Artamonov, Etničeskata prinadležnosti i istoričeskata značenie na Pastirskata
kultura, în Archeologija-Sofia, 11, 1969, p. 1-10; O.M. Prihodniuk, Technologija
virobnictva ta vitoki juvelirnogo stiliu metalevich prikras Pastirs‘kogo gorodišča, în
Archeologia-Kiev, 3, 1994, p. 61-77.
23
S.A. Pletneva, Saltovo-Majatskaja Kul’tura, în Stepi Evrazii srednevekov’ja, Moscova,
1981, p. 62-67; Die Keramik des Saltovo-Majaki Kultur und ihrer Varianten (red. Cs.
Balint), Varia Archaeologica Hungarica, III, Budapesta, 1990.
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d.Hr. şi coroborarea rezultatelor obţinute cu informaţiile transmise de izvoarele scrise
ale vremii a emis ipoteza că anţii ar fi de fapt huno-kutriguri şi că ar fi creatorii
culturii de tip Pastyrsk24. V.V. Sedov, Irina P. Rusanova sau O.M. Prichodniuk
considerând că anţii sunt iranieni alani care au fost slavizaţi cu timpul sunt de părere
că, din punct de vedere arheologic, aceştia au creat şi vehiculat aspectul de cultură
materială de tip Penkovka, care ar avea unele antecedente şi în civilizaţia de tip
Cernjachov25.
În anii din urmă, în unele studii s-a încercat să precizeze şi pentru regiunile
carpato-dunăreano-pontice vestigii care ar putea aparţine anţilor sau alanilor din
perioada secolelor VI-VIII d.Hr. Astfel, unele descoperiri considerate de factură
nomadă, depistate în anumite zone, în special de la est şi sud de Carpaţi, au fost
încadrate în aspectul cultural de tip Penkovka, atribuit anţilor din secolele VI-VII26
sau puse în legătură cu civilizaţia de tip Saltovo-Maiaţk aparţinând după unii
specialişti kazaro- alanilor27. În unele cazuri atribuirile etno-culturale sau făcut global
şi fără încadrări cronologice riguroase şi pentru vestigii de altă sorginte, astfel că o
reanaliză a acestor descoperiri se impune a fi intreprinsă pe plan general. În acest
context este necesară fireşte o anumită circumspecţie pentru toate categoriile de
descoperiri şi atribuiri, o datare cronologică relativ corectă şi o încadrare etnoculturală prudentă oferind o imagine de ansamblu mai aproape de realităţile
vremurilor trecute.
Pe baza analizelor comparative şi ţinând cont de contextele arheologice din
care provin, pentru aspectul de tip Penkovka din secolele VI-VII pot fi reţinute unele
tipuri de oale borcan, lucrate cu mâna, de formă bitronconică, unele ornamentate cu
brâuri în relief la baza gâtului, ca cele descoperite în aşezările de la Dănceni, Hansca,
Selişte, Hucea sau Recea în regiunile pruto-nistriene28 sau de la Ciorteşti, SuceavaŞipot, Cucorăni, Dodeşti şi Dolhasca în Moldova dintre Carpaţi şi Prut29, Sărata
Monteoru, Bucureşti-Străuleşti şi Bucureşti-Militari în Muntenia30, Piatra Frecăţei,
Murighiol şi Slava Rusă în Dobrogea31. Alături de ceramică pot fi puse în legătură cu
anţii şi unele tipuri de săgeţi din fier cu trei muchii sau bifurcate, ca cele descoperite la
Orheiul Vechi, Hansca, Dănceni, Trebujeni, Cobusca Veche, Davideni, Botoşani şi
24

M.I. Artamonov, op.cit., p. 4-10.
Irina P. Russanova, Pamjatniki tipa Pen’kovka, în Problemy archeologii, II, Leningrad,
1978, p. 114-118; V.V. Sedov, op.cit., 1978, p. 227-240; O.M. Prihodniuk, Penkovskaja
kul’tura, Voronej, 1998, p. 14-19.
26
D.Gh. Teodor, op.cit., în Arheologia Moldovei, XVI, 1993, p. 208.
27
Maria Comşa, Ceramică alanică din secolul al VIII-lea descoperită în centrul Dobrogei,
în Pontica, XII, 1979, p. 153-156.
28
D.Gh. Teodor, Slavii la nordul Dunării de Jos în secolele VI-VII d.Hr., în Arheologia
Moldovei, XVII, 1994, p. 230-232, fig. 8; 9/7,11.
29
Idem, La pénétration des Slaves dans les régions du S-E de l’Europe d’après les données
archéologiques des regions orientale de la Roumanie, în Balkano-Slavica, 1, 1972, p. 34-37,
fig. 4; idem, op. cit., în Arheologia Moldovei, XVII, 1994, p. 229-233, fig. 7/1-2, 6, 8-9.
30
Idem, op.cit., în Arheologia Moldovei, XVII, 1994, fig. 7/3-4,7.
31
Ibidem, fig. 7/5, 10; 9/1-6, 8, 10, 12.
25
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Chirceşti în regiunie carpato-nistriene, Sărata Monteoru, Şirna şi teritoriul oraşului
Bucureşti în zonele dintre Carpaţii sudici şi Dunăre, alături de care în unele obiective
din zonele menţionate trebuiesc amintite şi plăcile de închis pungi, unele tipuri de
catarame, sau plăcile provenite de la arcuri reflexe lucrate din os32.
Deosebit de intersante sunt anumite aplice şi fibule numite de tip Martinovka
sau Pastyrsk, precum şi fibulele digitate ornamentate pe placa piciorului cu capete de
animale, considerate în mod eronat de unii specialişti drept creaţii slave33, obiecte
vestimentare (unele şi cu rol de podoabă) care sunt de pus de asemenea, după pătrerea
noastră, tot pe seama anţilor sau alanilor34. Astfel de piese, unele descoperite în
morminte de inhumaţie (rit pe care slavii nu l-au folosit decât târziu, după creştinarea
lor), sunt atestate la Dănceni, Hansca, Draxini, Bălteni, Vutcani, Budeşti, Davideni şi
Iaşi în regiunile de la est de Carpaţi, dar şi la Adamclissi, Histria, Dinogeţia, Dervent
şi Slava Rusă în Dobrogea35. Adăugăm la acestea şi câteva amulete din bronz,
zoomorfe sau antropomorfe, ca cele descoperite la Trebujeni, Hansca, Petruha,
Orheiul Vechi, Dăneşti şi dintr-o localitate necunoscută din Muntenia36..
Unele vestigii arheologice, datând de mai târziu (secolele VIII-IX), ar putea fi
puse, aşa cum s-a mai presupus, mai ales pe seama prezenţei unor grupuri de alani
târzii. Dintre acestea se detaşează în primul rând unele descoperiri de ceramică
cenuşie, gălbuie sau negricioasă, fină. Este vorba de vase lucrate la roată, cu corpul
sferoidal, unele având gura trilobată, altele prevăzute cu câte trei torţi, semnalate
pentru prima oară la Medgidia, Fântâna lui Adam şi Garvăn în Dobrogea, cu analogii
în nordul Caucazului şi în unele complexe din aria culturii de tip Slatovo-Maiatk, pe
care Maria Comşa le-a considerat ca aparţinând unor grupuri de alani târzii37.
Asemenea vase întregi sau fragmentare datând din secolele VIII şi prima jumătate a
secoluluial IX-lea sunt atestate şi la est şi sud de Carpaţi printre descoperirile de la
Lozna, Borniş, Izvoare Bahna, Silişte, Hansca, în necropolele de la Izvorul şi Sultana,
precum şi la Bucov38. Alături de acestea, o serie de catarame, cum sunt cele în formă
de liră, anumite vârfuri de săgeţi, sau unele aplice de curea ar putea fi atribuite şi ele,
cu unele rezerve, alanilor, deşi contextul arheologic din care provin nu a fost
întotdeuna prea bine precizat.
32

I. Corman, op.cit., p. 172, fig, 5/1-5; D.Gh. Teodor, Elemente nomade din secolele VIVIII d.Hr. în regiunile de la est şi sud de Carpaţi, în Musaios, V, 1999, p. 77-78; idem,
Eastern, Slav and Nomadic elements of the seventh-ninth Centuries in the Carpaathians
–Dniester regions, în Zbornik na počesť Dariny Bialekovej, Nitra, 2004, p. 397-403.
33
B.A. Rybakov, Drevnjaja Rus’, în Sovietskaja Archaeologija, XVII, 1953, p. 23-104; J.
Werner, Slawische Bügelfibeln des 7. Jahrhunderts, în Reineke Festschrift, Mainz, 1950, p.
150-172; St. Mihailov, Rannosrednevekovni fibuli v Bulgaria, în Izvestia-Institut, XXIV,
1961, p. 37-60.
34
D.Gh. Teodor, op.cit., p. 75, fig. 5/1-5; I. Corman, op.cit., p. 170-172, fig. 1/1-2; 4/5-8.
35
D.Gh. Teodor, Fibule digitate din secolele VI-VII în spaţiul carpato-dunăreano-pontic,
în Arheologia Moldovei, XV, 1992, p. 119-152, fig. 8; 9; 10.
36
Idem, op.cit., în Musaios, V, 1999, p. 78, fig. 7.
37
Maria Comşa, op.cit., p. 151-162.
38
D.Gh. Teodor, op.cit., p. 72-74, fig. 1; 2; 3.
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În ansamblul descoperirilor menţionate, considerăm că încercările de a preciza
unele din elementele vehiculate de anumite grupuri de populaţie nomadă, deşi
vestigiile nu sunt prea numeroase, pot să ofere totuşi o imagine nouă asupra
realităţilor etno-demografice, culturale şi politice dintr-o perioadă istorică extrem de
frământată şi în acelaşi timp să completeze sau să amendeze multe din informaţile
transmise de izvoarele scrise ale vremii privind prezenţa unor populaii nomade în
spaţiul carpato-dunăreano-pontic, în a doua jumătate a milenului I d.Hr. În funcţie de
numărul şi difuziunea lor teritorială, vestigiile arheologice care sunt atribuite anţilor
şi alanilor sau a altor migratori pot aduce astfel informaţii noi şi importante referitoare
la natura, durata şi consecinţele contactelor care s-au stabilit între autohtoni şi aceste
grupuri de alogeni, a căror prezenţă temporară în spaţiul carpato-dunăreano-pontic nu
este suficient de bine atestată de informaţiile transmise de izvoarele scrise antice şi
medievale timpurii.

UN IZVOR INEDIT PRIVIND CATOLICISMUL DIN MOLDOVA:
ISTORICUL PAROHIEI CATOLICE DE BACĂU
Anton Coşa
Istoricul Parohiei Catolice de Bacău constituie un izvor de referinţă pentru
istoria eclesiastică din Moldova în general, din oraşul Bacău, în special. Ne-am
bucurat să găsim aici inserate argumente privind existenţa Episcopiei Catolice de
Bacău1, înfiinţate în 1391-13922 (un subiect care ne pasionează de ceva vreme şi pe
noi, fiind dealtfel susţinut în mai multe studii3), precum şi, fireşte, informaţii diverse
privind parohia catolică de Bacău. Manuscrisul4 face parte dintr-o arhivă5 a
renumitului preot catolic cărturar Iosif Tălmăcel (1887-1979)6.
Preotul Iosif Tălmăcel s-a născut în ziua de 27 noiembrie 18877 în localitatea
Hălăuceşti. Între 1894-1898 urmează învăţământul primar din România la Şcoala
Primară Rurală din Hălăuceşti8. După cursurile de la Seminarul9 franciscan din
localitate (1898-1905), urmează studiile superioare la Roma10, fiind sfinţit preot în
acelaşi oraş pe 26 mai 191011.
1

Anton Coşa, Înfiinţarea şi evoluţia Episcopiei Catolice de Bacău, în Carpica, XXXII,
Bacău, 2003, p. 60-84.
2
Ştefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, în Carpica, Bacău, XVIII-XIX,
1987, p. 265-283.
3
Cf. supra, nota 1.
4
Arhiva ne-a fost pusă la dispoziţie cu foarte multă amabilitate de către strănepoata părintelui
Iosif Tălmăcel, doamna Adriana Romedea (profesor la Universitatea din Bacău) şi soţul
acesteia, domnul Gheorghe Romedea, cărora le mulţumim şi pe această cale.
5
Anton Coşa, Arhiva inedită a preotului catolic Iosif Tălmăcel, manuscris, comunicare
prezentată la Muzeul Judeţean de Istorie, Bacău, Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”,
ediţia nr. 38, 6-7 octombrie 2004.
6
Idem, „Athletae Memoriae”. Însemnări genealogice, biografice şi istorice, manuscris,
comunicare prezentată la Al IX-lea Congres de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 13-16 mai 1999.
7
Cf Actu de naştere, Estractu Din Registru stării civile de născuţi pe anul 1887, N. 107,
Primăria Com. Hălăuceşti, nr. 688 din 29 august 1916 respectiv Certificat Parohial, Parohia
Hălăuceşti, No. 129, 10 octombrie 1903.
8
Cf. Certificat de 4 clase primare, Şcoala Primară Rurală din comuna Hălăuceşti, nr. 1, 1
septembrie 1898.
9
Cf. Certificat de 7 clase seminariale, Direcţiunea Seminarului Franciscan HălăuceştiRoman, N. 53 din 6 martie 1931.
10
Cf. Certificat de absolvire a ultimei clase de liceu (1906), Collegio Serafico Internazionale dei
Frati Minori Conventuali, Roma, 8 / 2 / 1931 respectiv Certificat de absolvire a 4 ani de teologie
(1910) , Collegio Serafico Internazionale dei Frati Minori Conventuali, Roma, 8 / 2 / 1931.
11
Cf. Certificat de hirotonie întru preot, 26 Mai 1910, Roma, 1 Iunie 1910. Pe data de 27
mai 1910 celebra deja prima sfântă liturghie, conform unui document din 27 mai 1970, mai
precis o poezie scrisă de părintele Iosif Tălmăcel, unde acesta spune printre altele: „O Maică
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Întors în ţară a fost vicar parohial la Săbăoani12 (1912-1914), Răducăneni13
(1914-1916), Galaţi14 (1916-1918), Huşi15 (aici fiind numit de Ministerul Cultelor şi
al Instrucţiunii Publice şi ca director al Orfelinatului de Război Sf. Anton16 între
1918-1920). A fost numit apoi paroh la Faraoani17 (1920-1923), precum şi paroh şi
decan de Bacău18 (1923-1948). Se retrage apoi în Bucovina (1948) unde mai mult de
20 de ani administrează Parohia Poiana Micului din Suceava19. Ca pensionar se
retrage la Mărgineni, unde la venerabila vârstă de 90 de ani trece în eternitate la 12
februarie 1979, fiind înmormântat în cavoul preoţilor din localitate20.
Preotul Iosif Tălmăcel a fost un scriitor fecund, tipărind peste 60 de broşuri
religioase pentru locuitorii catolici din Moldova. Este cel care iniţiază Ziarul Parohiei
Faraoani, inedit până de curând21. A fost şi un râvnic popularizator al utilizării
plantelor medicinale, preparând şi recomandând vestitele ceaiuri medicinale PIT22.
Renumitul scriitor bisericesc a adunat, de-a lungul vieţii sale, un impresionant
volum de documente, interesant atât din punct de vedere eclesiastic ori medical, cât şi
istoric, genealogic şi heraldic23. Lucrarea noastră aduce la cunoştinţa publicului cititor
doar unul dintre cele mai interesante documente, încă inedite, din cuprinsul acestei
arhive24, intitulat: Istoricul Parohiei Catolice de Bacău (1350-1935). Textul a fost
adaptat cerinţelor ortografice actuale, noi adăugându-i un aparat critic pe care l-am
considerat necesar pentru rigoarea ştiinţifică a unui asemenea demers.
Sfântă Preacurată / Cu o nesfârşită bucurie / Şaizeci de ani acum în urmă – Roma 27 mai 1910
/ Făcut-am Prima Liturghie. Atunci cu-ncredere fiiască / M-am consfinţit cu totul Ţie / Şi-am
pus în mînele-Ţi de Mamă / Toţi anii mei de Preoţie”.
12
Cf. Numire de ajutor de paroh la Săbăoani, Ordinariatus Iassiensis, Nr. 2923, Iassiis, die
9 Augusti 1912.
13
Cf. Numire de ajutor de paroh la Răducăneni, Ordinariatus Iassiensis, Nr. 3387, Iassiis,
die 1 Octobris 1914..
14
Cf. Acte personale în original ale Preotului Iosif Tălmăcel ..., Parohia Romano-Catolică
de Bacău, Nr. 13, 17-III-1931.
15
Cf. Numire de ajutor de paroh la Huşi, Ordinariatus Iassiensis, Nr. 185, Iassiis, die 29
Augusti 1918.
16
Cf. No. Ministerial , 57231, din 18 august 1918.
17
Cf. Numire de paroh la Faraoani, Episcopia Catolică de Iaşi, No. 29, Iaşi, 23 / 10
Februarie 1920.
18
Cf. Numire de paroh la Bacău, Episcopia Catolică de Iaşi, No. 2391, Iaşi, 12 Noemvrie 1923.
19
Pr. Iosif Simon, Franciscanii minori conventuali. Provincia Sf. Iosif din Moldova,
Bacău, Ed. Serafica, 1998, p. 104-105 respectiv p. 320.
20
Ibidem.
21
Anton Coşa, Un izvor inedit privind catolicii din Moldova: Ziarul Parohiei Faraoani, în
Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, nr. 5, Iaşi, 2005, p. 131-166.
22
Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, Necrolog (1600-2000), Iaşi, Editura Presa Bună, 2001, p. 50.
23
Anton Coşa, O arhivă inedită a unui preot catolic din Moldova. Genealogie şi
Heraldică, manuscris, comunicare prezentată la Al XII-lea Congres de Genealogie şi
Heraldică, Iaşi, 15-18 mai 2003.
24
Cf. supra, nota 4.
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Pe plaiurile Moldovei religia catolică a fost răspândită chiar înainte de
descălecarea lui Dragoş-Vodă. Aceasta nu o poate tăgădui nici un istoric
conştiincios. Înfiinţarea Episcopatelor de Milcov25, sau al Cumaniei26, şi de Siret27
dovedeşte că pe aceste locuri erau atâţi credincioşi încât era nevoie de înfiinţat
pentru ei una sau chiar mai multe episcopii28.
Lăsând la o parte soarta episcopiilor de Milcov29, de Siret30 şi de Baia31, pe la
anul 140132 apare în istorie Episcopia Catolică de Bacău33, înfiinţată de Papa
Bonifaciu al IX-lea34. Această Episcopie durează până la anul 1498. De la această
25

Carol Auner, Episcopia Milcoviei, în Revista Catolică, I, Bucureşti, 1912, p. 533-551; idem,
Episcopia Milcoviei în veacul al XIV-lea, în Revista Catolică, III, nr. 1, Bucureşti, 1914, p. 60-80.
26
I. Ferenţ, Cumanii şi episcopiile lor, Blaj, 1931.
27
Carol Auner, Episcopia de Seret (1371-1388), în Revista Catolică, II, nr. 2, Bucureşti, 1913,
p. 226-245; idem, Cei din urmă episcopi de Seret, în Revista Catolică, III, nr. 4, Bucureşti,
1914, p. 567-577.
28
„De altfel, instituţiile eclesiastice catolice au apărut în spaţiul moldav ca urmare a necesităţii
satisfacerii nevoilor spirituale ale populaţiei catolice prezente aici. Aceşti locuitori catolici au
fost păstoriţi de către misionari dominicani 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.” ( Cf. supra, nota 1, p. 60-61).
29
Teresa Ferro, I missionari cattolici in Moldavia, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005, p. 41.
30
Cf. supra nota 27.
31
Carol Auner, Episcopia de Baia (Moldaviensis), în Revista Catolică, IV, nr. 1, Bucureşti,
1915, p. 89-127.
32
Reiese de aici faptul că preotul Iosif Tălmăcel este susţinătorul ideii existenţei Episcopiei
Catolice de Bacău la 1401, încadrându-se în categoria acelor autori „care au pornit în analizele lor
de la ideea unei continuităţi a Episcopiei Catolice de Siret în cea de Bacău, afirmând schimbarea
reşedinţei episcopale de la Siret la Bacău în timpul domniei lui Alexandru cel Bun în 1400-1401,
urmată de o sedisvacanţă relativ lungă, cauzată de mişcarea husită, respectiv de o refacere a
Episcopiei de Bacău la sfârşitul secolului al XVI-lea”. (W. Schmidt, Romano-catolici per
Moldaviam Episcopatus et rei catholicae res gestae, Budapest, 1887; Pr. dr. Dominic
Neculăeş, Latinitatea Bisericii româneşti, Săbăoani, 1940, p. 46; Mihail P. Dan, Cehi, slovaci şi
români în veacurile XIII-XIV, Sibiu, 1944, p. 277; V.A. Urechia, Codex Bandinus, în Analele
Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, seria II, tom. XVI, Bucureşti, 1895, p. CLXVI;
Pr. dr. Iosif Petru M. Pal, Schematismus fr.m.c. prov. S. Josephi in Romania a.d. 1935,
Săbăoani, 1935, p. 15; Ep. Alexandru Th. Cisar, Brevis conspectus historiae Dioecesae
Jassiensis, 22 nov. 1923, ms., p. 4 (introducerea relaţiei pe care episcopul a prezentat-o la Sf.
Scaun în vizita Ad. Limina); P. Pietro Tocanel O.F.M.Conv., Storia della Chiesa Cattolica in
Romania, vol. III, Il Vicariato Apostolico e le Missioni dei Frati Minori Conventuali in
Moldavia, parte prima, Padova, Edizioni Messaggero, 1960, p. 143, apud, Anton Coşa, loc.cit.,
2003, p. 67; Teresa Ferro, Misionarii catolici în Moldova, Cluj-Napoca, Editura IDC Press,
2006, p. 47).
33
Cf. supra, nota 1, p. 60-84.
34
Autorul face această afirmaţie în legătură cu acel „interesant şi în acelaşi timp sugestiv
document din 15 septembrie 143934, mai precis o bulă adresată de către Papa Eugeniu al IV-lea
Episcopului catolic Benedict de Severin, menţionând Episcopia Catolică înfiinţată la Bacău de
către papa Bonifaciu al IX-lea în al treilea an al pontificatului său (adică – ştiind că a fost ales
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dată nu se mai vorbeşte în istorie de aceasta, decât aproape după o sută de ani.
Această epocă este cea mai întunecoasă din istoria catolicismului în
Moldova35. Nenumăratele războaie şi devastări, precum şi incursiunea ereticilor
husiţi şi calvini, care profitând de lipsa misionarilor, au atras la eres pe aproape toţi
catolicii rămaşi pe aceste locuri, explică destul de lămurit această stare tristă.
Revenind la punctul de unde am plecat, vreau să atrag atenţia cititorilor că
dacă la 140136 s-a simţit nevoia ca să se întemeieze la Bacău o episcopie catolică,
este lucru vădit că Bacăul trebuia să fi fost cu multă vreme înainte un centru37
remarcabil al catolicilor care aveau nevoie de un episcop în mijlocul lor.
Aşa fiind lucrurile, aici la Bacău cu mult înainte trebuia să fi fost cel puţin o
parohie în locul episcopiei, cu preot care să aibă grijă de credincioşi. În ce an să se fi
înfiinţat această parohie nu se ştie. Ştim însă atâta că Margareta38 sau Muşata,
bunica lui Alexandru cel Bun, o convinsă catolică convertită a clădit în Moldova mai
multe biserici catolice între care şi cea de la Bacău39 lângă care era o mănăstire de
Papă la 2 noiembrie 1389 – în intervalul noiembrie 1391 / noiembrie 1392), episcopie în acel
moment vacantă. Papa Bonifaciu al IX-lea (1389-1404) a fost nevoit să înfiinţeze, pe lângă
Episcopia Catolică de Siret, Episcopia Catolică de Bacău din cauza marii mulţimi a catolicilor
din Moldova şi a împrăştierii lor neândemânatice” (Cf. supra, nota 1, p. 64-65).
35
„În realitate, prima jumătate a secolului al XV-lea a fost o perioadă de criză pentru catolicismul
moldovenesc, minat de răspândirea ereziei husite” (Teresa Ferro, op.cit., 2006, p. 48).
36
Teresa Ferro, I missionari cattolici in Moldavia, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005, p. 44.
37
Oraşul Bacău rămâne, fără îndoială, un spaţiu de referinţă în istoria eclesiastică romanocatolică din Moldova, fiind unul dintre cele mai vechi centre catolice din zonă, bisericile
catolice care se construiau în Moldova secolului al XIII-lea neputând ocoli nici Bacăul (N.
Grigoraş, I. Caproşu, Biserici şi mănăstiri vechi din Moldova, Bucureşti, Editura Meridiane,
1971, p. 58; Documente privind istoria României, C. Transilvania, veac XI, XII şi XIII,
vol. I, 1951, p. 232). Din nefericire edificiile de cult amintite nu au scăpat invaziei tătare din
anul 1241 (Şerban Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea, între Cruciată şi Imperiul
mongol, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993, p. 90; N. Grigoraş, I. Caproşu, op.cit.).
38
„Doamna Margareta-Muşata – al cărei nume s-a perpetuat în acela acordat dinastiei întregi –
intră în istorie în anul 1377, când s-a adresat papei Grigore al IX-lea în legătură cu ctitoria sa de
la Siret; se cunoaşte numai răspunsul papei, din 28 ianuarie 1378, în care e numită Margarita
di Cereth, domina Valachiae Minoris” (Ştefan S. Gorovei, Întemeierea Moldovei. Probleme
Controversate, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 1997, p. 118).
39
Aici părintele Tălmăcel face o confuzie între Margareta-Muşata, bunica lui Alexandru cel
Bun şi Margareta prima soţie a aceluiaşi domn moldovean. Cea care a ctitorit mănăstirea
franciscană numită şi „Bărăţia”, precum şi foarte spaţioasa biserică (cu hramul „Sfânta
Fecioară”) anexă, fiind „Doamna Moldovei, Margareta, prima soţie a Domnului Alexandru cel
Bun şi fiica Voievodului Transilvaniei de atunci. Există o serie de documente preţioase în acest
sens, noi amintind aici doar un volum de documente din anul 1629 al proaspătului Cardinal (G.
Pray, Specimen Hierarchiae Hungaricae, Bratislava, 1776, p. 187) Péter Pázmány de
Panasz, unde, printre altele, se pomeneşte şi de mănăstirea franciscană de la Bacău: Báko in
Moldavia: Fundatum ab Uxore Vaivodae Moldavi, filia Vaivodae Transsilvani” (Cf. Acta et
Decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis, Possonii (Bratislava), 1692, p. 116).
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călugări franciscani. Când a murit această Doamnă Margareta n-am putut afla40.
Din documente, ştim însă că la 138441 era încă în viaţă. Un hrisov din acest an ne
spune clar că ea a zidit şi la Siret42 o biserică şi o mănăstire pentru călugării
Dominicani43, unde mai târziu a fost înmormântată. Mai apoi osemintele ei au fost
transportate la biserica din Baia.
Să presupunem deci şi clădirea bisericii din Bacău şi a mănăstirii
franciscanilor cel puţin tot pe acea vreme, adică pe la 138044. Un schematism al
Episcopului A. de Stefano din 1854 spune despre parohia Bacău că exista la 1380. În
toate documentele scrise înainte de 1676, aflăm că, afară de biserica catedrală mai
era o altă biserică parohială dedicată Sfântului Neculai45. Ca franciscanii să fi venit
40

„Ultima oară, Doamna Margareta apare într-un document slav din 18 noiembrie 1393, unde
Roman I menţionează, în sfatul domnesc credinţa mamei noastre, cneaghina Muşata ” (Ştefan
S. Gorovei, op.cit.).
41
Într-adevăr Margareta-Muşata era în viaţă atunci, conform documentului din 1 mai 1384
(Ştefan S. Gorovei, op.cit.).
42
„În documentul latin din 1 mai 1384 – un privilegiu pentru biserica dominicanilor din Siret –
Petru I arată că această biserică a fost construită de mama sa, illustris et nobilissima domina
Margarita,«pentru mântuirea sufletului său şi al nostru şi al părinţilor noştri», pregătindu-şi
acolo şi mormântul” (Ştefan S. Gorovei, op.cit.).
43
O dovadă în plus că referirea este la Margareta-Muşata, o apropiată a cultului dominican, în
vreme ce Margareta de la Bacău era apropiată de franciscani (Cf. supra nota 1, p. 63-64).
44
Probabil părintele Tălmăcel a ajuns la această dată de întemeiere preluând ca atare informaţia
din 1854, deşi nici unul din izvoarele cunoscute de către noi nu duce la o atare concluzie. În
realitate, mănăstirea franciscană de la Bacău a fost „întemeiată încă de la începutul secolului al
XV-lea, cu reverberaţii spirituale şi de patronaj eclesiastic dincolo de munţi la Şumuleul
Ciucului, ctitoria moldavă ţinând în acest sens de conventus Csik-Somlyoviensis fratrum
minoris ordinis strictioris observantiae provinciae S.P.Francisci Transylvaniae (N. Iorga,
Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. I-II, Bucureşti. 1901, p. 153).
Amintim aici că mănăstirea de la Şumuleu (Csik-Somlyó) a fost ridicată în jurul anului 1400
(György József, A ferencrendiek élete és müködése Erdélyben, Cluj-Kolozsvár, 1930, p.
149), fiind urmarea libertăţii căpătate de franciscanii observanţi începând din anul 1373 de a
ridica mănăstiri în Ardeal, Moldova şi Ţara Românească. Mănăstirea franciscană din Bacău a
fost mereu într-o strânsă legătură cu cea de la Şumuleu fiind deja întemeiată în jurul anului
1410 (Cf. Archivio storico della Sacra Congregatione per l'Evangelizzazione dei Popoli o
„de Propaganda Fide”, Roma, Scriturae riferite nei Congressi Moldavia. vol. 6, fol. 74-77
(în continuare APF SC Moldavia, n.n.); Dr. Endes Miklós, Csik-, Gyergő-, Kászon-, Székek
(Csik Megye) földjének és népének története 1918-ig, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994, p.
64) sub patronajul acesteia din urmă. Mănăstirea franciscană de la Csik-Somlyó, a jucat în
acest caz, credem noi, rolul unui monumentum princeps (Răzvan Theodorescu, Itinerarii
medievale, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979, p. 8). Nu întâmplător, mănăstirea franciscană
de la Bacău ţinea încă de la 1475 (János Karácsonyi, Szent Ferencz rendjének története
Magyarországon 1711-ig, I, Budapest, 1922, p. 347) şi 1506 (Luca Waddingus, Annales
minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, vol. XV, Ad Claras Aquas
(Quaracchi), 1933, p. 402) de Provincia Sf. Salvator a Ungariei, Custodia Transilvaniei.
45
Într-adevăr „studiind relatările misionarilor catolici privind starea bisericilor catolice de pe
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la Bacău şi să fi întemeiat o mănăstire fără ca în această localitate să fi fost o parohie
nu se poate înţelege. Deci la venirea franciscanilor la Bacău exista o biserică cu
preot şi această biserică era situată spre miazăzi în apropiere de hala actuală. Locul
vechii biserici este însemnat cu o cruce de piatră ridicată în anul 1901 de către Pr.
Paul Mosel46 franciscan conventual care a cârmuit parohia catolică de Bacău
aproape 40 de ani.
Argumentând istoriceşte, cu siguranţă putem pune ca o dată sigură a
înfiinţării parohiei catolice de Bacău anul 1350, adică, la această dată putem afirma
cu siguranţă că exista parohia. Dacă apoi voim să ne afundăm şi mai mult în trecut,
nu m-aş teme să îndrăznesc a spune că parohia catolică din Bacău datează de pe
timpul Episcopiei Cumanilor, care se întindea47 şi în tot ţinutul Bacăului.
Bacăul chiar de la început, adică de la întemeierea sa a fost un centru
comercial şi vamal unde s-au pripăşit tot felul de oameni. Episcopia Cumanilor48 a
fost întemeiată în anul 1227 de către Papa Gregoriu al IX-lea pentru cumanii
convertiţi49 la catolicism. Ţin să amintesc că pe timpul conversiunii cumanilor, pe
aceste locuri erau şi băştinaşi catolici români cu ritul răsăritean50. Aceasta se
dovedeşte prin o scrisoare a Papii de la Roma51 în care rânduieşte ca Arhiepiscopul
din Strigoniu să sfinţească un episcop de rit răsăritean52 pentru credincioşii de acest
rit din Episcopia Milcoviei53.
cuprinsul Moldovei, am constatat că toate amintesc existenţa a două biserici catolice în oraşul
Bacău şi anume: una cu hramul Sfânta Fecioară (biserica episcopală) şi a doua cu hramul
Sfântul Nicolae (biserica parohială)” (Anton Coşa, Comunitatea catolică din oraşul Bacău,
în Almanahul „Presa Bună”, Iaşi, 2002, p. 130).
46
Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, op.cit., p. 114.
47
Au fost multe discuţii cu privire la întinderea geografică a Episcopiei Cumaniei respectiv a
Milcoviei, avansându-se printre altele şi ideea existenţei pe Siret, incluzând prin urmare şi
Bacăul, a graniţei de răsărit a acestui episcopat (C.C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi
moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XIV-lea, ed. a II-a, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 1997, p. 42).
48
Teresa Ferro, op.cit., 2005, p. 40.
49
Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Chişinău, Universitas, 1994, p.81; Şerban
Papacostea, op.cit., 1993, p. 21.
50
„Eterogenitatea etnică a catolicilor din Moldova este probată de altfel de documente,
începând încă din secolul al XIII-lea (Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la
istoria românilor, vol. I, ed. N. Densusianu, Bucureşti, 1887, p. 108, respectiv p. 132.), fiind
menţionaţi aici ca fiind de confesiune catolică, valahi, unguri, secui, saşi, cumani. Episcopia
Cumanilor, numită şi a Milcoviei, fiinţa tocmai datorită existenţei catolicilor mai sus
menţionaţi. Prezenţa lor este întărită şi de numeroasele toponime şi hidronime de origine
maghiară, cumană, germană, alături de cele româneşti, rămase până astăzi în Moldova” (Anton
Coşa, Problema originii catolicilor din Moldova, în Carpica, XXXI, Bacău, 2002, p. 92).
51
Este vorba de papa Grigore al IX-lea.
52
Eudoxiu de Hurmuzaki, op.cit.
53
Pr.Dr. Iosif Petru M. Pal, Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii păstorii lor de
veacuri, Săbăoani-Roman, Tipografia „Serafica”, 1942, p. 24-31.

Un izvor inedit privind catolicismul din Moldova

55

Că ţinutul Bacăului a fost ocupat de Cumani şi că aceştia au avut aşezăminte
stabile, se dovedeşte şi din aceea că şi până astăzi avem localităţi cu nume cumanice:
Comăneşti – sat în jud. Bacău; Coman – deal lângă Teţcani, jud. Bacău; Coman –
pârâu; Fruntea Comanului – pe lângă schitul Frumoasa; Coman – deal pe teritoriul
Dealul-Nou; Comânacul – deal lângă Mănăstirea Caşin; Valea Uzului (cumanii se
mai numeau şi uzi); Uzul – pârâu; Oituz – râu; Oituz – munte; Culmea Oituzului.
Cumanii erau de origine turco-tătară. În limba turcă, tuz înseamnă sare. Oituz
trebuie să însemne munte de sare. Tot aşa formele oz, iz sunt de origine turco-tătară.
Tazlău prin urmare ar fi de origine cumană.
Unii ar bănui că însuşi numele Bacău ar fi de origine tot cumană, ceea ce se
prea poate, noi însă nu îndrăznim să asigurăm aceasta. Tot aşa nu putem asigura nici
că vine de la goticul Bachau (Valea izvoarelor sau pâraielor) deşi aceasta ne-ar
încânta, deoarece se potriveşte de minune cu ţinutul nostru bogat în izvoare, pâraie şi
râuri. De asemenea, mai puţin putem asigura că ar veni din limba ungară de la
cuvântul bako (călău). Îndeobşte numele unui om dă denumirea unei localităţi dar nu
unei regiuni sau unui ţinut54.
Istoricul nostru Xenopol, bazat pe un document bizantin a lui Nicetas
Choniates, ne pomeneşte de ţinutul Bacăului pe la anul 1161-1167. Istoricul Schmidt
scrie că Bacău a fost câteodată numit şi Brascovia însă cel mai mult Baccovia.
Renumitul geograf Guido din Ravenna ne spune că cei vechi îi spuneau ad Bacchum
(la Bacu un zeu păgân) şi că în veacul al nouălea după Cristos era cunoscut ca oraş
destul de mare şi însemnat sub numele de Bacauc. Tot el ne spune că acest oraş a fost
întotdeauna pe acelaş loc pe care l-a întemeiat necunoscutul său întemeietor, nu
departe de locul unde se varsă Oituzul în confluenţii Bistriţa şi Siret. Topografia
aceasta nu e tocmai exactă, dar pentru un geograf din acele vremuri e destul de bună.
Oricare ar fi originea numelui Bacău, pe noi ne interesează vechimea
locurilor şi a oraşului denotat cu acest nume care a fost leagănul, ca să zicem aşa, al
catolicismului în Moldova. Fiindcă până la anul 1815 soarta parohiei catolice de
Bacău este legată de Episcopia cu acelaşi nume, şi mai ales că de la 1676, când
54

„Privitor la înţelesul termenului de Bacău, noi tindem să acceptăm acea realitate de ordin lingvistic
conform căreia cuvintele cu sufixul ău în limba română sunt de origine maghiară. Această opinie
este susţinută de specialiştii în lingvistică şi istorie (Alexandru Philippide, Originea românilor, vol.
II, Iaşi, 1928, p. 369; Radu Rosetti, Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova, în Analele
Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, s. II, tom. XXVII, 1904-1905, p. 282-287; C. C.
Giurescu, Târguri, oraşe şi cetăţi din Moldova, Bucureşti, 1967, p. 181; Kiraly Francisc, Contacte
lingvistice, Timişoara Editura Facla, 1990, p. 140-145; Victor Spinei, op.cit., p. 242; Anton Coşa,
recenzie la lucrarea: Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, Bacău. Reşedinţă voievodală, Bacău, 1996,
în Arheologia Moldovei, XX, Iaşi, Editura Academiei Române, 1997, p. 238). De altfel, lingviştii
susţin faptul că în privinţa sensului unui cuvânt, trebuie căutată întotdeauna forma primară existentă
în limba de origine a acestuia. Or Bacău provine în mod cert din limba maghiară (unde avea forma
Bako), ca toate celelalte cuvinte româneşti având sufixul ău, o realitate lingvistică ce nu mai
comportă astăzi discuţii printre specialişti. Prin urmare, numele Bacăului provine de la un strămoş
întemeietor al oraşului, ca şi în cazul altor oraşe din Moldova, cum ar fi de exemplu Hârlăul sau
Romanul” (Anton Coşa, loc. cit., Iaşi, 2002, p. 125).
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biserica catedrală s-a ruinat din cauza unei inundaţii a râului Bistriţa, Episcopia s-a
mutat55 la bisericuţa parohială a Sfântului Neculai, noi vom descrie istoria parohiei
în unire cu istoria episcopiei. Documente direct privitoare la parohie sunt prea
puţine, cele mai multe privesc episcopia.
După cum am scris mai sus, Episcopia catolică de Bacău a fost înfiinţată de
Papa Bonifaciu al IX-lea la anul 1401 şi durează cam până la anul 1498. De la
această dată nu mai apare în istorie decât la anul 159056 când este numit episcop
pentru Muntenia şi Moldova, Bernardino Quirini57 franciscan observant. El este
numit Episcop cu titlul de Argeş dar cu jurisdicţie asupra Munteniei şi Moldovei cu
reşedinţa la Bacău58. (Cu nouă ani mai înainte adică la 1581 a fost trimis în
Muntenia şi Moldova un Delegat Apostolic în persoana fratelui conventual Ieronim
Arsengo, care venind la Bacău a reclădit mănăstirea părăsită de fraţii observanţi59).
În acest interval întunecos ce-o fi făcut catolicii răzleţiţi şi cine i-o fi cârmuit? Ştim
că în acest timp au fost multe războaie, multe devastări, şi că ţinuturile noastre au fost
cotropite de ereticii calvini şi husiţi care au tras la eres pe cei mai mulţi din lipsă de
păstori. Totuşi, canonicul Auner, care s-a ocupat mult cu chestiunile istorice, ne spune
următoarele: Ca pretutindeni, în ţările româneşti, franciscanii se vor fi îngrijit de
păstorirea sufletelor, mai ales de când nu se mai arăta episcop. Centrul lor în Moldova
era mănăstirea Bacău, constatată documentar de la anul 153560 (vezi Iorga, Studii, I-II, p.
154). Un document mai vechi îl avem dintr-o scrisoare a Papei Leon al X-lea adresată
franciscanilor din Bacău în anul 1520. Din această scrisoare se dovedeşte că franciscanii
din Bacău aveau un ţinut spre păstorire pe care Papa îl scoate de sub jurisdicţia
Episcopului Mihai al Milcovului (Hurmuzaki, II, p. 326-327). Acest document presupune
că mănăstirea din Bacău era mai de mult înfiinţată (1380, Margareta).
Episcopul Quirini, într-o relaţie a sa, făcută Sfântului Părinte Papa61 în anul
62
1599 , istoriseşte că după ce a fost primit la Iaşi în audienţă de către Domnul
Moldovei Ieremia Movilă, acesta i-a spus să se retragă în mănăstirea din oraşul
55

Într-adevăr, „în urma surpării Bărăţiei şi a catedralei episcopale, care se aflau lângă un pârâu
adânc după cum ne spune însuşi arhiepiscopul Marco Bandini în raportul său de la mijlocul
secolului al XVII-lea ... centrul de cult al catolicilor din Bacău va deveni biserica cu hramul
Sfântul Nicolae din cimitir” (Anton Coşa, loc.cit., Iaşi, 2002, p. 130). În acest cimitir va fi dealtfel
înmormântat la 27 ianuarie 1650 arhiepiscopul Marco Bandini (Anton Coşa, In Memoriam.
Arhiepiscopul Marco Bandini, în Biserica şi viaţa, nr. 70, Bacău, iunie 2001, p.3).
56
De fapt este vorba de anul 1591; cf. Nicolae Buta, I ragguali di Claudio Rangoni, Vescovo
di Reggio-Emilia e Nunzio in Polonia dal 1599-1605, în Diplomatarium Italicum, vol. I,
Roma, 1925, p. 372.
57
Nicolae Buta, op.cit.
58
Ştefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, în Carpica, XVIII-XIX, Bacău, 19861987, p. 270.
59
W. Schmidt, op.cit., p. 70-71.
60
Am arătat mai sus condiţiile ridicării acestei mănăstiri la începutul secolului al XV-lea, mai
precis în anul 1410 (cf. supra, nota 44).
61
Este vorba de Papa Clement al VIII-lea (Cf. supra, nota 1, p. 72).
62
Hurmuzaki, Documente..., III, 1, Bucureşti, 1880, p. 545-551.
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Bacău, unde de obicei locuia Vicarul Apostolic şi care îi fusese hotărât de reşedinţă
epicopală de către Sfântul Scaun.
Iată ce scrie el despre Bacău în această relaţie: Am vizitat oraşul şi biserica
din Bacău, rânduită mie ca Biserică Episcopală de către Sxaunul Apostolic, în care,
şi în satele vecine, sunt ca la 4000 de case dintre care sunt latini catolici numai 216
familii, suflete 1692. Sunt 2 biserici, una zidită din piatră, închinată Sfintei Maria, iar
cealaltă de lemn, închinată Sfântului Neculai. Cea de piatră e mare şi comodă, şi
Domnitorul la cererea mea pentru a-mi face o favoare a acoperit-o din nou şi a
cheltuit mai mult de 500 de taleri de aur. Am găsit toate hainele bisericeşti rupte şi un
potir de cositor; am comandat un potir de argint, cu patena sa, de la un Domn din
Schia, actualmente Vistiernicul Domnitorului, numit Giovanni Battista Amoroso, al
cărui nepot este alumn la Roma în colegiul Grecilor; se vor face în curând şi
odăjdiile necesare. Cealaltă biserică care e de lemn, nu are odăjdii şi e foarte săracă.
Lângă biserica de piatră sunt 3 odăi de lemn pentru Episcop, în care stătea Vicarul
Apostolic şi în vechime locuiau fraţii observanţi ai Sf. Francisc.
Episcopul Quirini a păstorit cu mari greutăţi până la anul 160463. Într-o
năvălire a tătarilor a fost prins, legat cu lanţuri şi dus în surghiun, unde a murit ca un
mucenic. În anul 160564 a urmat ca Episcop Franciscanul Conventual Ieronim
Arsengo, care venise în ţară la anul 1581 ca Delegat Apostolic şi care reclădise
mănăstirea din Bacău, distrusă şi părăsită de călugării observanţi. În timpul
Episcopatului lui Quirini, acest Ieronim Arsengo i-a fost vicar credincios cu reşedinţa
în Bacău. Arsengo a păstorit până la anul 161165. Este de amintit că Quirini şi
Arsengo au păstorit pe timpul domniei lui Ieremia şi Simeon Movilă, care iubeau
mult religia catolică şi ajutau pe misionari pentru stârpirea husiţilor şi calvinilor care
se furişaseră din Transilvania prin satele noastre catolice.
La anul 161166 ocupă scaunul episcopal de Bacău Dominicanul Valerian
Lubieniecki. Cât o fi stat, şi cât o fi păstorit, şi cu ce succes67, nu ştim – istoricul
Okolski ne aminteşte că şi acesta ca şi Quirini a fost prins de tătari şi dus în
surghiun68, unde a şi murit69.
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I.C. Filitti, Din arhivele Vaticanului. I. Documente bisericeşti, Bucureşti, 1913 –1914, p.
407; Nicolae Buta, op.cit.
64
După mai multe demersuri asupra cărora am insistat cu un alt prilej (Cf. supra nota 1, p. 60-84)
„abia pe 17 septembrie 1607, Papa Paul al V-lea îl numeşte pe Girolamo Arsengo ca Episcop de
Bacău” (Cf. Revista Catolică, III, 1914, p. 344-345, apud. Anton Coşa, loc.cit., 2003, p. 74).
65
Episcopul Arsengo moare la Bacău în prima jumătate a lunii iunie a anului 1610
(Bonaventura Morariu, Series chronologica praefectorum apostolicorum missionis fr. min.
conv. in Moldavia et Valachia durante saec. XVII et XVIII cui accedit series
chronologica episcoporum Bacoviensium, Roma, Typis Polyglotis Vaticanis, 1940, p. 20).
66
Numirea polonezului Valerian Lubienecki a avut loc în Consistoriul din 18 aprilie 1611, urmare a
propunerii lui Sigismund III Wassa, regele Poloniei (Cf. Revista Catolică, III, 1914, p. 345-346).
67
S-a afirmat despre el faptul că „a făcut multe lucruri la Bacău, dar mai ales că, la moarte a
dăruit toate lucrurile făcute pentru biserica din Bacău în păstrarea credincioşilor” (W. Schmidt,
op.cit., 45-46, apud, Anton Coşa, loc.cit., 2003, p. 75).
68
„A stat în robie până s-au adunat 400 de galbeni pentru răscumpărarea lui” (Cf. supra, nota
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La anul 161870 este numit episcop de Bacău Adam Goski71 din ordinul
franciscanilor conventuali. La anul 1627 este numit alt franciscan Niculae Fedro,
observant, însă după o lună este sfinţit episcop de Bacău Gabriel de Pleonvice (vezi
Filitti, Rev. cat. 1914). La anul 1633 este numit Ioan Zamoyski dominican. Aceşti din
urmă 3 episcopi mai mult au purtat titlul de episcopi, dar n-au păstorit efectiv, căci
locuiau mai mult în Polonia, din pricina lipsurilor şi împrejurărilor grele şi tulburi.
Ioan Zamoyski, dobândind un alt episcopat în Polonia, renunţă la titlul de Bacău,
care rămase vacant mai mulţi ani, până la venirea renumitului Vizitator Apostolic
Marcus Bandini72 în anul 164473. Acest Vizitator se stabili la Bacău, vizită74 toate
reşedinţele catolicilor din Moldova şi încercă să redeştepte viaţa catolicilor. În
această grea întreprindere avu multe de suferit, chiar din partea acelora, pe cari îi
favorizase şi în cari îşi pusese deplina sa încredere. Marcus Bandini a murit şi a fost
îngropat la Bacău pe la începutul lui Februarie 165075.
La anul 1651 este numit episcop de Bacău franciscanul observant Mathias
Marianus Kurski, dar şi acesta numai cu numele căci nu mult după numire este mutat
la un episcopat din Polonia. Pe la anul 166276 este numit ca episcop de Bacău
Athanasie Rudzinski77. În timpul acesta era Prefect Apostolic renumitul franciscan
conventual P. Vitus Piluzzi78, care purta titlul de Arhiepiscop de Marcianopoli şi de
1, p. 75).
69
Episcopul Lubienecki moare la Bacău „spre sfârşitul anului 1617 ori începutul anului 1618”
(Cf. supra, nota 1, p. 75).
70
Mai precis pe 28 noiembrie 1618 (Cf. Revista Catolică, III, 1914, p. 347-348).
71
Cf. Diplomatarium Italicum, vol. II, Roma, 1930, p. 19.
72
V.A. Urechia, op.cit.
73
Marco Bandini vine în Moldova în calitate de Administrator Apostolic în toamna anului
1644 (Andrei Veress, Scrisorile misionarului catolic Bandini din Moldova (1644-1650), în
Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorie, s. III, tom. VI, 1926, p. 7).
74
Această vizită destinată cunoaşterii comunităţilor catolice din Moldova (Gh.I. Nastase, Ungurii
din Moldova la 1646 după „Codex Bandinus”, în Arhivele Basarabiei, anul IV, Chişinău,
1934, p. 397-414 respectiv anul VII, nr. 1, 1935, p. 74-88; Idem, Die Ungarn in der Moldau im
Jahre 1646 (nach dem „Codex Bandinus”), în Buletinul Institutului de Filologie Română
„Alexandru Philippide”, vol. III, Iaşi, 1936, p. 1-11, cu o hartă) o va întreprinde între 19
octombrie 1646-20 ianuarie 1647, în urma ei redactând un celebru raport (V.A. Urechia, op.cit.).
75
Arhiepiscopul Marco Bandini moare la Bacău pe 27 ianuarie 1650 (Anton Coşa, loc.cit.,
2001, p. 3).
76
Numirea lui Rudzinski ca episcop de Bacău are loc la 31 iulie 1662, iar consacrarea, pe 12
august 1662 la Roma (Cf. Revista Catolică, III, 1914, p. 361-362).
77
La iniţiativa şi sub directa conducere a episcopului Rudzinski s-a desfăşurat la Bacău şi un
sinod diecezan între 27 aprilie – 1 mai 1663 (Anton Coşa, 1663. Sinodul diecezan de la
Bacău, în Carpica, XXX, Bacău, 2001, p. 87-96).
78
Archivio storico della Sacra Congregatione per l'Evangelizzazione dei Popoli o „de
Propaganda Fide”, Roma, Fondo di Vienna, vol. 8, fol. 115-118 respectiv fol. 119-122; Moldvai
Csángó- Magyar Okmánytár (1467-1706), întocmit de Benda Kálmán, Budapest, vol. II, 1989, p.
564-576; APF SC Moldavia, vol. I, fol. 89-90 respectiv , vol. II, fol. 116, 119; I. Bianu, Vito
Pilutio. Documente inedite din archivulu Propagandei, în Columna lui Traian, s.n., IV, 1883, p.
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Administrator al Episcopiei de Bacău. La 31 Ianuarie 1678 în urma morţii lui
Rudzinski este numit episcop Iacob Gorecki.
La anul 1681 apare ca episcop de Bacău Iacob Dluski franciscan conventual.
Acesta, pe când vizita bisericile din Moldova, a fost prins şi chinuit de tătari în aşa
fel, încât nu mult după aceea a şi murit79 în mănăstirea din Leopoli, unde fusese
transportat. În timpul acesta a urmat să fie Prefect Apostolic mai sus pomenitul Vitus
Piluzzi şi după dânsul la anul 1689 P. Felix Bernabei, tot franciscan conventual,
episcop de Prissena şi Vizitator Apostolic în Moldova.
La anul 1693 e numit episcop de Bacău Amandus Victorinus Cieszeyko
dominican. La anul 1698 e numit Stanislau Bieganski, franciscan, care a murit în
Polonia la anul 1709. La anul 1711 e numit Ioan Damaschin Lubieniecki, dominican,
care moare la Varşovia în 1714. La anul 1715 e numit episcop de Bacău franciscanul
Adrian Skrictuski, dar moare înainte de a fi consacrat. La anul 1717 este numit episcop
franciscanul lituan Iosafat Parysievics. La anul 1733 este numit dominicanul Toma
Zaleski, care moare înainte de a fi consacrat. La anul 1738 este numit dominicanul
Raimund Jezierski80. Acesta şi-a luat ca ajutor pe franciscanul Dominic Petru
Karwosieski81, episcop de Byblien, şi care a vizitat bisericile din Moldova şi a înfiinţat
parohii în Bucovina. Cât o fi păstorit acest episcop nu ştim, ştim însă că până la 1808
au mai fost doi episcopi, unul numit Francisc Ossolinski82, franciscan, care a murit la
Kiev în ziua de 20 decembrie 1775 şi Dominic Karwosieski, franciscan, pomenit mai
sus ca ajutor83 a lui Jezierski şi care a murit la Sniatin în 30 septembrie 178984.
La anul 1808 este numit episcop de Bacău, conventualul misionar
Bonaventura Carenzi85, care moare în Italia în 1814. La anul 1815 este numit
episcop de Bacău Bonaventura Berardi86, franciscan conventual, care este cel din
urmă episcop de Bacău. Acesta moare la Iaşi la 13 aprilie 1818 (Seria episcopilor
este transcrisă după documentele din Arhiva Vaticanului publicate de Filitti. Vezi
Revista Catolică 1914).
După moartea lui Berardi catolicii din Moldova sunt păstoriţi de Prefecţi
Apostolici cu reşedinţa în Iaşi. Aceşti Prefecţi Apostolici, care toţi aveau şi
demnitatea episcopească, au fost din ordinul franciscanilor conventuali.
150-153 respectiv p. 260-263; APF Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali,
vol. 435, fol. 327; Francisc Pall, Les controversie tra i minori conventuali e i jesuiti nelle
missioni di Moldavia (Romania), în Diplomatarium Italicum, vol. IV, Roma, 1940, p. 258-267.
79
APF SC Moldavia, vol. II, fol. 412-413.
80
Episcopul Jezierski a stat în fruntea diecezei de Bacău 45 de ani (APF SC Moldavia, vol. 4,
fol. 99; 106-110; 131-132; 206; 316-321).
81
Între 1782-1789, acesta va sta în fruntea Episcopiei de Bacău (APF SC Moldavia, vol. 7,
fol. 511-512; Bonaventura Morariu, op.cit., p. 22.).
82
Episcop auxiliar între 1765-1773 .
83
Între 1776-1782.
84
După informaţiile noastre acesta a murit la reşedinţa sa din Sniatyn pe 11 martie 1789 (Cf.
supra, nota 1, p. 82).
85
Cf. supra, nota 1, p. 83.
86
APF SC Moldavia, vol. 7, fol. 126.
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În anul 1884, Papa Leon al XIII-lea de fericită pomenire înfiinţează
Episcopatul de Iaşi87 şi numeşte ca episcop pe neuitatul Mons. Camilli, franciscan
conventual, încetând astfel Vicariatul Apostolic şi sarcina Prefecţilor Apostolici.
Cât timp a durat Episcopia de Bacău, catolicii din oraş, când mai mulţi, când
mai puţini, au fost păstoriţi de parohi proprii, căci deşi cei mai mulţi dintre episcopi
foarte puţin stăteau în ţară, în locul lor erau Vicarii lor franciscani cari se îngrijeau
de credincioşi, după putinţă şi împrejurări.
După cum am amintit mai sus în Bacău erau două biserici şi două reşedinţe. O
biserică catedrală de piatră zidită de Doamna Margareta, lângă care era reşedinţa
episcopală şi mănăstirea franciscanilor, şi o biserică de lemn, cu reşedinţa parohială.
În anul 1676 biserica catedrală s-a surpat din cauza unor inundaţii. În anul 1682
episcopul Dluski se plânge într-o scrisoare către Cardinalul Barberini, că luând în
posesie catedrala din Bacău, a găsit-o în ruină, deasemenea în ruină şi locuinţa. Se
tânguieşte că trebuie să săvârşească Sf. Liturghie într-o odaie sărăcăcioasă, unde
mai înainte fusese bucătăria şi că pentru locuit trebuise să închirieze o odaie străină.
După o relaţie din 1643, un Diplomatar al P. Bartolomeo Bassetti, biserica
catedrală din Bacău care era închinată Adormirii Maicii Domnului, era lungă de 24 de
paşi şi largă de 9. Avea 3 altare. Tot din aceeaşi relaţie aflăm, că în oraşul Bacău mai era
o altă biserică de lemn, închinată Sfântului Neculai, şi era biserică parohială. Această
biserică era lungă de 14 paşi şi largă de 6. Pe vremea aceea era părăsită. În Bacău erau
pe atunci 112 familii catolice şi suflete 445 şi erau păstorite de un preot cu numele
Baltasar. Case de ortodocşi erau 130 cu circa 500 de suflete, trei biserici şi o mănăstire.
După altă relaţie din 1650, deci numai 7 ani mai târziu numărul catolicilor
scade foarte mult şi se reduce la 40 de familii. Nu-i de mirare prin urmare, că fiind
numit episcop Adam Goski şi venind la Bacău, n-a stat decât puţin timp şi apoi a
plecat în Polonia.
La 1671 turcii au devastat Bacăul mai rău decât tătarii (Relaţiunea
Parcevics). La 1686 tătarii au devastat Bacăul. Într-o relaţie din februarie 1764 se
vorbeşte despre Bacău că de mult a fost reşedinţă episcopală şi că împreună cu
Trebeş abia are 60 de familii. Într-amândouă este câte o biserică de lemn şi sunt
îngrijite de preotul din Călugăra. În toate relaţiunile din acei ani se vede scăzut întrun chip grozav numărul catolicilor din toate satele.
După Schematismul Episcopului Antonio de Stefano din anul 1854 , apare că
parohia din Bacău exista la anul 1380 şi a durat cam până la 1500. După această
dată nu mai pomeneşte de parohie şi spune că a fost reînfiinţată în anul 1845 când a
încetat de a mai fi filiala parohiei Călugăra, primind un paroh propriu cu numele de
P. Ianuariu Parzatka. În anul 1854 Bacăul avea 510 suflete.
După Schematismul Episcopului Anton Grosselli din 1875 aflăm că Bacău
avea pe acea vreme 650 de suflete. Paroh era P. Ioan Hussek.
Până aci istoria parohiei Bacău se bazează pe documente streine azi de arhiva
87

Archivio della Sacra Congregatione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, Romania,
fasc. 1-4, apud. Ion Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie Moderne. 1866-1918;
vol. 57, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1989, p. 31.
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parohiei, restul care urmează este scos din arhiva parohiei.
Biserica
Mai întâi de toate să vorbim despre clădirea actualei biserici care este ridicată
puţin mai la miazăzi de locul vechii biserici de lemn, pomenită în istorie. Actuala
biserică are o lungime de 25 metri şi o lăţime de 8 metri. Turnul ei este cel mai înalt
turn din Bacău şi e de formă rotundă. Stilul ar vrea să fie roman. Dimensiunile sunt
bine proporţionate. Zidăria e masivă. După Schematismul episcopului Antonio de
Stefano această biserică ar fi din anul 1839. Sigur este însă că d-abia în 1861 a fost
terminată aşa cum este astăzi. Biserica a fost construită din ofrandele benevole ale
credincioşilor şi din o donaţie de 2000 de fiorini din partea lui Franz Iosef împăratul
Austriei. De atunci şi până astăzi a fost reparată radical în mai multe rânduri de
Părintele Pavel Mosel şi de actualul paroh Pr. Iosif Tălmăcel.
În anul 1886 biserica a fost înzestrată cu orga actuală.
În anul 1891 s-a cumpărat un policandru frumos de alamă aurită.
În 1892 s-a cumpărat statuia Prea Sfintei Inimi a lui Isus.
În 1895 s-a cumpărat statuia Sfântului Anton şi Chipul Mântuitorului pus în
mormânt.
În 1904 s-au cumpărat 6 sfeşnice mari de alamă aurită.
În 1910 s-a înlocuit altarul mare, care s-a dăruit bisericii din Lespezi, cu un
altar nou, artistic, adus din Tirol.
În 1912 s-au făcut 4 ferestre mari de fier la turn.
În 1925 s-au înlocuit toate ferestrele de lemn cu altele de fier.
În 1926 s-a cumpărat o frumoasă cruce procesională.
În 1927 s-au făcut mai multe rânduri de odăjdii noi. În acelaşi an 1927,
Doamna Elena Grivel împreună cu soţul ei August Grivel au instalat lumina
electrică, donând 32000 de lei pentru acest scop.
În primăvara anului 1928 un uragan a descoperit întreaga biserică, aşa că a
fost nevoie de un acoperiş pentru care s-au cheltuit 79304 lei.
În 1929 s-a zugrăvit biserica în interior.
În 1930 s-a cumpărat o monstranţă nouă şi 2 sfeşnice brăţare.
În decursul acestor ani s-au făcut şi alte îmbunătăţiri şi înzestrări, dar s-au
pomenit cele mai însemnate. Părintele paroh Iosif Tălmăcel a cumpărat 2 clopote noi
şi a ridicat 2 monumente în faţa bisericii, unul în cinstea Sfântului Francisc şi altul în
cinstea Sfântului Iosif.
Actualmente biserica este în bună stare şi este înzestrată din belşug cu
veşminte, cărţi şi vase sfinte88.
88

În zilele de 26-27 mai 1935 Păr. Iosif Tălmăcel a serbat jubileul de 25 de ani de preoţie. Cu
această ocazie ar fi voit ca biserica din Bacău să fie cu totul restaurată şi pictată. Ceea ce însă
n-a putut face cu acea ocazie, tot în amintirea acelor zile frumoase, a căutat să facă în anul
următor 1936. De fapt, în vara anului 1936 s-a restaurat în întregime interiorul bisericii,
reînnoindu-se tencuiala şi apoi pictându-se artistic de către renumitul pictor bisericesc
Constantin Ionescu din Bacău.
În anul 1938 Doamna Elisabeta Hesselmann a dăruit bisericii un frumos şi preţios
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Casa parohială
În anul 1926 în ziua de 31 iulie, un incendiu a distrus vechea casă parohială.
În anul 1929 s-a reclădit casa parohială, însă în dimensiuni modeste, din lipsă de
fonduri. Tot în anul 1929 s-au clădit pe terenul bisericii 9 prăvălii care în 1937 vor
intra în deplină posesie a parohiei. Parohia mai are şi alte acareturi vechi şi un teren
viran unde a fost cimitirul vechi catolic la marginea oraşului.
Arhiva parohială
În arhiva parohială nu sunt documente mai vechi de anul 1830. Cărţile
matriculare datează numai din acel an.
Parohii care au slujit în această parohie
De la reînfiinţarea parohiei Bacău au fost următorii parohi:
1. P. Ianuariu Parzatka (1845-1855)
2. P. Damasus Straus (1856-1861)
3. P. Mihail Filustek (1861-1862)
4. P. Ioan Hussek (1862-1880)
5. P. Francisc Falinski (1880-1882)
6. P. Francisc Kurpas (1882-1885)
7. P. Pavel Mosel (1885-1923)
8. P. Iosif Tălmăcel (1923-1947)
Preoţii Ianuariu Parzatka şi Ioan Hussek au murit la Bacău şi sunt
înmormântaţi în biserică, o placă de marmură pusă de P. Pavel Mosel arată locul
unde odihnesc rămăşiţile lor.
Starea sufletească a parohiei
În Bacău sunt cam 300 de familii catolice stabile cu 1500 de suflete.
Majoritatea sunt muncitori prin fabrici şi mici funcţionari. Împrejurul Bacăului s-au
împroprietărit şi mulţi agricultori în timpul din urmă, aşa că enoriaşii Bacăului sunt
acuma foarte amestecaţi.
Şcoala parohială de religie este frecventată de 80 de copii. Tineretul catolic
din parohie a format un frumos şi puternic cor, care merită toată lauda. În parohie
sunt şi următoarele asociaţiuni religioase: Ordinul al III –lea al Sf. Francisc –
Apostolatul Rugăciunii – Armata Maicii Domnului – Sfântul Rozariu şi Scapularul
Maicii Domnului de Muntele Carmel.
Biserica e frecventată zilnic, nu numai de catolici, ci şi de fraţii despărţiţi, care
au o evlavie deosebită către Sf. Anton de Padova. De asemenea sunt frecventate şi
sfintele Sacramente, nu numai în timpul Paştilor, ci în toate zilele anului. Sărbătorile
policandru din cristal de Veneţia.
În anul 1939 Părintele Tălmăcel a pictat pentru biserică 4 icoane mari Immaculata –
Cristos Rege – Naşterea Domnului şi Învierea lui Isus – ce se pun la altarul mare la
solemnităţile respective.
Pe când era Guardian Părintele Iosif Duma: scări de beton la orgă – 1946; renovarea
orgii – 1946; mozaic la baptister – 1945; canalizarea în curtea bisericii – 1946; grilaj de fier la
intrare în curtea bisericii – 1945; reînnoirea fânăriei, grajdului, hambarului – 1945; zid de beton
în dosul bisericii pe strada Rahovei în 1947. (această notă este o anexă la textul manuscrisului).
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se serbează totdeauna cu deosebită solemnitate şi pompă. În fiecare marţi este
liturghie cântată şi vecernie în cinstea Sf. Anton de Padova. În fiecare I-a vineri este
liturghie şi vecernie în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus89.
În lunile Mai, Iunie, Octombrie şi Noiembrie este vecernie în fiecare seară. În
fiecare an se face I-a Împărtăşanie a copiilor cu o pregătire deosebită, împărtăşinduse copiilor apoi amintiri frumoase. Tot aşa în fiecare an, de Crăciun se împart
copiilor săraci daruri însemnate. Parohia este îngrijită de 2 preoţi localnici şi de 1
preot de la Seminarul nostru teologic din Liuzi-Călugăra.
Adaos
Parohia de Bacău pe lângă catolicii din oraş, mai cuprinde şi pe catolicii din
împrejurimi răspândiţi în 18 localităţi precum urmează:
1. Mărgineni (depărtat de Bacău 6 km.)
Satul Mărgineni este împărţit în două: Mărgineni-Munteni şi MărgineniRăzeşi. Acest sat este de pe timpul lui Ştefan cel Mare. Satul este locuit de catolici şi
de ortodocşi. Catolicii sunt în număr de 1250 de suflete. Deşi satul se mai numeşte şi
Mărgineni-Unguri, catolicii din acest sat nu sunt de origine ungară şi au vorbit
totdeauna româneşte.
Biserica este din anul 1889, ridicată prin stăruinţa Păr. Paul Mosel. În anii
din urmă biserica a fost reînnoită şi mărită considerabil de actualul paroh P. Iosif
Tălmăcel90. Biserica este închinată Sfintei Maria Magdalena.
Credincioşii din Mărgineni sunt foarte evlavioşi. Dovadă este chipul cum ei
frecventează Sfânta Biserică şi cum se apropie de sfintele sacramente. Între
credincioşii din Mărgineni sunt înfloritoare: Ordinul al III-lea franciscan; Societatea
Sfântului Rozariu; Apostolatul rugăciunii şi Armata Maicii Domnului.
2. Gherăeşti (depărtat de Bacău 3 km.)
Astăzi Gherăeştii fac parte din Municipiul Bacău. În condicile parohiale se
pomeneşte din vechime această mică localitate din partea de miază-noapte a oraşului
Bacău. Actualmente sunt 85 de suflete catolice. Cu timpul va trebui clădită o capelă
pentru aceşti credincioşi în majoritate agricultori, care greu pot răzbate, mai ales
iarna, până în centrul oraşului.
3. Fântânele- Himeiuş-Lilieci (depărtate de Bacău 8 km.)
Sunt trei localităţi în care trăiesc vreo 80 de suflete catolice. Pe vremuri în
Fântânele trăiau mai multe familii catolice, astăzi sunt numai 3 familii. HimeiuşLilieci este o localitate de colonizare. Catolicii din această localitate sunt veniţi din
satele vecine. Şi în acest sat nou se simte nevoia unei capele. Catolicii au cumpărat
deja un loc pentru biserică şi un loc pentru cimitir. Odată pe an se face Sfânta
Liturghie şi în acest sat în ziua de Sfântul Gheorghe.
4. Baraţi (depărtat de Bacău 4 km.)
Acest sat este foarte vechi şi era denumit Trebeş. Numele de Baraţi vine de la o
mănăstire de călugări franciscani care pe vremuri locuiau pe dealul Baraţilor. Bătrânii
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Din toamna anului 1936 s-a introdus vecernia zilnică cu binecuvântarea Sf. Sacramente
(notă manuscris)
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În anul 1934 (notă manuscris).
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mai arată şi astăzi locul unde era acea mănăstire. Pe vârful dealului unde este astăzi
cimitirul, până în anul 1924 mai era vechea biserică de lemn în care slijeau acei
călugări, care în timpul unei năvăliri a tătarilor au fugit în Transilvania, luînd cu dânşii
o statuie a Maicii Domnului care astăzi este în frumoasa biserică a franciscanilor din
Şumuleu. Astăzi credincioşii din Baraţi au construit o biserică de cărămidă pe vatra
satului nou, care încă nu este terminată. Noua biserică va fi o adevărată podoabă de
artă. Planul bisericii este întocmit de arhitectul Bellet după o schiţă a Părintelui Iosif
Tălmăcel. Biserica va fi pictată de renumitul pictor de biserici C. Ionescu din Bacău91.
Biserica este închinată Adormirii Maicii Domnului. Credincioşii din Baraţi, în număr
de 350 de suflete, sunt oameni în majoritate săraci, dar muncitori şi paşnici.
5. Cujbic (depărtat de Bacău 4 km.)
Satul Cujbic este un cătun al Comunei Călugăra-Mare şi e locuit de 89 de
suflete catolice. Aceşti credincioşi se ţin de Baraţi, dar li e mai uşor să vină la Bacău.
6. Gârleni (depărtat de Bacău 15 km.)
Acest sat este vechi, dar nu era locuit decât de 2 familii catolice, în anii din urmă
însă s-a format o colonie nouă de catolici şi astăzi în faţa gării se ridică un sat nou în
care locuiesc vreo 50 de suflete catolice. Aici s-a ridicat o clopotniţă şi o mică capelă
de lemn în cinstea Prea Sfintei Inimi a lui Isus. O dată pe an se face liturghie la
sărbătoarea Prea Sfintei Inimi. Credincioşii merg la Lespezi pentru slujbele bisericeşti.
7. Lespezi (depărtat de Bacău 18 km.)
Acest sat este destul de vechi şi numără cam 1600 de suflete. Lespezenii sunt
cunoscuţi pentru hărnicia lor. Sunt buni meseriaşi. Biserica actuală destul de
neîncăpătoare a fost restaurată de curând (1934). Ea este din anul 1886. Biserica
este închinată Sfintei Ana92.
8. Berdila (depărtat de Bacău 24 km.)
Acest sat este o colonie destul de veche a satului Lespezi. Este locuit de 65 de
suflete. Pentru slujbele bisericeşti vin la biserica din Lespezi.
9. Buhuşi (depărtat de Bacău 28 km.)
De vreo 50 de ani în urmă s-a dezvoltat la Buhuşi renumita fabrică de postav.
Aici au venit ca maiştri şi lucrători foarte mulţi străini, între care mulţi catolici.
Comunitatea catolică din Buhuşi numără astăzi 328 de suflete. Până în prezent
slujbele bisericeşti se fac în şcoală. În toamna anului acesta, 1935, se va începe
clădirea unei bisericuţe închinată Sfintei Cruci93.
Catehizarea copiilor se face regulat în şcoala fabricii de către Doamna
învăţătoare Aurelia Hanzl, o foarte bună catehetă, care de vreo 14 ani este de mare
ajutor parohului şi comunităţii. Pastoraţia acestei comunităţi este foarte grea
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În primăvara anului 1936 biserica a fost terminată şi pictată frumos (notă din manuscris).
În ziua de 15 Decembrie 1946 a fost instalat ca paroh Pr. Ioan Minuţ OFM. Conv. (notă
manuscris).
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În toamna anului 1939 s-a intrat în biserica nouă. Biserica e destul de mare şi frumoasă. Dl.
Gustav Migala, arhitect, merită toată lauda. Dl. Anton Rotaru din satul Lespezi a dăruit un
clopot în valoare de 10000 lei. În anii 1940-1941. aproape toţi catolicii din Buhuşi fiind de
origine germană, s-au repatriat în Germania – aşa că astăzi comunitatea catolicilor din
Buhuşi s-a redus la câteva familii. (notă manuscris).
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deoarece trebuie făcută în diferite limbi şi potrivit caracterului şi obiceiurilor
diferitelor naţiuni din care este alcătuită.
10. Schineni (depărtat de Bacău 12 km.)
Şi acest sat este destul de vechi. Catolicii din acest sat, astăzi în număr de 270
de suflete, au fost aduşi de proprietarul moşiei Schineni care în anul 1848 le-a clădit
o biserică şi a înzestrat-o cu pământ pentru preot şi pentru dascăl. Biserica din 1848
ameninţând să se ruineze, a fost dărâmată şi în locul ei s-a clădit alta mai mare şi
mai frumoasă care încă nu este terminată. Noua biserică este închinată Sfintei Tereza
a Pruncului Isus94.
11. Peletuci (depărtat de Bacău 16 km.)
Deşi satul Peletuci este vechi, totuşi catolicii nu s-au stabilit aici decât în anii
din urmă. Sunt 170 de suflete. Credincioşii mai anii trecuţi au clădit o bisericuţă de
lemn închinată Numelui Maicii Domnului
12. Costei (depărtat de Bacău 10 km.)
Satul Costei alcătuit de vreo câteva case aşezate pe malul Siretului este menit
să dispară din pricina acestui râu care mereu surpă terenul. Astăzi mai sunt 36 de
suflete catolice care se ţin de Schineni.
13. Săuceşti (depărtat de Bacău 7 km.)
În acest sat sunt 3 familii catolice cu 8 suflete care ţin de Schineni.
14. Iteşti (depărtat de Bacău 10 km.)
În acest sat sunt 4 familii catolice cu 16 suflete.
15. Bogdan-Vodă (depărtat de Bacău 6 km.)
Acesta este un sat nou format după 1920, astăzi are 73 de suflete. Aici va
trebui construită o capelă95.
16. Izvoarele (depărtat de Bacău 3 km.)
Acest sat este destul de vechi şi este locuit şi de ortodocşi şi de catolici, cea
mai mare parte lucrători la fabrica de hârtie Letea. Catolicii sunt în număr de 140 de
suflete. Sunt oameni săraci. În sat este o bisericuţă de lemn închinată Sfântului
Francisc de Assisi. În toamna anului trecut, 1934 s-a pus temelia unei biserici noi96.
17. Piatra-Niamţ (depărtată de Bacău 60 km.)
Oraşul Piatra este foarte vechi. În acest oraş locuiesc astăzi cam 120 de
familii catolice cu 530 de suflete. Pe vremuri catolicii din Piatra erau îngrijiţi de
parohul din Hălăuceşti şi de cel din Bârgăoani. Într-o relaţie a unui misionar din
anul 1643 se pomeneşte de catolicii din Piatra care atunci erau în număr de 3 familii
cu 10 suflete. Din acea relaţiune apare că mai înainte fuseseră mai mulţi catolici şi că
avuseseră şi biserică, care pe acele vremuri era în ruină.
Din anul 1880 printr-un decret al Mons. Fidelis Dehm, catolicii din PiatraNiamţ sunt păstoriţi de parohul din Bacău. În anul 1856 Alfred Paar, comandantul
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În toamna anului 1947 biserica a fost terminată şi sfinţită de Mons. Glaser, Administrator al
Episcopiei de Iaşi (notă manuscris).
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În primăvara anului 1947 s-a făcut o mică capelă în casa unui gospodar (notă manuscris).
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În toamna anului 1943 biserica a fost acoperită, însă trebuie tencuită şi făcute uşile,
ferestrele etc. (notă manuscris).
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trupelor de ocupaţie austriece a clădit la Piatra o bisericuţă care în anul 1895 a fost
dărâmată şi înlocuită cu actuala biserică care a fost sfinţită în ziua de 26 octombrie
1896 de către Părintele Daniil Pietrobono Vicar General al Episcopiei catolice de
Iaşi, fiind paroh de Bacău P. Paul Mosel. În anul 1922 această biserică a fost frumos
pictată şi înzestrată cu un frumos potir prin dărnicia unui credincios din Piatra97. În
toamna anului acesta, 1935 Prea Sfinţia Sa Mons Mihai Robu Episcop de Iaşi a
sfinţit noua clădire ce va servi de casă parohială. Clădirea a fost ridicată prin
contribuţiile benevole ale enoriaşilor. Comitetul parohial merită toată lauda.
La Piatra se săvârşeşte Sfânta Liturghie obişnuit de 2 ori pe lună afară de
sărbătorile cele mari, când totdeauna este un preot la faţa locului pentru serviciile
religioase. În timpul sezonului de vară, adică în lunile iunie, iulie, august şi septembrie
este liturghie în fiecare duminică. Catehizarea copiilor se face regulat de către Doamna
Iolanda Zaharia, o foarte bună catehetă, care cu un devotament şi dragoste deosebită
de mai mulţi ani face acest frumos apostolat spre binele comunităţii. Tot această
Doamnă a format şi un cor frumos bisericesc, care merită toată lauda98.
18. Şerbăneşti (depărtat de Bacău 2 km.)
De fapt azi Şerbăneştii aparţin de Municipiul Bacău. Aici locuiesc 36 de
credincioşi catolici colonizaţi nu de mult pe aceste locuri.
19. Tot de parohia Bacău ţin toţi credincioşii catolici răzleţi pe la diferitele
fabrici de pe întreaga vale a râului Bistriţa până la Broşteni
Încheiere
Prin lucrarea de faţă am voit să contribui şi eu câtuşi de puţin la istoria
catolicismului din Moldova care multă vreme şi-a avut centrul în oraşul Bacău.
Bacău, 26 Mai 1935, în al 25-lea aniversar al preoţiei mele.
Pr. Iosif Tălmăcel, franciscan conventual.
După cum s-a putut observa, noi nu ne-am propus în acest material o analiză
exhaustivă a documentului ci doar o prezentare a lui, sperând că odată introdus în
circuitul ştiinţific va sluji tuturor celor interesaţi de istoria catolicismului din Moldova,
pledând în acelaşi timp pentru apelul permanent al cercetătorului la document, pentru
recursul la izvoare, toate fiind dealtfel o constantă a unei cercetări autentice. Prin
publicarea acestui preţios izvor istoric dorim să mai adăugăm o piatră la edificiul care
stă la baza întocmirii unei istorii a catolicilor din Moldova.
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Între anii 1936-1940 biserica a fost mărită şi refăcută din nou după un plan frumos al
arhitectului Migala (notă manuscris).
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Din 1946 corul este condus de Doamna Zacehmann (notă manuscris).

SURSE DOCUMENTARE FRANCEZE DESPRE
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
Dumitru Ivănescu
Ţara care a privit cu simpatie aspiraţiile româneşti şi a sprijinit constant
realizarea şi consolidarea statului naţional român modern a fost Franţa. Ea a
manifestat un interes permanent faţă de Principate şi de felul în care românii au
soluţionat problema unităţii naţionale. O întreagă literatură, prea bine cunoscută
pentru a insista asupra ei, sprijină afirmaţiile noastre. Ea are ca fundament
nenumărate documente interne, dar şi foarte multe informaţii din arhivele şi
bibliotecile Franţei. Din acest material impresionat, a cărui cercetare exhaustivă
rămâne un proiect pentru viitor, am extras câteva date privitoare la momentele ce au
premers dubla alegere, cât şi unele referinţe despre anii de început ai domniei lui Al.I.
Cuza.
Congresul de Pace de la Paris, din 1856, pe lângă faptul că a luat în discuţie
situaţia Principatelor ca o componentă foarte importantă a crizei orientale, a relevat şi
o nouă dispunere în cadrul sistemului de alianţe constituit în perioada războiului. Cele
două tabere amintite mai înainte, unionistă şi antiunionistă, s-au format nu pe baza
opţiunilor afective pentru ideea Unirii, devenită, datorită românilor, o problemă
internaţională, cât mai ales pe jocul de interese care guverna aceste Puteri în anii ce au
urmat încheierii conflictului militar. Deosebirile de păreri şi interese care s-au
manifestat în timpul Congresului faţă de „principiul Unirii” vor continua după
încheierea lucrărilor atât făţiş, în cadrul dezbaterilor Comisiei europene de la
Bucureşti, cât şi în culise, cu prilejul Adunărilor ad-hoc. La 12 iunie 1857, Ch.
Mourny, ambasadorul Franţei în Rusia, după o discuţie avută cu cancelarul
Gorceakov, referitoare la modul în care membrii Comisiei europene interpretează
litera şi spiritul Tratatului de la Paris, îi comunica ministrului de externe Walewschi o
serie de date deosebit de semnificative despre atitudinea guvernului austriac faţă de
problema românească, date obţinute prin intermediul reprezentantului Rusiei la
Viena, Budberg. Acesta din urmă, după o întrevedere cu contele Buol, semnala
interesul nedisimulat al cabinetului austriac faţă de subiectul la ordinea zilei, ministrul
de externe recunoscând că „chestiunea Principatelor este de o importanţă foarte
directă pentru Austria, este pentru ea o afacere de existenţă”1. Sensul real al acestui
interes, în viziunea diplomatului austriac, se baza pe „faptul că Principatele nu concep
Unirea fără un prinţ străin şi fără o independenţă absolută faţă de Poartă”2.
Îngrijoraţi fiind că în preajma frontierelor proprii ia naştere un stat naţional
independent, punct de atracţie pentru românii aflaţi în Imperiu şi exemplu molipsitor
1

Ministère des Affaires Etrangères, Archives Diplomatique, Corespondance Politique,
Russie, vol. 214, f. 230 şi 249 (în continuare C.P. Russie).
2
Ibidem, f. 250.
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pentru mişcările de emancipare naţională, austriecii au fost adversarii cei mai
periculoşi ai unirii. Uneltirile lor au fost hotărâtoare în realizarea acelui adevărat
complot internaţional antiunionist, care a dus la falsificarea alegerilor pentru
Adunările ad-hoc din Moldova3. Faptul în sine era previzibil dacă se avea în vedere,
printre altele, şi ameninţarea făcută de acelaşi ministru de externe austriac. „I-am spus
domnului Bourqueney – a afirmat Buol – că dacă domnul conte Walewski doreşte sămi promită că se abţine şi, că nu va lua o poziţie atât de netă în problema Unirii, eu
însumi mă angajez să nu iau poziţie, dar dacă el continuă să încerce să influenţeze
populaţia, contrar spiritului Tratatului de la Paris, mă voi considera îndreptăţit să
combat această influenţă prin aceleaşi mijloace. Austria are aici prea mult interes
pentru a rămâne o spectatoare pasivă”4.
Malversaţiunile austro-turce din Moldova, realizate în strânsă colaborare cu
caimacamul Vogoride, nu au rămas fără urmări, atât pe plan intern cât şi internaţional.
Una dintre ele a constituit-o încordarea situaţiei internaţionale, ţările care
îmbrăţişaseră Unirea aflându-se, la sugestia Franţei, în situaţia de a rupe relaţiile
diplomatice cu Poarta, dacă aceasta din urmă nu era hotărâtă să anuleze alegerile. La
15/27 iulie 1857, o telegramă trimisă de Walewski ambasadorilor francezi le cererea
acestora „să propună colegilor (dipolmaţilor) din Rusia, Prusia şi Sardinia, să meargă
până la a ameninţa Poarta cu ruperea relaţiilor”5. Zece zile mai târziu, un corp de
armată austriac a primit ordin să se îndrepte spre Principate, iar unităţi ale armatei ruse
au fost masate la graniţa cu Moldova6. Cea mai importantă dintre urmări rămâne,
însă, întâlnirea franco-engleză de la Osborne, din 6-10 august 1857, dintre regina
Victoria şi împăratul Napoleon al III-lea. O întâlnire la care problema românească s-a
aflat în prim planul discuţiilor, iar cei doi suverani, „animaţi de un spirit de conciliere
ce trebuia introdus în relaţiile internaţionale”, au convenit, după o serie de „concesii
reciproce”7, expresia apariţiei lui Walewski, să anuleze alegerile din Moldova.
Noile alegeri s-au încheiat, după cum era de aşteptat, cu o victorie zdrobitoare
a unioniştilor. Lucrările celor două Adunări ad-hoc s-au deschis la 4 şi, respectiv, la
19 octombrie 1857, ambele adoptând aceleaşi doleanţe: autonomie, unire, principe
străin, guvern reprezentativ şi neutralitatea Principatelor. Adoptarea moţiunilor
unioniste de către cele două Adunări naţionale a însemnat un prim fapt împlinit, de
care guvernele Europei au trebuit să ia cunoştinţă. Referindu-se la alegerile pentru
Adunările ad-hoc din Moldova şi Muntenia, în raportul din 12 octombrie 1857 trimis
lui Buteniev, ambasadorul ţarului la Constantinopol, Basily, reprezentantul Rusiei în
Comisia europeană, sublinia rolul revoluţionarilor de la 1848 în aceste alegeri şi
remarca faptul că „Divanul valah este în totalitatea membrilor săi compus dintre
exilaţi paşoptişti”. Mai mult, diplomatul rus aprecia că evenimentele desfăşurate în
3

Leonid Boicu, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române (1856-1859), Iaşi, 1978,
p. 155-185.
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C.P. Russie, vol. 214, f. 251.
5
Ibidem, f. 292-293.
6
Ibidem, f. 319-322.
7
Ibidem, f. 341.

Surse documentare franceze despre unirea Principatelor Române

69

Principatele Române „oferă o analogie cu cele întâmplate la 1789 în Franţa”8. Sensul
real al doleanţelor româneşti, exprimat în cadrul celor două Adunări naţionale, este
cu precizie intuit şi de cabinetul rus care, la 10 iulie 1857, în instrucţiunile trimise
consulului său la Iaşi, Giers, îi preciza următoarele: „Este inutil de a semnala
importanţa acestui moment solemn; a da administraţiei naţională Principatelor
însemnă şi independenţa lor”9.
Cum era de aşteptat, dubla alegere a lui Al.I. Cuza a provocat în exterior o
puternică reacţie. Prima intenţie a Puterilor antiunioniste a fost de a nu recunoaşte
voinţa românilor, considerând opţiunea acestora ca o încălcare a prevederilor
Convenţiei de la Paris. Austria, al cărui ministru de externe pronosticase că alesul
unuia din Principate avea să fie şi alesul celuilalt, dorea o intervenţie armată, punct de
vedere la care şi Turcia se simţea atrasă. În tabăra unionistă, efectul provocat de
surpriza românească n-a fost mai mic, dar se poate spune că locul îngrijorării iniţiale a
fost ocupat rapid de un calm constructiv (Franţa, Rusia), îmbinat cu accentuate note
de optimism (Sardinia). O telegramă cifrată plecată de la Paris, în ziua de 24 ianuarie
1859, din partea Ministerului Afacerilor Străine al Franţei, cerea reprezentantului ei la
Petersburg să consulte guvernul rus asupra legalităţii alegerii lui Cuza şi în Ţara
Românească10. Răspunsul nu s-a lasat mult aşteptat. A doua zi, folosind acelaşi gen
de corespondenţă, însărcinatul cu afaceri interimar, Chateaurenard, îşi informa
superiorii că dubla alegere nu va întâmpina opoziţia cabinetului rus11. Dorind să ofere
mai multe amănunte, 24 de ore mai târziu, acelaşi Chateaurenard îi scria lui Walewski
că Rusia era mulţumită de rezultatul alegerilor, „Ministerul Afacerilor Străine al
Rusiei vede în această manifestare neprevăzută tendinţele unioniste care domina în
Principate”, chiar daca faptul în sine era apreciat ca „un incident de natură
stânjenitoare şi potrivit a complica în mod deosebit soluţionarea dificultăţilor care
decurg din reorganizarea acestor provincii”12. Adeziunea Rusiei la ceea ce românii au
realizat este amplu comentată de diplomatul francez: „Nu-mi este necunoscut –
spunea în raportul menţionat mai sus Chateaurenard – că prima impresie a cabinetului
de la Petersburg era în favoarea respectului datorat expresiei voinţei naţionale;
populaţia moldo-valahă s-a pronunţat pentru Unirea Principatelor aşa cum majoritatea
comisarilor Puterilor europene au constat în rapoartele lor. Dubla alegere a
domnitorului Cuza în Moldova şi Valahia este o strălucită mărturie a opiniei susţinută
în conferinţele de la Paris de către Franţa şi Rusia. Ea confirma convingerea că Unirea
celor două provincii, dorită de ele, ar putea fi sancţionată de către Puterile semnatare
ale Tratatului de la Paris”13.
Realizarea Unirii în persoana lui Cuza era considerată de către Poartă ca o
8

Ibidem, vol. 215, f. 185.
Ibidem.
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Ibidem, vol. 218, f. 110.
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violare flagrantă a Convenţiei din 7/19 august 185814, motiv suficient pentru a solicita
convocarea unei conferinţe a Marilor Puteri, care să analizeze situaţia creată în
Principate15. Până când această conferinţă avea să se realizeze, Franţa şi Rusia au
îndemnat pe români la prudenţă, deoarece orice iniţiativă din partea noului stat putea
fi amendată imediat de ţările ale căror interese le cereau nerecunoaşterea faptului
împlinit la 5 şi 24 ianuarie 1859. Rusia s-a pronunţat pentru soluţia adoptată de
români, considerând-o ca cea mai bună, pentru că, după cum afirma Gorceakov, la
începutul lunii februarie, „starea actuală a spiritelor în Moldova şi Valahia, totul
contribuie a-mi confirma, o dată în plus, opinia că în afară de Unire nu există decât
anarhie pentru aceste provincii”16. În acelaşi timp (2/14februarie), cancelarul a
comunicat Franţei că este hotărât să susţină o dublă alegere în cadrul Conferinţei17.
Impresionat - după afirmaţia lui Chateaurenard - de complicaţiile pe care starea de
spirit din Principatele Române le poate provoca dacă dubla alegere nu era
recunoscută, Gorceakov a reafirmat că „guvernul de la Petersburg n-a încetat să
considere că Unirea Principatelor este dorită de populaţia acestora şi corespunde
intereselor ei”18.
Conferinţa şi-a deschis lucrările la Paris în ziua de 7 aprilie de 1859, dar nu s-au
desfăşurat decât două şedinţe, interesul Europei fiind îndreptat acum spre previzibila
dispută franco-austriacă în chestiunea italiană. Cuza primise, din partea consulilor, noi
îndemnuri spre prudenţă ca domnitor al celor două ţări şi sfatul de a aştepta decizia
Puterilor garante19, dar situaţia sa nu era deloc de invidiat. Confruntat cu numeroase
probleme, dintre acestea realizarea Unirii politice şi administrative nu erau cele mai
lipsite de importanţă, se vedea obligat la inactivitate. Mai mult, iniţiativa sa de a
strânge întreaga armată în tabăra de la Floreşti, avertismnent util la adresa Puterilor
aniunioniste care nu se grăbeau să ligitimeze situaţia Principatelor Române şi căutau
argumente pentru intervenţia militară, a provocat îngrijorare şi reacţii foarte diferite.
Consulul Austriei la Bucureşti, Eder, comunica omologului rus, Giers, la 30 aprilie
1859, că „prinţul Cuza nu vizează nimic altceva decât să profite de circumstanţele
critice în care se află Austria pentru a încuraja pretenţiile populaţiei româneşti din
Transilvania şi Bucovina”20. Pare curios că şi cabinetul rus a fost derutat de iniţiativa
lui Cuza, dând o interpretare eronată atitudinii sale care, deşi foarte fermă, nu avea un
scop de agresiune şi nici de susţinere a mişcărilor de eliberare naţională. „Prinţul
Gorceakov – era informat, la 19 mai, Walewschi de către Chatearenard- este foarte
preocupat de agitaţia spiritelor din provinciile creştine ale Imperiului otoman şi de
proiectele temerare ale colonelului Cuza”21.
14

Ibidem, f. 127.
Ibidem, f. 134.
16
Ibidem, f. 138.
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Ibidem, f. 144.
18
Ibidem, f. 147.
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Ibidem, f. 140.
20
Ibidem, f. 346.
21
Ibidem, vol. 219, f. 24.
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Una din principalele probleme care a stat în faţa noului stat, după recunoaşterea
dublei alegeri, era unificarea deplină a celor două principate. Domnitorul Al.I.Cuza, în
colaborare mai ales cu C. Negri, trimisul său la Constantinopol, a înţeles că pentru a
realiza unirea deplină trebuie făcută o pregătire metodică. În acest sens, Cuza a
alcătuit, în iunie 1860, un proiect de memoriu, destinat Porţii şi reprezentanţilor la
Constantinopol ai puterilor garante, în care se demonstra necesitatea unirii
instituţionale. Unul dintre oamenii politici ai vremii, cancelarul Gorceakov, intuind
semnificaţia doleanţelor româneşti, remarca la 10 mai 1861, într-o discuţie cu
ambasadorul francez Montebello, că „Poarta se înşeală dacă crede că Principatele se
vor opri la un guvern şi la o adunare unică, ele doresc unirea definitivă”22. Mai mult,
un colaborator al său, Lobanov, afirma, tranşant, la 16 octombrie 1861, că „a accepta
pretenţiile Principatelor însemna de fapt ultima etapă către independenţă”23.
Un firman al Porţii trebuia să confirme adeziunea Turciei şi a celorlalte puteri
garante la proiectul lui Cuza. Câtă importanţă i s-a acordat acestui document se poate
vedea chiar din discuţia pe care C. Negri a purtat-o la Constantinopol cu prinţul
Lobanov, discuţie consemnată în raportul ambasadorului francez la Petersburg, H.
Fournier, adresat ministrului de externe Thouvenel, la 20 decembrie 1861: „Dl. Negri
a exprimat toată recunoştinţa sa prinţului Lobanov pentru opiniile generoase pe care
le-a avut în favoarea compatrioţilor săi în tot timpul discuţiilor. Domnul Negri i-a
spus prinţului Lobanov că nu crede că Principatele vor fi satisfăcute de firman, şi că
nu-i vor face o primire prea favorabilă”24. Şi lucrurile s-au întâmplat aşa cum
prevăzuse diplomatul român. La 3/15 decembrie 1861 s-au deschis adunările celor
două principate, iar Al.I. Cuza a anunţat că se realizase deplina lor unificare şi că
„Înalta Poartă, precum şi puterile garante au aderat la unirea Principatelor”. Prin
expresia „au aderat” domnitorul evidenţia rolul naţiunii în realizarea unirii. În acelaşi
fel, al tendinţei de neatârnare a statului român, trebuiesc înţelese cuvintele
domnitorului din acelaşi mesaj: „Unirea va fi aşa precum România o va simţi şi o va
dori”25.
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Ibidem, vol. 224, f. 73.
Ibidem, vol. 225, f. 138.
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Ibidem, f. 275-276.
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Protocoalele şedinţelor Adunării Legislative, 1861-1862. Supl. la Monitorul oficial,
nr. 269, p. 1-2.
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GENERALUL HENRI M. BERTHELOT
ÎNTRE FRANŢA ŞI ROMÂNIA (1916-1918)
I

Gheorghe I. Florescu
“Ne-a fost un leal colaborator,
fără a înceta de a avea
mai ales la inimă
cauza ţării sale.”
Bucureşti, 16 octombrie 1916
Radu R. Rosetti

Henri M. Berthelot (1861-1931) a fost unul dintre ofiţerii francezi care au
participat la Primul Război Mondial, însuşindu-şi astfel o experienţă esenţială pentru
cineva care optase pentru cariera armelor. S-a confruntat, aşadar, între 1914 şi 1918, cu
un timp al sacrificiilor supreme, fiind prezent pe diferite câmpuri de luptă – în Franţa şi
România, dar şi în Rusia ori Bulgaria –, a trăit durerea înfrângerii şi, deopotrivă, bucuria
victoriei, având şansa de a fi martorul unui eveniment care a cutremurat întreaga
Europă. Şi nu numai. În toţi aceşti ani, a cunoscut personalităţi ilustre din sfera vieţii
politice, dar şi generali, diplomaţi, oameni de cultură şi intelectuali de marcă, privilegiu
care l-a recompensat, într-un fel, pentru o existenţă neobişnuită, grevată de primejdiile
caracteristice acelor vremuri. Anii Marelui Război au reprezentat pentru generalul
francez un interstiţiu în care şi-a afirmat personalitatea, cu multiplele ei dimensiuni şi
nuanţe, constituindu-se în cel mai important capitol al biografiei sale.
Deşi nu a fost un personaj oarecare, Henri M. Berthelot nu a reuşit să se impună,
în cei 70 de ani ai unei existenţe notabile, printre marii comandanţi de oşti sau printre
individualităţile remarcabile ale primelor trei decenii ale secolului XX francez. Acest
fapt a fost relevat, în timpul din urmă, de studioşii care, ocupându-se de participarea
României la războiul izbucnit în 1914, au încercat să explice importanţa Misiunii
militare franceze conduse de Berthelot, misiune care a activat în această ţară între 15
octombrie 1916 şi 9 martie 1918. Primul care a observat că generalul este puţin
cunoscut în Franţa, şi numai în anumite cercuri, a fost Glenn E. Torrey, în momentul în
care i-a editat jurnalul de război şi o parte a corespondenţei aferente1. De fapt, el atrăsese
atenţia asupra acestei necunoaşteri şi mai înainte, scriind despre România şi Primul
Război Mondial2. „The details of the career of General Henri Berthelot remain largely
1

Glenn E. Torrey, Biographical Introduction. Henri-Mathias Berthelot (1861-1931), în
General Henri Berthelot and Romania. Mémoires et correspondance, 1916-1919, Edited,
with a biographical introduction, by Glenn E. Torrey, Boulder, Colorado, East European
Monographs, Distributed by Columbia University Press, New York, 1987, p. IX şi urm.
Versiunea română: Introducere biografică. Henri Mathias Berthelot (1861-1931), în
Arhivele Prahovei, Nr. 4, Ploieşti, Editura Silex, 1999, p. 255-271.
2
Idem, Romania and World War I. A Collection of Studies, Iaşi, Oxford, Portland, The
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undocumented, even in France itself. He has no biographer and most dictionaries and
encyclopedias give him the briefest notice or ignore him altogether”3, evidenţia, în
1987, acela care îi publica jurnalul. Zece ani mai târziu, Jean Nouzille, un istoric militar
francez, observa că „l’histoire ne semble avoir retenu de la vie exemplaire du général
Berthelot que sa fonction de chef de la Mission militaire française en Roumanie de 1916
à 1918”, arătându-se şi el surprins că „aucune biographie n’a été consacrée au général
Berthelot en France”4. Trebuie precizat că aceste consideraţii au fost avansate de doi
dintre cercetătorii care au ajuns întâmplător la Berthelot şi nu cunoaştem şi alte reacţii
asemănătoare. Istoricul american a devenit interesat de generalul care a condus o
misiune în ţara sa5, după ce l-a identificat mai întâi în România, în anii primei
conflagraţii mondiale. Cel de-al doilea l-a descoperit după ce Glenn E. Torrey – dar şi
alţii între timp – l-a readus în actualitate.
Amândoi s-au arătat surprinşi de tratamentul rezervat de francezi unui
conaţional de-al lor ajuns foarte cunoscut şi respectat în România. Dar nu era vorba de
indiferenţă, aşa cum s-ar putea, eventual, presupune. Generalul Berthelot nu se
afirmase, în vreun fel, în conştiinţa conaţionalilor săi. Însă, în timp ce în Franţa trecuse
neobservat, în România, „Berthelot became and remains a major hero”, sesiza Glenn
E. Torrey. „Symbolizing as he did, the support of France in those trying times he
became the center of adulation and of a veritable cult, with humble peasants
displaying a portrait of «daddy Berthelot» among their sacred icons, and his fame
being recounted in popular songs of war”6. Jean Nouzille, apoi, după ce deplângea
indiferenţa Franţei faţă de generalul în discuţie, evidenţia atitudinea României, „pays
qui lui a témoigné à maintes reprises sa reconnaissance et a entretenu le souvenir de
celui qui fut l’ardent défenseur de la cause roumaine et alliée”7.
Aceste reflecţii, care exprimau o nemulţumire şi un reproş, pe de o parte, şi o
apreciere, precedată de o stare de surprindere, pe de altă parte, au fost determinate, în
primul rând, de ce şi cât s-a scris în Franţa şi în România despre Berthelot8.
Astfel, după ce Berthelot însuşi a publicat în 1927 nişte note cu caracter
Center for Romanian Studies, 1999, passim.
Idem, Biographical introduction, p. IX. După încheierea redactării acestui text, Glenn E.
Torrey a publicat monografia Henri Mathias Berthelot. Soldier of France, Defender of
Romania (Iaşi, Oxford, Portland, The Center for Romanian Studies, 2001, 399 p.), care este
prima biografie a generalului francez.
4
Jean Nouzille, Le général Berthelot et la Mission militaire française en Roumanie, 1916-1918,
în George Cipăianu, Vasile Vesa, editeurs, La présence française en Roumanie pendant la
Grande Guerre (1914-1918), Cluj-Napoca, „Presa universitară clujeană”, 1997, p. 17.
5
Cf. Glenn E. Torrey, General Henri Berthelot’s Mission in America. 26 May-27 June
1918, în Arhivele Prahovei, Nr. 3, Ploieşti, Editura Silex, 1998, p. 54-56.
6
Idem, Biographical Introduction, p. IX-X.
7
Jean Nouzille, op.cit., p. 17-18.
8
Gheorghe I. Florescu, Generalul Henri Mathias Berthelot şi România, 1916-1918, în
General Henri Berthelot, Jurnal şi corespondenţă. 1916-1919, Traducere de Oltiţa Cîntec,
Ediţie, studiu introductiv şi indice de Gheorghe I. Florescu, Iaşi, Editura Cronica, 1997, p. 17-20;
Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000.
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memorialistic9, Victor Pétin, fostul şef al Statului Major al Misiunii militare franceze,
semna un volum intitulat La drame roumaine, 1916-191810, în care pot fi întâlnite
dese referiri la Henri M. Berthelot. Patru ani mai târziu, apărea la Iaşi un op semnat de
Marcel Fontaine11, fără a-l uita pe cel datorat lui Paul Bléry12. Dar, nici un titlu nu-l
privea, în exclusivitate, pe Berthelot. Treptat, atunci când Misiunea militară pe care a
condus-o şi-a pierdut actualitatea, de fostul subordonat al generalului Joffre nu a mai
amintit nimeni. Nu putem spune că a fost uitat, deoarece nu ajunsese niciodată în
atenţia francezilor. Nici nu avem dreptul de a adresa cuiva vreo imputaţie, întrucât nu
noi suntem în măsură să decidem când şi despre cine ar trebui să-şi amintească şi să
scrie francezii.
Au trecut mulţi ani până când cineva, reluând tema Misiunii trimise de Paris, în
toamna anului 1916, în România, a readus, pentru o clipă, numele lui Berthelot în
memoria acelora care auziseră întâmplător de el înainte de Al Doilea Război Mondial.
Astfel, în 1967, colonelul Constantini publica un articol care, chiar dacă nu era
dedicat generalului, amintea de el13. La fel a procedat şi Michel Roussin, cinci ani mai
târziu, când a reluat investigaţiile consacrate Misiunii conduse de Berthelot, fără a-şi
valorifica rezultatele14. În 1995, Jean Nouzille relua aceeaşi încercare, semnând două
articole, apărute însă nu în Franţa, ci în România15. Patru ani mai târziu, Jean-Noël
Grandhomme publica şi comenta testamentul generalului Berthelot16. La atât se
9

Général Berthelot, Sur le front roumain en 1917, I, în La Revue de France, Paris, No. 16, 15
Août 1927, p. 642-664; II, No. 17, 1-er Septembre 1927, p. 96-123; Patru discursuri
pronunţate de generalul Berthelot, D. de Saint-Aulaire, generalul Prezan şi I.I.C. Brătianu,
Cu o introducere de Clarnet, Iaşi, 1917.
10
Préface du général Weygand, Paris, Payot, 1932.
11
Avec la mission du général Berthelot, Préface de N. Şerban, Iaşi, Édition Lutetia, 1936. Acest
text reproducea conferinţa prezentată de Marcel Fontaine la 15 decembrie 1934, la Universitatea din
Iaşi, în care rememora anii petrecuţi în România, ca membru al Misiunii militare franceze. Întâlnirea
a fost organizată de Le Cercle d’Etudes Franco-Roumaines „Lutetia”, urmând ca suma realizată cu
această ocazie să fie folosită pentru începerea organizării unui muzeu „General Berthelot”.
12
Capitain Paul Bléry, aviateur, En mission en Roumanie, Paris, s.a.
13
Colonel Constantini, La Mission Berthelot en Roumanie, 1916-1918, în Revue de l’Armée,
Vol. 23 (4), Novembre, 1967.
14
Michel Roussin, La Mission militaire française en Roumanie pendant la Première Guerre
Mondiale, Volume I, Paris, Université de Sorbonne Nouvelle (Paris III), 1972, 120 p.; Volume
II, Inventaire du fond roumain – Archives du Service Historique des Armées, 204 p.
15
Le général Berthelot et la Mission militaire française en Roumanie, 1916-1918, în
Etudes danubiennes, Vol. 11, No. 1, 1er semestre, 1995; Ibidem, în George Cipăianu, Vasile
Vesa, eds., op.cit., p. 17-50.
16
Dr. Jean-Noël Grandhomme, Le testament du général Berthelot, în Arhivele Prahovei, nr.
4, Ploieşti, Editura Silex, 1999, p. 272-275. Cu un an înainte încheiase o teză de doctorat intitulată: Le général Berthelot et l’action de la France en Roumanie et en Russie Méridionale,
1916-1918, Paris; Vezi şi articolul aceluiaşi: Le général Berthelot auxiliaire de la diplomatie
française en Roumanie (1922-1930)?, în La fin de la Prèmiere Guerre mondiale et le
nouvelle Architecture géopolitique européenne, Sous la direction de George Cipăianu,
Vasile Vesa, Cluj-Napoca, Presses Universitaires de Cluj, 2000, p. 107-126. În acelaşi volum,
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reduce tot ceea ce au publicat cercetătorii francezi, în ţara lor sau în România, privitor
la Misiunea militară condusă de Henri M. Berthelot, deci nu despre general, în mod
expres. Nici un francez nu a scris, până în prezent, măcar un articol consacrat aceluia
care, în 1917, colonelul Georges Dumon îi dedica poezia Nous voulons, clamând:
„Nous voulons, pour toujours, clore la sombre Histoire/ Ecrite avec du sang, jalonnée
de tombeaux/ De l’etérnelle Paix allumer le flambeau,/ Puis graver le mot France au
Livre de Mémoire”17.
În România, generalul Berthelot a devenit, încă din timpul vieţii, un personaj
familiar, căruia locuitorii acestei ţări i-au fost şi i-au rămas îndatoraţi pentru că în
anii Primului Război Mondial s-a aflat alături de ei. Aşa cum era şi de aşteptat,
despre el s-a scris, în presa vremii, încă din momentul sosirii în România,
dedicându-i-se chiar unele texte speciale18. În 1923, când amintirea războiului era
încă proaspătă, colonelul Bujac încerca să realizeze o primă trecere în revistă a
activităţii Misiunii militare franceze, evidenţiind şi rolul lui Berthelot19. În anul
morţii generalului, după ce acesta fusese permanent în atenţia opiniei publice
româneşti, C. Dragu revenea şi el asupra Misiunii franceze şi a lui Berthelot20. I s-a
alăturat maiorul N. Cerbulescu, cu o broşură intitulată Generalul Henri
Berthelot21, în care aduna diverse opinii avansate în presa română la moartea
aceluia care a intrat în Bucureşti, la 1 decembrie 1918, alături de suveranii
României. Nu era deci un eseu biografic, dar se sugera o asemenea perspectivă, care
era mai mult decât necesară. O intenţie asemănătoare, până într-un punct, a avut şi
maiorul D. Cantea, care a scris despre Generalul Berthelot şi războiul de
întregire a neamului nostru22. În 1932, a fost editată o broşură care relua
vezi şi Thierry Sarmant, La désintégration de l’Armée russe sur le front roumain d’après
les rapports du général Berthelot, p. 231-249.
17
Colonel Georges Dumon, En Roumanie. Quelques vers, Ediţie şi studiu introductiv de
Gheorghe I. Florescu, Iaşi, Editura Cronica, 1996, p. 24. Prima ediţie a fost publicată în 1917,
la Bacău.
18
N. Iorga, Generalul Berthelot, în Războiul nostru în note zilnice, Vol. III, <Craiova,
1923>, p. 267-268; Salut adresée au général Berthelot, aux officiers et aux soldats de
l’armée française, au nom de comité de réception, par le professeur N. Iorga, Jassy, 1918;
N. Iorga, Generalul Berthelot, în Neamul Românesc, Bucureşti, 3 februarie 1931, p. 1;
Comemorarea unui mare soldat. Cuvântarea d-lui profesor N. Iorga, Bucureşti, 1931;
Idem, La moartea generalului Berthelot – Salutul României, în L’Ordre din 4 februarie
1931; Gh. P<op>, Generalul Berthelot în Ardeal, în Luceafărul, Sibiu, Nr. 2, 15 ianuarie
1919, p. 44-45; Generalul Berthelot în Sălişte, în Luceafărul, Nrs. 3, 4, 1, 15 februarie 1919,
p. 57-58; Generalul Berthelot la Alba-Iulia, în Alba Iulia, Alba Iulia, 7 ianuarie 1919, p. 1;
După un an. 29 decembrie 1919, în Românul, Arad, 30 decembrie 1919, p. 1.
19
Colonel Bujac, Misiunea militară franceză în România, în România militară, Bucureşti,
Nrs. 1-2, Ianuarie-Februarie 1923.
20
C. Dragu, Generalul Berthelot şi misiunea franceză, în Revista infanteriei, Bucureşti, Nr. 348,
Februarie 1931, p. 86-91.
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Maiorul N. Cerbulescu, Generalul Henri Berthelot, Sibiu, 1931.
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Revista cavaleriei, Bucureşti, Nr. 2, Martie-Aprilie 1931, p. 265-272.
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momentul împroprietării ofiţerului francez23, pentru ca în alta să fie adunate
lucrările sesiunii solemne prin care Academia Română comemora un an de la
moartea lui Berthelot24. Tot în 1932, Aurel Cosma-Junior scria despre Generalul
Berthelot şi dezrobirea românilor25.
Intervalul 1931-1939, cu complicaţiile intervenite în evoluţia internă a
României, agravate de o deteriorare progresivă a realităţilor internaţionale, a fost
caracterizat de o îndepărtare a românilor de entuziasmul care i-a însufleţit imediat
după încheierea Primului Război Mondial. Despre Berthelot nu a mai scris nimeni, cu
excepţia articolului inclus, în 1940, de Lucian Predescu în Enciclopedia României26.
Instaurarea comunismului şi deformările impuse ca principii directoare ale
istoriografiei l-au aruncat pe general într-o uitare nemeritată. Abia în 1967, cineva
readucea în actualitate Misiunea militară franceză27, ca pe o temă descoperită atunci,
după trei decenii şi jumătate de ignorare. Din nefericire, această încercare nu a
determinat o abordare exhaustivă a subiectului şi iniţierea unui demers care să se
încheie cu o biografie a generalului Berthelot. În 1980 se revenea la Misiunea militară
franceză28, redescoperită mereu şi rămasă întotdeauna neelucidată. Trei ani după
aceea, se mai adăugau câteva pagini unui „dosar” incomplet29, pentru ca, în sfârşit, să
se publice un repertoriu care putea determina o investigaţie amplă şi lămuritoare30.
Dar nu s-a întâmplat aşa. După o notă publicată în acelaşi an31, istoricul militar Eugen
Bantea i-a dedicat Misiunii franceze două articole32, ducând puţin mai departe
23

Prinos de recunoştinţă Generalului Berthelot cu prilejul împroprietăririi sale,
Bucureşti, 1932.
24
Academia Română, Şedinţa solemnă pentru comemorarea unui an de la moartea
generalului Henri M. Berthelot, 29 ianuarie 1932, Bucureşti, 1932.
25
Bucureşti, 1932. Vezi şi Democraţia, Bucureşti, Nrs. 4 şi 5, 1932.
26
Lucian Predescu, Berthelot, Henri-Mathias, în Enciclopedia României, Cugetarea, Ediţie
anastatică, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, 1999, p. 98. Prima ediţie a fost
publicată în 1940.
27
Ion Focşeneanu, Une mission militaire française en Roumanie (1916-1918), în Revue
Roumaine d’Histoire, Bucarest, No. 3, 1967, p. 379-409.
28
Cezar Ardeleanu, Activitatea Misiunii militare franceze de aviaţie în România în
perioada 1916-1917, în Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, Bucureşti,
Nr. 13, 1980, p. 256-281. Mai înainte, însă, a fost publicată o culegere de studii intitulată:
Général H.M. Berthelot. 80 ans après la Mission française en Roumanie, Bucarest,
1977, care nu a avut o difuzare normală.
29
Gh. Sanda, Mihai Neaga, Date privind misiunea medicală franceză în România din 19161918, în Momente din trecutul medicinii, Bucureşti, Editura Medicală, 1983, p. 621-625.
30
Documente din arhivele franceze referitoare la primul război mondial. Repertoriu,
Întocmit de Emilia Poştăriţă-Ieliţa Gămulescu, Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor
Statului, 1983 (în continuare: Documente).
31
Paul Abrudan, Vizita generalului Berthelot la Sălişte, în Tribuna, Cluj, Nr. 12, Decembrie
1983, p. 2.
32
Eugen Bantea, Misiunea Berthelot şi unghiurile ei de vedere asupra relaţiilor francoromâne, în Românii în istoria universală, II/1, Coordonatori: I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V.
Cristian, Iaşi, Universitatea “Al. I. Cuza”, 1987, p. 149-168; idem, Misiunea militară
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investigaţia acestei teme. Dar se revenea la popularizarea ei în 198933, cu reluare unui
aspect discutat în urmă cu şase ani34.
Când cercetarea istorică din România şi-a redobândit statutul ei firesc, adică
după 1989, generalul Berthelot şi Misiunea pe care a condus-o în 1916-1918 au
resuscitat atenţia specialiştilor. Dacă, în general, nu a fost depăşit nivelul vechilor
sondaje35, în anii din urmă atenţia acelora care s-au aplecat asupra generalului şi a
Misiunii sale a avut în vedere şi aspecte neabordate anterior36. Au fost introduse, în
circuitul ştiinţific, noi informaţii documentare37, încercându-se şi unele abordări recafranceză din România şi încetarea temporară a ostilităţilor de pe frontul român (sfârşitul
lui 1917 – începutul lui 1918), în AIIAI, XXV/2, 1988, p. 339-355.
33
Constantin Antip, Misiunea Berthelot la Bucureşti şi Iaşi (1916-1918), în MI, Nr. 12,
1989, p. 7-13.
34
Dumitru Preda, Serviciul sanitar al armatei române şi relaţiile sale cu Misiunea
medicală franceză (1916-1918), în Revista sanitară militară, Bucureşti, Nr. 3, 1989, p. 257-264.
35
Cf. Constantin I. Stan, Plecarea misiunii franceze din România, în Revista de istorie militară, Bucureşti, Nr. 2, 1992, p. 10-11; Idem, Generalul Henri Mathias Berthelot, sprijinitor al
cauzei naţionale româneşti, în Sargeţia, Deva, XXV, 1992-1994; Idem, Generalul Berhtelot şi
revenirea familiei în Bucureşti (18 noiembrie/1 decembrie 1918), în Revista de istorie militară, Nr. 2, 1999, p. 14-15; Dorin Stănescu, Aspecte privind relaţiile dintre Nicolae Iorga şi
generalul Henri Mathias Berthelot, în Anuar, VIII, Ploieşti, 1996, p. 404-406; Ion Bălan,
Generalul Berthelot şi Giurgiu, în Anuar, IX, Ploieşti, 1997, p. 250; Mircea Stoia, Vizita
generalului Berthelot la Sibiu şi Sălişte, în Arhivele Prahovei, Ploieşti, Nr. 4, 1999, p. 145-150.
36
George Cipăianu, Le Général Henri Mathias Berthelot et la Bessarabie, în Transylvanian
Review, Cluj-Napoca, Nr. 4, 1996, p. 105-110; Idem, Considérations sur les débuts de la
Mission Militaire Française en Roumanie, în Transylvanian Review, No. 3, 1997, p. 126133; Andrei Căpuşan, Marcel Fontaine: “Am făcut parte din misiunea generalului
Berthelot”, în Revista de istorie militară, Nr. 3, 1997, p. 23-24; Nr. 4, p. 11-14; Nrs. 5-6, p. 1920; Gheorghe Nicolescu, Ion Antonescu şi misiunea Berthelot în 1917, în 1917 pe frontul
de est, Coordonatori: Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Vrantop,
1997, p. 109-116; Idem, Misiunea Berthelot (1916-1918). Începutul activităţii şi rolul ei în
disputa privind locul reorganizării armatei române, în Omagiu istoricului Gheorghe
Buzatu, Coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empiro, 1999, p. 229-245; Idem,
Participarea misiunii militare franceze la cea de-a doua campanie din primul război
mondial, în Ibidem, p. 246-265; Cf. Constantin I. Stan, Generalul Henri M. Berthelot şi
armatele aliate de la Dunăre (1918-1919), în Anuar, Ploieşti, IX, 1997, p. 251-257; Eugenia
Crişan, Un general francez, proprietar în Ţara Haţegului, în Arhivele Prahovei, Ploieşti,
Nr. 4, 1999, p. 143-144; Constantin Dobrescu, Generalul Berthelot – membru de onoare al
societăţii „Progresul silvic”, în Anuar, Ploieşti, IX, 1997, p. 262; Virgiliu Z. Teodorescu,
Simboluri ale cinstirii dedicate generalului Henri Mathias Berthelot, în Anuar, Ploieşti,
IX, 1997, p. 258-261; Ion Ionescu, Armata română în războiul de întregire.
Disfuncţionalităţi conceptuale între ofiţerii de comandament români şi ai Misiunii
Militare Franceze asupra metodelor şi practicii ducerii războiului pe frontul din Carpaţii
Meridionali, în Anuarul Muzeului Marinei Române, Constanţa, 1998, p. 24-30.
37
Cf. Constantin Dobrescu, Mihai Rachieru, Generalul Berthelot şi România în documentele
vremii, în Citadela, Ceraşu, Prahova, Nr. 1, Octombrie 1996, p. 87-101; Valeriu Florin Dobrinescu,
Gh. Nicolescu, Documente militare româneşti despre începuturile activităţii „Misiunii
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pitulative38. În 1997, a apărut un volum în care au fost tipărite şi trei colaborări care au
revenit asupra lui Berthelot şi a Misiunii sale, precum şi un album intitulat Berthelot
şi România39. În sfârşit, în acelaşi an a fost publicată versiunea românească a
jurnalului lui Berthelot, o întreprindere editorială indispensabilă viitorului biograf
român al generalului, precum şi un articol referitor la contribuţia Misiunii militare
franceze la reorganizarea armatei române40.
Nu am intenţionat să creionăm o schiţă bibliografică exhaustivă, întrucât
demersul nostru nu reclamă o asemenea tratare. Am consemnat doar cele mai
cunoscute încercări istoriografice care îl privesc direct pe Berthelot sau Misiunea
militară franceză din România. Prima observaţie care se impune este aceea că nici în
România nu s-a publicat, deci nu s-a scris, o biografie a generalului. El este numai
aparent cunoscut, spre deosebire de Franţa, unde nu că e uitat, ci nu a fost atât de
important pentru a i se consacra studii speciale şi, eventual, o biografie. Pentru
România, Primul Război Mondial a fost un eveniment crucial. Întrucât Berthelot s-a
aflat, în 1916-1918, alături de românii care încercau să realizeze statul naţiune, el şi-a
dobândit, atunci, o popularitate rară, continuând a rămâne în memoria lor ca unul care
i-a ajutat în circumstanţe decisive. Pentru faptele sale, a fost decorat, declarat cetăţean
de onoare, împroprietărit, sărbătorit, cooptat în fel de fel de instituţii şi asociaţii,
învestit cu demnitatea de membru de onoare al Academiei Române, iar o localitate
din Transilvania i-a purtat, pentru un timp, numele41. Toate aceste semne de
recunoştinţă au fost determinate, aşa cum am mai arătat, de ipostaza sa şef al Misiunii
Berthelot” şi relaţiile sale cu Stavka, în Revista de istorie militară, Nr. 6, 1996, p. 23-25.
Cf. Gheorghe I. Florescu, Misiunea militară franceză din România (1916-1918), în
Colonel Georges Dumon, op.cit., p. I-XXV. Vezi şi Anuar, Ploieşti, IX, 1997, p. 241-249;
idem, Generalul Henri Mathias Berthelot şi România, 1916-1918; Dorina N. Rusu,
Berthelot, Henri M., în Membrii Academiei Române. 1866-1996. Mic Dicţionar, Iaşi,
Fundaţia Academică „Petre Andrei”, Editura A92, 1996, p. 42-43.
39
Dumitru Preda, Le général Berthelot et la réorganisation de l’armée roumaine, în George
Cipăianu, Vasile Vesa, editeurs, op.cit., p. 51-62; Valeriu Florin Dobrinescu, Gheorghe
Nicolescu, Présence de la Mission Berthelot dans les documents militaires roumaines, în
Ibidem, p. 63-68; Vasile Vesa, Les rapports entre les généraux Henri Mathias Berthelot et
Louis Franchet d’Esperey, durant l’hiver 1918-1918, în Ibidem, p. 163-171; Dumitru Preda
(coordonator), Neculai Moghior, Tiberiu Velter, Berthelot şi Romania/Berthelot et la
Roumanie. Album, Traducere Ileana Vulpescu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1997.
40
General Henri Berthelot, Jurnal şi corespondenţă, 1916-1919; Petre Otu, Reorganizarea
armatei române şi Misiunea Militară franceză, în Revista de istorie militară, Nr. 2, 1997, p.
20-27. În 1999, Constantin Raicu a publicat Testamentul generalului Berthelot, în Revista de
istorie militară, Nr. 3, 1999, p. 16-19. În 1998, Dumitru Preda a publicat articolul: Generalul
Henri Mathias Berthelot, un susţinător consecvent al Unirii românilor din 1918, în
Academica, Bucureşti, Nrs. 1-2, p. 47-48.
41
Cf. Gheorghe I. Florescu, Generalul Henri Mathias Berthelot şi România, 1916-1918, p.
11-16. În decembrie 2000, comuna hunedoreană în care a fost împroprietărit Berthelot a decis a
se numi General Berthelot (Cf. Lucian Stanciu, Comuna Unirea se numeşte acum Generalul
Berthelot, în Evenimentul zilei, Bucureşti, 13 decembrie 2000, p. 4).
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militare franceze. De fapt, o biografie Berthelot nu se justifică, în cazul României, ca
fiind numaidecât necesară. Dacă s-ar publica toate documentele care privesc
Misiunea pe care a condus-o în 1916-1918, acest capitol ar putea fi considerat
încheiat.
*
*
*
Despre Henri M. Berthelot s-au avansat, în diverse ocazii, numai cuvinte
frumoase şi flatante. Omagiindu-l, Parlamentul României recunoştea, în clipa dispariţiei
generalului, prin vocea preşedintelui Camerei Deputaţilor, că “de la un capăt la altul al
ţării, toţi fiii ei plâng cu pietate această ireparabilă pierdere, căci nu e locuitor al ţării
româneşti în mintea căruia să nu se fi întipărit adânc imaginea scumpă a marelui
dispărut, nu e unul care să nu ştie rolul covârşitor pe care el l-a jucat în tragica luptă
pentru dezrobirea şi întregirea neamului nostru”42. I.G. Duca, la rândul său, evidenţia că,
sosit în România, în toamna anului 1916, „şeful misiunii militare franceze a luat pe
acele vremuri, repede, înfăţişarea unui adevărat simbol, simbolul fraternităţii francezeromâne”43. N. Iorga, după ce scrisese de mai multe ori despre cel omagiat, conchidea că
„Berthelot a fost, pentru naţiunea românească, întruparea însăşi a luptei sale pentru drept
şi prin credinţa lui nezguduită a devenit ctitor al acestei ţări, un ctitor pe care, din generaţie în generaţie, îl vor pomeni cu recunoştinţă toţi cei care vor trăi între graniţele întregite
pentru totdeauna ale patriei noastre”44. Un general, Ştefan Holban, s-a alăturat şi el celor
care îl celebrau pe acela abia dispărut, recunoscând că „l-am iubit, mai întâi, pentru că
era francez; l-am iubit pentru distinsa lui personalitate şi sufletul său ales; l-am iubit
pentru că ne-a adus o licărire de speranţă într-un viitor mai bun, tocmai în clipele cele
mai tragice ale epopeei noastre naţionale”45.
Toţi cei care s-au referit vreodată la generalul Berthelot au avut numai cuvinte
frumoase la adresa lui. Regele Ferdinand, de pildă, îl numea „Berthelot al nostru, căci
el e şi al nostru, prin calitatea sa de cetăţean român şi prin prietenia ce n-a încetat a
dovedi ţării noastre”46. Un ofiţer român remarca, în 1931, că „dintre toţi marii
comandanţi ai oştirilor aliate, Generalul Berthelot răsare în fruntea tuturor” şi că el
„ne-a cunoscut, ne-a apreciat şi ne-a iubit”47. Altcineva considera că “el a servit ţara
noastră şi a ajutat neamul nostru, după cum şi-ar fi servit propria sa patrie. El era
părintele legendar al refacerii noastre, supranumit de poporul nostru «taica
Bertălău»”. Pentru „opera” sa, „poporul nostru îi va rămâne veşnic recunoscător, iar
amintirea Generalului Berthelot va fi pentru generaţiile de mâine cel mai expresiv
simbol al înfrăţirii între aceste două popoare”48. Generalul Constantin Găvănescul îl
42

Dezbaterile Adunării Deputaţilor, şedinţa din 3 februarie 1931, p. 720.
Ibidem, p. 722.
44
Ibidem.
45
Ibidem, p. 723.
46
Contele de Saint-Aulaire, Cuvinte franco-române. Cuvântări şi articole adunate şi
publicate de un comitet, Bucureşti, 1930, p. 32.
47
Maior D. Cantea, op.cit., p. 266, 271.
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Aurel Cosma-Junior, op.cit., p. 8, 22.
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caracteriza pe Berthelot, în 1918, ca fiind „unul din cei mai distinşi generali ai
Franţei”49.
Aceste consideraţii nu exclud, desigur, o tentă convenţională, care trebuie
avută în vedere pentru a nu aluneca pe panta exagerărilor. Altfel s-ar crede că
Berthelot a fost un erou medieval, care a salvat România, în anii 1916-1918, de
pericolul ocupaţiei străine şi de aceea toţi românii l-au iubit şi i-au plâns, în 1931,
dispariţia. Citind aprecierile formulate de-a lungul anilor, cineva ar putea pretinde că
el a iubit România mai mult decât Franţa şi că a fost unul dintre cei mai mari generali
ai ţării sale. Conaţionalii săi nu-l consideră aşa. De fapt el nici nu a fost, vreodată, avut
în vedere într-o asemenea perspectivă. Apoi, Berthelot a iubit România după
încheierea Primului Război Mondial, pentru tot ceea ce această ţară a făcut pentru el.
Dar, în anii războiului, atunci când a condus acea Misiune militară atât de discutată –
importantă pentru România, dar necunoscută în Franţa –, el s-a comportat, în
permanenţă, aşa cum era şi de aşteptat, ca un francez. Niciodată nu şi-a judecat
prezenţa în România ca un român, punând deci interesele româneşti înaintea celor
franţuzeşti. Cu aceste afirmaţii, nu intenţionăm să-i reproşăm ceva. Dimpotrivă,
dragostea sa pentru România, atâta cât a fost, nu-i poate fi pusă la îndoială pentru că
nu a uitat nici o clipă că era francez.
*
*
*
În momentul în care Parisul l-a desemnat pe Henri M. Berthelot să conducă o
misiune militară în România, generalul nu ştia nimic sau aproape nimic despre ţara în
care urma să ajungă foarte curând. Nici românii nu ştiau nimic despre el. Dar,
confruntaţi cu dificultăţi uriaşe, ei nu se mai întrebau cine este, aşteptându-l ca pe un
salvator. „Singura speranţă a Marelui Cartier era, îşi va aminti Constantin Argetoianu,
sosirea generalului Berthelot şi a Misiunii franceze”50. Ion I.C. Brătianu, dezamăgit de
eşecul operaţiei de la Flămănda, a ajuns să accepte schimbarea generalului Dumitru
Iliescu, înclinând către generalul Constantin Prezan, în defavoarea generalului
Alexandru Averescu. Pentru a decide, însă, a considerat că era bine să-l aştepte pe
Berthelot, de al cărui sfat avea nevoie51. Poate acesta a fost momentul în care Averescu
a început să-l vadă pe Berthelot ca pe un virtual adversar al său. Şi nu numai el a
reacţionat aşa. „Aducerea generalului Berthelot, nota Radu R. Rosetti, nu a plăcut lui
Iliescu, care ar fi dorit ca şeful Misiunii franceze să fie camaradul său de şcoală,
colonelul M<aurice> Després, pentru a doua oară ataşat militar la Bucureşti”52. Oricum,
primul ministru român l-a întâmpinat pe Berthelot, aşa cum va relata Saint-Aulaire, cu
49

Generalul C. Găvănescul, Epopeea română. Războiul nostru pentru întregirea neamului
(august 1916-aprilie 1918), Iaşi, 1918, p. 62.
50
Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, Volumul
al III-lea, partea a V-a (1916-1917), Ediţie şi indice adnotat de Stelian Neagoe, Bucureşti,
Humanitas, 1992, p. 58.
51
I.G. Duca, Amintiri politice, Vol. II, München, Ion Dumitru-Verlag, 1981, p. 39.
52
General Radu R. Rosetti, Mărturisiri (1914-1919), Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note
de Maria Georgescu, Bucureşti, Editura Modelism, 1997, p. 132.
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urarea: „Soyez le bienvenu, mon général. Je salue en vue, si vous le voulez bien, le chef
d’état-major général des armées roumaines”, propunere repetată apoi de Regele
Ferdinand, într-o formă mai insistentă53. Suveranul român se va arăta încrezător că „le
général Berthelot exercera sur l’armée roumaine, sans le mot, une sorte de dictature de
la compétence, du sang-froid, de l’optimisme, du sourire, et un peu de la
gastronomie”54. N. Iorga, de asemenea, va opina că „Franţa alesese bine trimeţându-ni,
din nenorocire prea târziu, împreună cu un grup de ofiţeri cari ştiau ce înseamnă, nu
războiul ca pe vremea lui Carol I, ci teribilul război modern, pe generalul Berthelot”55.
Ministrul plenipotenţiar al Franţei în România se arăta încântat de perspectiva sosirii lui
Berthelot, întrucât, scria el, era „impossible de faire un meilleur choix pour une telle
mission dans une telle situation”56. I.G. Duca, însă, fără a reproşa ceva numirii făcute
de Quai d’Orsay, gândea ca şi N. Iorga, mărturisind că alegerea lui Joffre era bună, dar
că „din nenorocire, misiunea lui nu a putut fi la Bucureşti decât la începutul lui
Octombrie şi până atunci multe s-au întâmplat”57.
Aşadar, generalul Berthelot era aşteptat de oficialităţile române cu speranţa că
va ajuta la ameliorarea situaţiei tragice în care ajunsese România la atât de puţin timp
după intrarea în război. Berthelot, la rândul său, după ce a fost surprins, la început, de
o asemenea numire, a ajuns destul de repede îngrijorat de ceea ce îl aştepta. În primul
rând, nu ştia exact ce urma să facă. „Ma mission est extraordinaire et ma situation,
vis-à-vis du commandement russe, comme auprès du gouvernement roumain, n’a rien
de précis. Elle sera celle que je ferai!”58, îşi încheia el prima notaţie jurnalieră. Abia
plecat din Paris, nişte studenţi români care se întorceau în ţară pentru a se înrola în
armata aflată pe front l-au informat că va întâlni „en Roumanie un grand général qui
gagnera certainement des victoires, car il a déjà gagné la guerre contre les Bulgares il
y a trois ans: «Averesco»”59. Un asemenea avertisment putea trece neobservat sau
putea fi luat drept o formă de manifestare a orgoliului tineresc. Însă Berthelot nu a
reacţionat aşa, ci a ţinut să consemneze remarca în jurnalul său. Nu-i exclus ca acel
nevinovat „incident” să fi reprezentat, pentru el, care venea în România în ipostaza de
„consultant”, o luare-aminte care se va transforma, pe nesimţite, într-o permanentă
adversitate faţă de Averescu60.
53
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Ajuns în România, Berthelot va fi foarte atent la comportamentul celor din jur şi
deosebit de susceptibil faţă de orice apreciere care privea ţara sa ori vreun conaţional. La
16 octombrie 1916, abia sosit la Periş, el a fost oarecum surprins de acuzaţiile indirecte
proferate la adresa Franţei. „Le premier ministre, M. Bratiano, ne cache pas sa
déception, et il incrimine nettement le général Sarrail de n’avoir rien fait pour appuyer
l’entrée en guerre de la Roumanie, alors qu’une offensive sérieuse en Macédoine avait
été promise. Il m’est difficile de rétorquer ces arguments; je ne suis pas au courant des
tractations et des promesses, mais il me semble que les plaintes sont exagérées. Je me
borne à dire que la guerre demande des sacrifices et qu’il ne faut pas s’attendre à gagner
des victoires facilement”61. Străin de realităţile româneşti, Berthelot s-a văzut pus în
situaţia de a accepta eventualele observaţii, fără a replica, ci căutând, pentru început,
explicaţii de circumstanţă. După două zile petrecute în România, concluzia sa era că
“On semble céder partout sur le front. Il faut arrêter partout l’idée de retraite: défendre
avec acharnement à la frontière même, le sol national. Cela donnera le temps de voir et
d’établir en connaissance de cause un plan d’opérations!”62. Aşadar, fără a avea un
proiect care să privească situaţia concretă din România, intenţia lui era aceea de a
resuscita dorinţa acestei naţii de a rezista inamicului, indiferent de dificultăţi. România
nu putea ajuta Franţa decât păstrând pe acest front armatele Puterilor Centrale, pentru a
le ţine astfel departe de orice câmp de luptă unde se aflau trupe franceze. Cu această
intenţie a venit Berthelot în România şi tot ceea ce a făcut până la întoarcerea acasă a
fost subordonat aceluiaşi gând. În ziua în care Berthelot consemna observaţiile de mai
sus, Radu R. Rosetti, care se bucura de „aprecierea generalului Berthelot”63, aşa cum
singur nota, însemna în jurnalul său că şeful Misiunii franceze „ne-a fost un leal
colaborator, fără a înceta de a avea mai ales la inimă cauza ţării sale. Cine ar putea să-i
facă o vină din această pricină?”64. Totuşi, o atare recunoaştere era precedată de o
observaţie împărtăşită de mulţi conaţionali. „Ca român, se confesa el, nu am fost
măgulit de nevoia ca străinii să ne îndrume mersul lucrurilor”65. Din această cauză, între
membrii Misiunii şi populaţia locală, îndeosebi cea aflată pe front, s-a instalat, mai ales
la început, o stare de încordare, susceptibilă a întârzia colaborarea sperată. A fost nevoie
de un timp pentru ca românii să-şi înfrângă complexele şi neîncrederea, iar francezii să
înveţe a-şi masca orgoliile. „Un alt temei de neînţelegeri, remarca Rosetti, uşoare e
adevărat, dar totuşi neînţelegeri, venea de la faptul că au fost câţiva ofiţeri francezi, puţin
numeroşi e adevărat, care au fost lipsiţi de tact. Ei păreau a ne considera ca nişte
coloniali, poate nu ca negrii, dar ca algerienii, marocanii şi indochinezii”66. Reacţiile
tralitatea), Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Eftimie Ardeleanu şi Adrian Pandea, Bucureşti, Editura militară, 1992, p. XXVII-XXX. Se poate consulta şi Misiunea militară franceză, în
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românilor erau uneori exagerate, cu atât mai mult cu cât ei îl priveau pe Berthelot, aşa
cum el însuşi recunoştea, „comme un sauveur”, care, în loc de a se comporta ca atare,
gândea că „Enfin j’espère que je puorrai rendre des services ici”67. Or, cu o asemenea
atitudine, Berthelot era departe de a convinge pe cineva că el era „salvatorul” aşteptat.
Presupusa şi mereu invocata colaborare româno-franceză era grevată, încă de
la început chiar, de raporturile stabilite între Berthelot şi unele dintre oficialităţile
politice şi militare româneşti. Aşa cum remarca Argetoianu, „misiunea franceză, cu
generalul Berthelot în cap, nu-l iubea”68 pe Ion I.C. Brătianu, adică tocmai pe acela
care conducea guvernul român. Un asemenea comportament era de neconceput
pentru cineva care pretindea că raţiunea – singura de fapt – a prezenţei sale în această
ţară era aceea de a ajuta. Parisul nu-l trimisese pe Berthelot într-o ţară pe care o
îndemnase atât de mult să renunţe la statutul de neutralitate pentru a supraveghea
viaţa politică şi a decide ierarhiile militare. Implicându-se în chestiuni care nu-l
priveau, Berthelot îşi depăşea cu mult atribuţiile, provocând şi întreţinând situaţii
conflictuale, ale căror consecinţe se repercutau, bineînţeles, şi asupra participării
României la război. El era, în ultimă instanţă, un ofiţer experimentat, dar nu unul din
elita militară franceză, la care nu ar fi renunţat, cu atâta uşurinţă, Quai d’Orsay-ul.
Dar, odată ajuns în România, nu a rezistat tentaţiei de a-şi subordona, pe cât posibil,
factorii de decizie politici şi militari. Diplomatul Saint-Aulaire comunica de altfel
Statului Major al armatei franceze, la scurt timp după sosirea în România a lui
Berthelot, că el se impusese în raporturile cu comandamentul român, iar Regele
adopta, fără discuţie, propunerile lui69. La 22 noiembrie 1916, Alexandru
Marghiloman reţinea în notele sale zilnice următoarea constatare: „Et tout semble peu
à peu passer aux mains de Berthelot”70. Indiferent de orientarea sa politică, deci de
atitudinea faţă de Franţa, o asemenea reflecţie nu poate fi trecută cu vederea.
Cel mai cunoscut caz de adversitate reciprocă a fost acela care a existat între
Berthelot şi generalul Alexandru Averescu, comandantul unei armate române aflate pe
front. Cu doi ani mai în vârstă decât Berthelot, Averescu părea că se născuse pentru a fi
militar. Îşi desăvârşise studiile în Italia, funcţionase în diplomaţie, avansând în ritmul
specific armatei şi fiind chiar ministru de Război, în anii 1907-1909. A fost profesor,
publicând diferite lucrări de specialitate, a îndeplinit unele misiuni speciale în
străinătate, ajungând şef al Statului Major şi unul dintre favoriţii Regelui Carol I. Era un
om cu multă personalitate, sever, bun organizator şi încrezător în sine. Din punct de
vedere militar, el era superior lui Berthelot, vorbea câteva limbi străine şi era conştient
de valoarea lui. Orgolios şi răsfăţat, nu a agreat ideea ca reorganizarea armatei române,
după insuccesele de început, să-i fie încredinţată unui străin, indiferent cine ar fi fost
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acela. Aşadar, nu era, aprioric, împotriva lui Berthelot, considerându-l un adversar al
său, dar nu-i surâdea perspectiva ca între el şi Rege sau altcineva să se interpună un
necunoscut, care putea deregla o ierarhie situaţională, bazată pe influenţe personale,
interese particulare sau de grup etc. În sfârşit, prezumţios cum era, nu putea accepta
circumstanţa ca faptele sale să fie discutate, eventual, de o persoană care se pretindea
neutră. În momentul sosirii generalului Berthelot în România, “singurul şef ascultat” era
Averescu, “comandantul singurei armate rămase în picioare”, aşa cum scria Argetoianu.
Dar Misiunea franceză a ajuns destul de repede să-i fie împotrivă, “fiindcă se temea de
eventualitatea unui guvern Averescu, despre care se şoptea şi cu care nu s-ar fi înţeles
deloc”71. Averescu, la rândul său, “refuzase pentru refacere concursul Misiunii franceze,
declarase că ofiţerii români erau tot aşa de bine în stare ca cei francezi să reorganizeze şi
să completeze unităţile, nu primise decât câţiva tehnicieni însărcinaţi să arate
specialiştilor noştri mânuirea armelor noi şi repeta cui vrea să audă că generalul
Berthelot era un cât se poate de mediocru ofiţer de stat-major! Multă vreme, remarca
Argetoianu, nici nu voise să ia contact cu dânsul şi a trebuit să vie Berthelot la
comandamentul generalului român să-i facă cunoştinţă, pentru aparenţele unei
colaborări care n-a existat în realitate până la sfârşitul războiului”72. Prima întâlnire
între Berthelot şi Averescu s-a consumat la 20 octombrie 1916, la iniţiativa primului,
cum era şi firesc, care recunoştea că “je tiens à voir”. Contrariat de conţinutul
rapoartelor provenite de la Averescu, generalul francez recunoştea că “Je voudrais
savoir de lui exactement ce qu’il en est, et quels sont ses projets”. Comentând
întrevederea, Berthelot nota: “Abord très froid et peu sympathique, regard faux que
cherche à esquiver les yeux de son interlocuteur. Que peut bien être cet homme?”73.
Punându-şi această întrebare, Berthelot părea a fi mai interesat de eventualele defecte
ale generalului român – pasibile a justifica o atitudine anume –, decât de o colaborare
firească. La rândul său, Averescu, discutând vizita, scria că “nu ştiu dacă a fost simplă
politeţă sau sinceritate, dar a împărtăşit în totul, absolut în totul, vederile mele”74. Se
pare că dincolo de suspiciunea reciprocă, Berthelot era destul de abil pentru a-şi masca
adevăratele intenţii. Patru zile mai târziu, bucuros parcă de a-l acuza din nou, generalul
francez, după ce se arăta nemulţumit că Averescu nu era înlocuit, aducea în discuţie “la
valeur morale du personnage”75. “Personajul”, iritat de o nouă vizită, se întreba “ce
situaţiune are el în armată?” şi cum s-a putut accepta ca membrii Misiunii franceze să-i
controleze pe comandanţii români76? După o altă întrevedere, care a avut loc la 2
noiembrie 1916, Averescu se confesa jurnalului său notând: “care este rostul acestei
vizite, nu pot să înţeleg”. Respingând sfaturile interlocutorului său, generalul român
conchidea că acela care “a avut ideea cu aducerea francezilor, nu cred că a făcut ceva
bun. Eu înţeleg şi umilinţa, dar cu folos real. În cazul acesta ne-am umilit şi nici nu văd,
71
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nici nu prevăd compensaţiunea”77. Berthelot, în schimb, nota că “Ce général a une
singulière conception de l’organisation, qui consiste à désorganiser les unités qu’on lui
envoie!”78. Peste nouă zile, adăuga: “Esprit étroit, susceptible, indiscipliné, vrai type de
général politicien. La compagne de 1913 l’a mis sur le pavoi: pensez donc! gagner une
guerre sans tirer un coup de fusil! Je crains fort que cette guerre, contre un ennemi déjà
vaincu, n’ait été une mauvaise école pour l’armée roumaine, en laissant méconnaitre la
nécessité de la bataille et affaiblir l’idée de sacrifice!”79. Dacă, mai înainte, acuzaţiile
proferate la adresa generalului român aveau în vedere calitatea lui de om al armelor, de
această dată ele luaseră forma unor calomnii insidioase, inacceptabile pentru cineva
sosit în România cu mai puţin de o lună în urmă. Mai mult decât atât, această surescitare
ameninţa să se transforme într-o regretabilă atitudine antiromânească. Pornirea sa
împotriva comandantului Armatei a II-a ajunsese atât de departe încât, în aceeaşi zi,
întâlnindu-l pe Ion I.C. Brătianu, îi mărturisea că “Cet homme (Averescu – n. ns.) est un
danger pour la Roumanie”80. Din păcate, controversa a continuat, luând la un moment
dat forme neîngăduite de colaborarea reclamată de o situaţie foarte gravă. Profund
descurajat de rezultatele ofensivei sugerate de Berthelot, Averescu a ajuns să admită, în
sfârşit, că “suferim soarta pe care o merităm!”, adăugând: “trebuie să recunosc fără
înconjur, că sunt şi eu vinovat”81. La două zile după această mărturisire, care îi făcea
cinste, deşi venea prea târziu, Averescu, chestionat fiind de Mihail Cantacuzino, îi
declara că “Berthelot, atât cât am putut să-l cunosc, nu-mi inspiră mare încredere. Va fi
fost un foarte bun comandant de corp de armată, ca executor în subordine. Nu am până
acum impresiunea că este dotat şi cu darul de a scruta viitorul strategic, pentru a se
ridica la nivelul comandamentului de armate”82. Eşecul operaţiunii gândite de Berthelot
îi dădea dreptate generalului român. Afirmaţiile sale nu se refereau decât la calităţile
militare ale “preopinentului” său, păstrând, în rest, un ton cumpătat şi o atitudine
civilizată.
Cei doi generali nu erau văzuţi la fel de soldatul de rând şi de diferite
personalităţi ale vremii. Averescu, foarte popular, era privit de soldaţi ca singurul
comandant capabil de fapte eroice. Era înalt, slab, vorbea puţin şi impunea respect.
Berthelot, în schimb, “era un om vesel, rotund la trup şi plin de optimism înviorător.
Îmi plăcu, scria Regina Maria, din prima zi, dar văzui îndată că va avea mult de
învăţat până să cunoască pe români şi adevărata stare de lucruri de la noi”83. Prinţul
Carol a fost impresionat de întâlnirea cu şeful Misiunii franceze, “un om deosebit,
înalt, gras, un colos, […] care trezeşte admiraţie, este extraordinar de calm şi inspiră
77
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foarte multă încredere şi numai auzindu-l vorbind”84. N. Iorga considera că “pe lângă
ruşii dispuşi a-şi mânca seminţele pe marginea şoselei, dincolo de care ai noştri
mâncau pământul, întâia dovadă de interes a Aliaţilor ni sosi în persoana simpaticului,
optimistului general frances Berthelot, a cărui înfăţişare singură, reunind ce are mai
sănătos şi voios burghesia franceză, era în stare să ridice sufletul”85. Pentru Constantin
Argetoianu, “generalul Burtalău al nostru” “nu vorbea niciodată, ci cânta sau modula
cel puţin sunetele”. Era “deschis”, “jovial şi optimist”, “ne iubea sincer şi judeca
situaţia noastră, nu din punct de vedere francez, ci din cel românesc”86. Această din
urmă observaţie era determinată de o efuziune de moment, surprinzătoare pentru
cineva înclinat să nege şi să persifleze eventualele calităţi sau sentimente ale cuiva. În
sfârşit, Radu R. Rosetti, un apropiat al generalului, consemna în notele sale zilnice, la
16 octombrie 1916, că “vine la cartier generalul H.M. Berthelot, impunător prin
volumul său”, “devenit de atunci o figură legendară la noi. Ca fizic, o namilă de om,
atât de înalt încât nu se băga de seamă cât de gros era şi atât de gros încât înălţimea sa
părea mai mică decât era în realitate. În proporţie cu talie sa era şi pofta sa de
mâncare, neegalată, după cunoştinţa mea, decât de acele ale generalului Traian
Moşoiu şi intendentului căpitan V. Cuzen. Un cap mare rotund cu ochi albaştri şi un
mic barbişon completau înfăţişarea sa. Atât mâinele cât şi labele picioarelor erau
foarte mari. Fiul unui jandarm, nu-i era ruşine de originea sa modestă şi avea în firea
sa multe trăsături caracteristice ale ţăranului în general şi ale celui din Burgundia în
special. Era înzestrat cu o memorie fenomenală şi cu o judecată rece. Muncitor, era de
o meticulozitate deosebită şi cerea preciziune în toate. Nu se lăsa niciodată
deznădăjduit, fondul caracterului său fiind un constant şi sănătos optimism”87. Aşa era
văzut Berthelot de români, în notaţii care nu pot fi acuzate de răutate sau intenţii
denigratoare. Aluziile sau trimiterile directe la dimensiunile sale fizice se încheiau de
fiecare dată cu o apreciere de simpatie pentru însuşirile lui.
Deşi era înconjurat din toate părţile de o afecţiune netrucată, Berthelot ajunsese
ca după o săptămână de la intrarea în Bucureşti să afirme că “j’aimerais certes mieux
commander mon corps d’armée sur la Somme”. “Les Roumains sont vraiment dans
une triste situation”, scria el, “ils n’étaient nullement préparés à la guerre, et leur
indolence naturelle fait que les semaines après leur entrée en action, ils n’y sont
encore pas”. Dar, adăuga el, “certes, leur soldat paraît bon, ou tout au moins endurci;
mais leur commandement est d’une faiblesse extraordinaire”88. Fără a şti ce gândea
generalul francez despre români şi despre prezenţa lui printre aceştia, Regina Maria
continua să-l considere “omul care trebuie să ne ajute şi să mântuie ţara noastră”,
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întrucât “el are mai multă experienţă decât noi” şi de aceea “trebuie să ascultăm de
el”89. Dar nu toţi românii gândeau la fel. Duiliu Zamfirescu, bunăoară, deprimat de
“bătălia de la Bucureşti”, pe care o preconizase Berthelot, scria că “el (Berthelot – n.ns.)
avea un singur lucru cu adevărat bun: pieptul soldaţilor noştri. Dar – adăuga fostul
diplomat – a-ţi scoate pieptul înainte, când inamicul te bombardează de la o depărtare
la care tu nu ajungi, nu mai este bravură, ci sacrificiu nefolositor”90. La 25 noiembrie
1916, Berthelot se vedea pus în situaţia de a nota în jurnalul său că “On se plaint du
peu d’activité de nos aviateurs. Je demande au général Joffre un autre chef, pour
mettre à leur tête, que celui primitivement envoyé”91. Iată, deci, că nu numai românii
puteau fi învinuiţi pentru inactivitatea lor. Trei zile mai târziu, însă, revenea la
obişnuitele lamentaţii, întrucât, după nereuşita “bătălie a Bucureştilor”, încheiată cu o
retragere dezordonată, “On ne sait malheureusement pas quel fonds faire sur des
troupes aussi inconsistentes. Un jour elles se battent bien, et le lendemain, c’est la
panique, on ne sait pourquoi”92. După atâtea motive de nemulţumire, recunoştea că
“Dans tout ce pays de Roumanie, nous sommes presque dans un coin de France car
on parle le français assez courament. Il n’est pas une petite ville ou l’on ne trouve
quelqu’un qui vous comprenne et qui vous réponde. […] Enfin, ils sont très bavards
et il est difficile de leur faire garder un secret. A part cela tout à fait charmants. Nous
sommes admirablement accueillis partout et je n’ai pour mon compte qu’à me louer
de la manière dont nous sommes traités”93. Dacă ar fi fost numai atât şi tot avea o
motivaţie pentru a-şi justifica prezenţa în această ţară uitată de Europa şi chiar de
Franţa.
Iarna 1916-1917 a fost, aşa cum se ştie, un anotimp deosebit de dificil pentru
beligeranţa României. Retragerea în Moldova, izolarea, dezorganizarea armatei, lipsa
oricărei perspective au contribuit la instalarea unei atmosfere de neîncredere generală.
Totul părea pierdut şi nu se aştepta altceva decât sfârşitul iminent al unui vis prea
frumos. Familiarizat oarecum cu realităţile româneşti, Berthelot îi scria cumnatei sale
că “La situation est en effet de plus en plus difficile, et je ne sais ce qui restera de la
Roumanie si les Russes ne viennent pas promptement à son aide”94. “Ici, il est
impossible de compter sur quoi que ce soit”, observa el, deoarece “Ce qui est le plus
extraordinaire, c’est la mentalité des gens ici. Personne ne cherche à réagir. Tout le
monde est affalé. Les officiers roumains sont les premiers a donner le mauvais
exemple. Les gens en place pensent surtout à leurs propres intérêts et pas du tout à
ceux de leur pays. Vous ne sauriez croire la veulerie qui régne partout!”95. În ziua în
care erau consemnate aceste gânduri, Radu R. Rosetti menţiona “noi incidente între
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membri ai Misiunii militare franceze şi ofiţeri de-ai noştri. Vinovaţi de astă dată sunt
colonelul Pétain şi căpitanul Pincemain, care pierd noţiunea rostului lor aci şi se
exprimă despre armata noastră în termeni nepermişi”96. Manifestările de genul acesta
nu erau întâmplătoare, iar consecinţele lor se repercutau, bineînţeles, şi asupra
raporturilor generalului francez cu ţara pe care pretindea că încerca să o ajute. De
altfel, chiar şi el nutrea aceleaşi sentimente faţă de români. La 10 decembrie 1916,
deci la o zi după ce Rosetti se văzuse obligat să recunoască “incidentele” amintite,
Berthelot îi scria din nou cumnatei sale, relatându-i că “C’est d’autant plus agréable,
que la figuration des Roumains m’est pénible de plus en plus. On ne trouve ici
personne qui soit vraiment digne de commander; ce sont des gens sans caractère dans
les quels il est bien difficile d’avoir confiance”. “Quant aux Russes, continua el, ils
ont une force d’inertie incommensurable. Au fond, dans cette tempête, on constate
partout que s’il n’y avait la France toute l’Europe serait boche depuis longtemps. Et
ce sera pour moi un sensible plaisir le jour où je prendrai le chemin du retour”97. Prin
urmare, experienţa sa românească devenise un supliciu, gândindu-se doar la întoarcerea acasă. Dacă România era o ţară unde nimic nu era normal, Franţa, în schimb, îi
apărea ca unica salvatoare a Europei. Uitase că situaţia în care ajunsese România se
datora, în mare parte, Franţei, care se angajase să declanşeze o ofensivă în momentul
intrării Bucureştilor în război, pentru a nu-şi mai respecta apoi promisiunea. Prezenţa
lui Berthelot pe acest front nu reprezenta altceva decât o încercare de a compensa
urmările unui gest care nu putea fi uitat. Berthelot, la rândul său, în loc de a se arăta
preocupat de gândul de a ajuta cu ceva, aborda o atitudine moralizatoare, nepotrivită
pentru acele vremuri.
Parcă simţind ceea ce se întâmpla, Regina Maria l-a contactat, având cu el o
discuţie prelungită şi nu de convenienţă, după care scria că “fui tulburată când văzui
că pierduse ceva din frumoasa lui încredere”98. Interlocutorul său, însă, nu a acordat
nici o importanţă acelei întrevederi, fiind preocupat de ceea ce făcea Averescu şi de
moralul lui99. Într-o scrisoare din 14 decembrie 1916, generalul francez revenea la
propriile observaţii, care începuseră a-l interesa. “Les Roumains, considera el, sont
vraiment au dessous de tout ce qu’on peut imaginer: aucune énergie. J’avais pensé au
début qu’on pourrait peut-être faire quelque chose avec leur armée et nous étions à
peu près satisfait du résultat; mais dès qu’il s’est agi de se battre sérieusement, c’est
devenu une volée de moineaux, officiers ent tête”. La rândul său, “Le gouvernement
roumain est odieux et pense presque uniquement a ses intérêts”, învedera acelaşi
observator. Concluzia acestor remarci, lesne de întrevăzut, era aceea că “Vraiment
cela n’est pas beau de vivre entre alliés orientaux. On ne sait jamais ce qu’ils pensent,
et j’en soupçonne plus d’un de mentir effrontément, même sur des choses qui n’ont
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pour moi aucun intérêt”100. Referindu-se, în sfârşit, şi la el, generalul ajunsese să
recunoască, nu prea târziu, că “Pour faire quelque chose, il faudrait que je dispose
d’une beaucoup plus grand nombre d’officiers français”101. Cu această subliniere, el
accepta, implicit, că până în acel moment nu făcuse mare lucru, dar nu părea afectat
de o asemenea constatare. Pentru el conta, înainte de orice, situaţia ţării sale şi se
bucura să consemneze ultimele “Nouvelles glorieuses de Verdun”, urmate de “un
télégramme de compliments pour la mission”102, semnată de mareşalul Joffre.
Dar, exact în momentul în care era felicitat pentru ceea ce ar fi făcut, chipurile,
Misiunea militară pe care o conducea, Berthelot era informat de intenţia ruşilor de a
impune refacerea armatei române în Rusia, între Nipru şi Bug, deci în spatele
frontului. Aflând aceasta, el reacţiona imediat: “C’est inadmissible”103. Refuzul său
nu era determinat, în primul rând, de considerente care vizau situaţia României, ci de
interesele Franţei. Retragerea armatei române în Rusia ar fi atras după sine o creştere
a influenţei Petrogradului la Iaşi, în detrimentul Parisului. De altfel, acelaşi Janin îl
consilia să se îndepărteze de Rege, “au moins ostensiblement!”104, pentru a nu trezi
suspiciuni din partea ruşilor. Prin urmare, interesele româneşti nu mai contau atunci
când ele contraveneau intenţiilor franceze. După surprinderea din prima clipă,
Berthelot a înţeles că situaţia era mai complicată decât în aparenţă şi a reacţionat în
consecinţă. Informându-l pe Joffre despre manevra ruşilor, el se străduia să
demonstreze că o eventuală rechemare a Misiunii pe care o conducea ar fi fost
judecată ca un mare eşec moral al Franţei, eşec ale cărui repercusiuni vor deveni
sesizabile în România postbelică105. Dacă până atunci întoarcerea în ţară fusese
considerată o eliberare, în momentul în care o asemenea perspectivă devenise un
subiect la ordinea zilei, dar împotriva intereselor franceze, Berthelot nu-şi mai dorea
să plece din România.
Scriindu-i din nou cumnatei sale, la sfârşitul anului 1916, el se întreba: “Que
nous réserve la nouvelle année?”, răspunzându-şi imediat: “J’espère bien qu’elle verra
la victoire definitive et la fin de cette guerre qui comptera dans la vie des peuples!”106.
Victoria pe care o spera nu o vedea posibilă pe frontul românesc, unde retragerea în
faţa germanilor va continua “et la Roumanie aura subi le sort de la Serbie”107.
Încheindu-şi scrisoarea, pe care o voia un fel de dare de seamă asupra anului ce se
încheia, Berthelot conchidea: “Vous voyez que la situation ne me paraît pas très belle
dans ce coin ici. Il y a cependant un point de vue qui a sa valeur de toute façon, c’est
que les allemands ont amené sur ce front 32 divisions, et c’est toujours 32 divisions
qui ne sont pas sur le front français, et c’est làbas que je vois le succès qui mettra fin à
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la guerre”108. Remarca finală era, desigur, o recunoaştere a intenţiilor avute în vedere de
Quai d’Orsay atunci când a cerut României să intre în război, promiţându-i un sprijin
care nu a mai venit. Situaţia României la sfârşitul anului 1916 era tragică, dar important
era că, chiar aşa stând lucrurile, un însemnat număr de soldaţi germani, care ar fi putut
lupta împotriva Franţei, au fost obligaţi să se confrunte cu soldaţii români, pentru a-i
înfrânge şi a-i obliga să accepte ocupaţia străină. Misiunea franceză nu fusese trimisă
atât de departe de ţară din dragoste faţă de România, ci din interes. Iar interesul de a
ajuta România era justificat întotdeauna de interesele Parisului. Ajutând România, cu
această Misiune militară, care era foarte departe de ceea ce avea nevoie o ţară
nepregătită pentru război, Franţa a avut în vedere, în primul rând, calculele ei. Generalul
Berthelot a venit în România fără a primi nişte instrucţiuni precise, el înţelegând că
sarcina sa era aceea de a ajuta România, întrucât astfel servea interesele ţării lui.
La începutul anului 1917, presiunile Rusiei au devenit din ce în ce mai
ameninţătoare pentru Berthelot şi oamenii săi, pe care Stavka îi dorea ostracizaţi în
spatele frontului, dincolo de Nipru, sau plecaţi din România. Deranjat de înscenările
ruseşti, generalul francez scria că “Il me vient une vague idée que l’arrière pensée de
la camerilla russe est de laisser battre ou éloigner l’armée roumaine, et, après la
victoire des alliés, se poser en libérateurs et réclamer comme prix de leur concours la
Moldavie, rien que celà!”109. În următoarea zi, adică la 5 ianuarie 1917, el nota că,
discutând cu Regele Ferdinand chestiunea retragerii în Rusia, “Il me dit qu’il n’y
consentira que si l’on ne peut faire autrement. J’ajoute qu’il est toujours possible de
rester, que c’est un devoir de tenir jusqu’au bout un lambeau du sol roumain, et je
donne l’exemple de la Belgique”110. A.A. Mossolov, ministrul Rusiei în România, în
acea vreme, va regreta că “n-am reuşit să-l conving pe generalul Berthelot să ne
accepte punctul nostru de vedere şi părerea sa avea prioritate în cercurile
guvernamentale româneşti”111. Diplomatul rus, la curent cu discuţiile pe această temă,
preciza că “ei (francezii – n.ns.) considerau, probabil, şi pe bună dreptate, că şederea
soldaţilor români în Rusia ar slăbi influenţa franceză”112. Împotriva unei asemenea
soluţii se declarau nu numai românii şi francezii, dar şi ataşaţii militari ai Angliei,
Belgiei şi Italiei, prezenţi la Iaşi113.
Aparent, generalul Berthelot revenise la sentimente mai bune faţă de România.
Intervenţiile sale, în favoarea ţării în care se afla, lăsau această impresie. Totuşi, la 7
ianuarie 1917, îi scria nepotului său că “Décidement j’éprouverai un joli plaisir le jour
ou je prendrai le chemin du retour, et je ne moisirai pas en route. A part les anglais,
nou n’avons pas fait un riche chopin avec tous nos alliés!”114. România intra, desigur,
printre acei aliaţi.
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Peste mai puţin de două săptămâni, i se confesa din nou cumnatei sale,
mărturisindu-i că “Il faut en effect se méfier des Russes aussi bien que des Roumains
qui, les uns et les autres prennent des décisions extraordinaire, sans la moindre
réflexion, sans se préoccuper des conséquences qu’elles peuvent avoir, et avec une
insouciance qu’on ne trouverait pas chez un enfant de dix ans”115. Mai departe o
informa că “Nous allons nous occuper de refaire cette armée roumaine sur le pied de
15 divisions en lui donnant tout le matériel utile. J’espère qu’en trois mois nous
aurons obtenu un résultat; mais dès que celà sera en train, je pense que je pourrai sans
inconvénient demander a rentrer en France et je vous avoue que c’est avec un vif
plaisir que je prendrai le chemin de retour”. Descurajat, obosit şi indispus, el îşi
încheia spovedania pe un ton acuzator: “Vous pensez que je quitterai tout cet orient
avec joie, dès que je le pourrai, car on n’a pas idée de ce qui se passe par ici, et je ne
pense pas que je reprenne de sitôt le chemin de l’est lorsque j’aurai pris ma retraite.
Plus je vais, plus j’ai un sentiment de dégôut pour les choses et les gens d’ici”116.
Scriindu-i din nou aceleiaşi “Ma chère Louise”, la 8 februarie 1917, Berthelot observa
că “Tout le front est très calme; mais en restant ainsi calme on ne fait pas de
prisonniers et on ne sait plus ce que les Boches ont laissé sur ce front”117. Aşadar, nici
liniştea nu-l mulţumea, gândindu-se că în aceste condiţii Berlinul ar retrage de pe
acest front o parte a trupelor lui, care puteau fi duse pe un front unde luptau francezii.
Ca şi altădată, înainte de toate conta ceea ce se întâmpla în Franţa. Deşi se decisese
mai demult, abia acum îşi informa corespondenta că hotărâse să meargă la Petrograd,
unde spera să-l vadă pe generalul Édouard de Castelnau, deoarece “Je voudrais lui
poser la question de ma rentrée en France” “et je vous avoue que je préférerais de
beaucoup me trouver en France au moment où l’on tapera définitivement sur le boche
et où l’on fera la trouée qui les reconduira jusqu’au Rhin. Les moyens actuels doivent
le permettre, et comme je le disais dans une de mes dernières lettres, je pense que
c’est seulement chez nous qu’on est de taille à faire l’effort décisif. Aucun de nos
alliés, sauf peut-être l’Angleterre, n’est capable de l’énergie nécessaire”118. Încă o
dată, deci, Berthelot îşi exprima dorinţa de a se întoarce în ţară, lăsând a se înţelege,
fără dubii, că prezenţa în Franţa, la acea oră, era mai importantă pentru el decât
conducerea Misiunii trimise de Paris în România. De altfel, era şi foarte dificil pentru
el de a-şi continua acţiunea începută în urmă cu patru luni, într-o atmosferă care îi era
defavorabilă din multe puncte de vedere.
Un moment important în clarificarea atitudinii afişate de generalul francez faţă
de România l-a constituit vizita întreprinsă de el la Petrograd, în a doua jumătate a
lunii ianuarie 1917. Încă din 9 ianuarie, Berthelot îl informase pe Regele Ferdinand
despre intenţia sa de a merge în Rusia, pentru a-i spune generalului V.I. Gurko, şeful
Stavkăi, că “le roi, le gouvernement, l’armée doivent rester sur le sol roumain et ne
pouvent aller s’installer en Russie”. O asemenea cerere era întru totul justificată,
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întrucât “Il est certain qu’ils y seraient prisonniers de la politique russe et cette
politique ne m’inspire aucune confiance. A Petrograd, el est nécessaire de régler, avec
la commission interalliée qui doit s’y réunir, la question du ravitaillement de la
Roumanie en matériel et munitions, suivant les possibilités des fabrications en France
et en Angleterre. La roi m’approuve complètement et ne voit que des avantages à ce
voyage”119. Discutând, în acest sens, cu Gurko, la 22 ianuarie 1917, generalul rus
“paraît se rendre à ces raisons, non sans m’avoir dit que j’étais plus roumain que les
roumains! Avec un sourire qui me fait douter de sa sincérité”120. Peste mulţi ani,
rememorând această scenă, Saint-Aulaire va adăuga, probabil de la sine, că Berthelot
ar fi răspuns: “Non, mais je suis Français et, dans cette affaire, les intérêts de mon
pays sont les mêmes que ceux de la Roumanie”121. Comentând rezultatele acestei
vizite, el concluziona că “Il est certain que ma situation ici n’est pas toujours agréable,
car pour les Russes je suis un témoin trop averti de leurs appétits, et beaucoup de
Roumains ne me savent acun gré de me mettre en travers de leurs défaillances.
Malgré cela, c’est mon devoir de remonter le moral de tous et d’obtenir que tout le
monde agisse dans l’intérêt commun des alliés, en y mettant toute la patience et
l’obstination nécessaires”122. Ca de fiecare dată până atunci, înainte de interesele
României contau cele ale Aliaţilor, dar în primul rând ale Franţei.
Reîntors la Petrograd, convocat fiind de generalul Castelnau, Berthelot îl
informa, la 17 februarie 1917, asupra “toutes les questions roumaines”. În timpul
discuţiei, nota Berthelot, “Il me fait un visage de bois et après m’avoir bien laissé
parler, il résume la conversation par ces mots: «Il ne faudrait pourtant pas nous mettre
à dos la Russie à propos de la Roumanie!»”123. Remarca lui Castelnau exprima de
fapt opinia Parisului, deci şi a şefului Misiunii militare franceze. Numai că Berthelot,
acţionând în România, se vedea obligat ca între aceasta şi Rusia să o prefere pe cea
dintâi, deşi ar fi părăsit-o oricând. O zi mai târziu, vizitându-l pe Georges M.
Paléologue, ambasadorul Franţei la Petrograd, omul Quai d’Orsay-ului se arăta
convins că “Nous sommes dans une impasse, et il n’est pas possible de nous brouiller
avec la Russie, alors qu’en Roumanie même, on n’approuve pas toujours votre
action”. Surprins de o asemenea neînţelegere a situaţiei generale, cu atât mai mult cu
cât interlocutorul său era un diplomat, Berthelot se întreba: “Que veut dire celà? Dans
quels milieux suis-je? Mais qu’importe – se liniştea el – après tout! J’ai ma
conscience pour moi et je continuerai à fairre mon devoir. Si je sens que je suis de
trop, je demanderai mon rappel”124. Prin urmare, aşa se gândea şi la Paris, unde
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România nu mai prezenta o importanţă destul de mare pentru a fi preferată chiar şi cu
riscul de a trezi suspiciunile Rusiei. De altfel, Parisul acceptase deja pretenţiile
Petrogradului în chestiunea rostului şi al viitorului Misiunii militare franceze125. Dar
Berthelot nu fusese informat încă asupra ultimelor decizii adoptate de diplomaţia
franceză în relaţiile ei cu Petrogradul.
Revenit la Iaşi, s-a trezit pus într-o situaţie nu prea plăcută, întrucât nu ştia ce îi
va rezerva viitorul. Oricum, rolul său nu mai putea fi cel de la începutul misiunii sale
în România. Mulţi oficiali români erau nemulţumiţi de importanţa care i se rezervase
din chiar ziua sosirii la Bucureşti. Rusia se arăta nemulţumită de prezenţa sa în
România, sugerând întoarcerea în ţară. Chiar şi Parisul îşi modificase atitudinea,
pentru a nu supăra Petrogradul, dar nu numai pentru asta. Înţelegând noua
conjunctură, care nu-i mai era favorabilă, Berthelot nu mai putea fi cel de odinioară.
Dar, până să se clarifice lucrurile, el a început să pună în practică planul reorganizării
armatei române.
O complicaţie neaşteptată, care i-a surprins pe toţi, a intervenit în momentul în
care, la Petrograd, a izbucnit revoluţia rusească, “o veste neliniştitoare”126, cum o
considera Regina Maria. Consemnând acelaşi eveniment, Berthelot preciza că “Je
n’augure rien de bon de ces événements. La guerre va maintenant passer au second
plan sur le front oriental”127. La 13 martie 1917, la o zi după izbucnirea revoluţiei
ruse, Marele Stat Major al armatei franceze îl informa pe Berthelot că refacerea
armatei române va dura mult timp, din cauza proastei comunicaţii, propunându-se
deci reducerea efectivului Misiunii militare şi revederea programului şefului ei în
marginile acordului cu Înaltul Comandament rus128. Aşadar, generalul se vedea pus în
situaţia de a renunţa la planul său. Parisul îi limitase prepotenţele, pentru a menaja
umorile ruseşti. Între interesele româneşti şi cele franceze, era şi de presupus că vor
avea câştig de cauză cele din urmă, pe care trebuia să le servească şi Berthelot. Totuşi,
la 19 martie 1917, Ferdinand îi acorda “Steaua României” şi se declara, în continuare,
împotriva evacuării armatei române în Rusia129. În replică, Berthelot a înmânat, din
însărcinarea guvernului francez, în prezenţa Regelui, decoraţia de Mare Ofiţer al
Legiunii de Onoare generalilor Constantin Prezan şi Alexandru Averescu,
considerând că “Celà s’appelle échange de civilités”130. Comentând gestul,
comandantul Armatei a II-a scria că “aş fi renunţat la toate onorificenţele acestea, în
schimbul adoptării planului meu pentru viitoarea ofensivă”131.
Primăvara anului 1917, anul în care, spera Berthelot, se va încheia războiul,
debutase cu evenimente deosebite. În Rusia izbucnise o revoluţie, ale cărei
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repercusiuni vor influenţa într-o măsură foarte importantă evoluţia evenimentelor
internaţionale. Ea a fost urmată de intrarea, la 6 aprilie 1917, a S.U.A. în război.
România depăşise o iarnă cumplită şi părea hotărâtă să continue războiul, deşi
schimbările din Rusia o priveau în mod direct. Berthelot, descumpănit de
evenimentele intervenite în ultimul timp, nu ştia cât va mai rămâne în România şi care
va fi statutul său. Întâlnindu-se cu Regina, la 2 aprilie 1917, el era totuşi vesel şi,
observa suverana, “nu prea e pesimist nici măcar în privinţa armatei noastre, însă e
mâhnit din pricina revoluţiei din Rusia şi îi înţelege urmările; se întreabă ca şi noi care
îi vor fi urmările”132. Veselia generalului, remarcată de cei care l-au întâlnit, evidenţia
faptul că nu-l afecta situaţia României, care nu-i era indiferentă, dar nici nu-i provoca
o îngrijorare sesizabilă. Îl consumau schimbările din Rusia pentru că era convins că
urmările acestora se vor repercuta, indiscutabil, asupra Franţei.
O săptămână mai târziu, la funeraliile unor membri ai misiunii franceze, “Je dis –
nota el – quelques mots à la mémoire des disparus et à l’amitié franco-roumain que le
sacrifice de leur vie doit renforcer, car c’est dans les jours de tristesse et de deuil qu’on
sent toute la valeur de l’amitié”133. Saint-Aulaire, generalul Constantin Prezan şi
premierul Ion I.C. Brătianu au procedat şi ei la fel. O clarificare de moment a situaţiei
şefului Misiunii militare franceze au determinat-o instrucţiunile primite de el, la 20
aprilie 1917, de la ministrul de Război al Franţei134. Până la decizia definitivă, el trebuia
să aştepte numirea succesorului său şi să continue reorganizarea armatei române. Noile
dispoziţii, care le modificau pe cele din 21 februarie 1917, erau determinate, evident, de
izbucnirea revoluţiei din Rusia, nu de vreun eveniment petrecut în România. În aceeaşi
zi, Berthelot observa că “Le front est toujours calme, trop calme, car en restant aussi
inactifs, les russes rendent un mauvais service aux alliés, en laissant les boches faire ce
qu’ils veulent, en leur permettant de récupérer des troupes pour les porter sur le front
occidental, ou relever d’autres troupes éprouvées. Ils se rendent aussi mauvais service à
eux-mêmes car l’oisiveté est mauvaise conseillère et les soldats en profitent pour tenir
des meetings, faire des manifestations avec drapeaux rouges, et, chose plus grave,
déclarer tout haut qu’ils en ont assez de la guerre”135. Surprinde faptul că şi în aceste
împrejurări el nu încetase a-l acuza pe Averescu, despre care scria că “Tel Jupiter
Olympian, il s’enveloppe de nuages et ne veut rien entendre! Croit-il donc que nous
sommes venus en Roumanie uniquement pour notre plaisir?”136. Nici Averescu nu
părea să fi uitat o adversitate cunoscută şi comentată de toată lumea. Constantin
Argetoianu consemna că “misiunea franceză se amesteca unde nu-i fierbea oala (după
părerea lui Averescu) şi nu-l lăsa să-şi pregătească armata după capul lui, deşi el îşi
luase întreaga răspundere şi regele îi făgăduise la Târgu Frumos că […] îl va scuti pe el
şi pe ofiţerii lui de «ruşinea controlului străin»”137.
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Nemulţumit de faptul că nu se mai bucura de autoritatea iniţială, Berthelot îi
scria nepotului său, subliniind: “tranquillité toujours trop grande sur le front.
Effervescence politique à l’intérieur. Le roi vient de prendre les devants, et a promis
une réforme agraire”. Mai grav decât toate i se părea, aşa cum recunoştea de altfel, că
“J’ai depuis quelque temps la sensation qu’on oublie un peu trop en France notre rôle
ici, et que nous ne sommes pas soutenus contre les Russes aussi énergiquement qu’il
le faudrait”138. Pentru a se linişti, măcar în parte, a decis să meargă la Petrograd, unde
se afla Albert Thomas, care îi putea furniza explicaţiile necesare. Dar, informaţiile
oferite de acesta, despre gravele dificultăţi din Franţa, i-au sporit neliniştea139. Chiar şi
aşa ori poate tocmai de aceea, “Je lui parle – adăuga Berthelot – de la situation de
l’armée roumaine: elle se remet rapidement et sera en état, dans peu de temps, de
reprendre dans opérations plus actives. Ses 700.000 hommes ne sont pas une quantité
négligeable dans la coalition. Le ministre de l’armement est bien de cet avis”140.
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„DIN GRANIŢĂ AŢI FĂCUT PUNTE”
Ion Agrigoroaiei
Forţele politice româneşti şi întreaga opiniei publică au urmărit cu deosebită
atenţie desfăşurarea evenimentelor de la începutul primului război mondial.
Neutralitatea României, poziţie adoptată de Consiliul de Coroană de la Sinaia din 21
iulie/3 august 1914, era – în acel moment – singura poziţie corespunzătoare apărării
intereselor naţionale pentru o ţară mică aflată între două imperii ce făceau parte din
tabere adverse: Autro-Ungaria şi Rusia.
Cea mai mare parte a cercurilor politice avea în vedere intrarea în război alături
de Antantă, pentru eliberarea Transilvaniei şi Bucovinei; aceste cercuri considerau că
înfrângerea Austro-Ungariei era mai evidentă decât a Rusiei, aliata Franţei şi Angliei.
Cercuri politice mai restrânse (cei mai mulţi fruntaşi ai Partidului Conservator, iar de
la liberali, C. Stere) se pronunţau pentru o alianţă cu Puterile Centrale; aceştia insistau
– şi aveau motive să o facă – asupra pericolului rusesc şi a necesităţii eliberării, mai
întâi, a Basarabiei. Dincolo de unele nuanţe asupra cărora nu ne oprim aici, să
subliniem că întreaga suflare românească urmărea realizarea idealului naţional,
deosebirile vizând succesiunea etapelor.
La sfârşitul anului 1914, C. Stere îşi preciza poziţia. “În faţa curentului qvasi unanim al opiniei publice”, ce se pronunţa pentru alianţa cu Antanta, C. Stere – într-o
amplă pledoarie, semnată “Iaşi, 28 decembrie 1914” – insista asupra consecinţelor
intrării în război alături de Rusia. În finalul articolului, autorul preciza: “În caz de
biruinţă a Rusiei, noi trebuie să renunţăm pentru totdeauna la cele două milioane de
suflete din Basarabia şi suntem cel puţin condamnaţi să ajungeam o enclavă rusească,
să cădem în vasalitatea de fapt a puternicului imperiu, care va vrea în stăpânirea sa
cheile Mării Negre şi va domina în Balcani. Acesta, repet, e minimul de rele ce ne
aşteaptă!”1.
În 1915 şi în prima jumătate a anului următor, revista Viaţa Românească a
publicat articole ce se pronunţau pentru intrarea în acţiune alături de Puterile Centrale
şi se acuza tăcerea instalată faţă de situaţia de peste Prut şi, în general, lipsa
informaţiilor referitoare la românii de acolo. Chiar dacă unele atacuri sunt prea dure,
acestea pot fi înţelese prin grija pentru viitorul acestei ramuri a neamului românesc:
“…Devine necesar să se ridice în sfârşit protestul cel mai hotărât în contra crimei de
deplină neglijare şi uitare a românimii răsăritene, în contra acelei mentalităţi care, în
numele intereselor qvasi-supreme ale neamului, răpeşte şi neagă prin presă şi
discuţiuni, în mod intenţionat sau din ignoranţă, pur şi simplu, toate rosturile şi părţile
de fapt ale existenţei românimii de peste Prut, Nistru şi Bug”2. Alianţa cu Puterile
1

C. Stere, România şi războiul european, în Viaţa Românească, vol. XXXV, nr. 10-12,
1914, p. 207 şi urm. O lectură a acestor pagini se poate realiza şi din perspectiva evenimentelor
de la sfârşitul celui de al doilea război mondial.
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Centrale avea în vedere salvarea neamului românesc din Basarabia, aflat în izolare
completă. În timp ce între românii din Regat şi cei din Transilvania s-a menţinut o
legătură permanentă, situaţia a fost alta în ce priveşte românii de peste Prut:
“…Românii din Basarabia sunt pentru noi ca înecaţi în mare. Nici o legătură
sufletească nu s-a putut stabili cu ei, nici un răsunet, nici un semn, care să arate că
peste Prut mai pulsează viaţa românească”3.
În articolele publicate în Viaţa Românească sub titlul Din carnetul unui
solitar, C. Stere respingea acuzaţia de trădător şi înstrăinat, insistând asupra
argumentelor ce-l determinau să fie împotriva unei alianţe cu Rusia. El admitea că
alianţa cu Antanta s-ar putea justifica prin existenţa în Austro-Ungaria a unui număr
de români de două ori mai mare decât în Basarabia, dar îi acuza pe adepţii alianţei cu
Antanta de renunţarea la provincia de peste Prut. Stere afirma cu hotărâre că nu
renunţă la Ardeal, apreciind că “de Ardeal, în realitate, nu ne despart Carpaţii, ci
Prutul”4, în timp ce adversarii săi, adăugăm noi, apreciau că drumul peste Prut
trecerea, mai întâi, prin Carpaţi. În esenţă, cele două curente nu se excludeau, ci aveau
o înţelegere diferită asupra succesiunii etapelor ce trebuiau parcurse în realizarea
idealului naţional.
După cum se ştie, în august 1916, România a intrat în război alături de
Antantă, urmărind eliberarea teritoriilor româneşti aflate sub stăpânirea austro-ungară.
Dincolo de această hotărâre şi de evoluţia evenimentelor în etapa imediat următoare,
poziţia exprimată de Viaţa Românească prin C. Stere şi apropiaţii lui, de P.P. Carp şi
de ziarul Moldova5, împotriva unui război alături de Rusia, a avut – peste aspectul
polemic ai discuţiei – meritul de a fi subliniat caracterul românesc al provinciei dintre
Prut şi Nistru, de a fi menţinut, cel puţin în anumite cercuri ale opiniei publice,
interesul pentru rezolvarea problemei basarabene în conformitate cu drepturile
fundamentale ale naţiunii române.
*
Desfăşurarea evenimentelor din Rusia în general, din Basarabia în special, în
cursul anului 1917 a pus în evidenţă o descătuşare a energiilor naţionale greu de
prevăzut înainte de căderea ţarismului. Chiar dacă mai persistau unele îndoieli şi
1915, p. 115-116.
A. Corteanu, Psihologia politicii neutrale române, evoluţia opiniei publice şi
eventualităţile intrării în acţiune, în Viaţa Românească, vol. XXXVII, nr. 4, 1915, p. 95-96.
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C. Stere, Din carnetul unui solitar (I). Pentru ce sunt un trădător, în Viaţa Românească,
vol. XXXVII, nr. 4-6, 1915, p. 192-194.
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Ziarul Moldova a apărut la Bucureşti, începând cu data de 1 martie 1915, sub conducerea
unui comitet ce-l avea ca preşedinte pe P.P. Carp; Virgil Arion era directorul delegat al ziarului.
Numele lui Carp nu a apărut printre semnatarii articolelor, dar poziţia sa de intrare în război
alături de Germania era susţinută prin intervenţiile lui Virgil Arion, Dinu Arion, C. Negruzzi,
Th. Pogor, Radu Rosetti, Ioan D. Filitti, A. Corteanu, Alexis Nour ş.a. Redacţia preciza, din
primul număr, că ziarul “va căuta să aducă la cunoştinţa unei opinii publice rătăcite că
întregirea neamului nu e posibilă decât începând cu eliberarea Basarabiei, ameninţată a fi
deznaţionalizată. Ar fi o crimă a nu ne gândi la românii de dincolo de Prut, numai şi numai
pentru că ei sunt atât de asupriţi încât nici măcar un suspin nu poate străbate până la noi”.
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ezitări, chiar dacă clasificarea unor obiective s-a realizat pe parcurs, în strânsă legătură
cu mersul războiului şi al situaţiei din capitala Rusiei, procesul declanşat nu mai putea
fi oprit. Revoluţia rusă din februarie a dat acestei mişcări încă instinctive – aprecia
Gh.I. Brătianu – impulsul decisiv, proclamând dreptul popoarelor din imperiu la
autonomie naţională. Basarabia nu putea rămâne indiferentă la aceste mari
transformări6.
În noul context politico-militar al statului român de la sfârşitul anului 1917 şi
începutul celui următor, din capitala vremelnică, Iaşii, s-a urmărit cu multă atenţie
dezvoltarea puternică a mişcării naţionale din Basarabia. Declaraţia adoptată de
Sfatul Ţării, prin care se proclama Republica Democratică Moldovenească (2/15
decembrie 1917), a fost primită cu o deosebită satisfacţie. Izolarea şi presiunea la care
a fost supusă provincia de peste Prut nu a putut opri reînvierea Basarabiei: “Dacă mai
trebuia o dovadă de trăinicia neamului românesc pe pământurile ce i-au fost date
cândva în stăpânire, ea ne vine acum de peste Prut, cu o cotropitoare strălucire de
adevăr. Un secol de opresiune înfricoşată exercitată în chip voit şi după un plan
hotărât de forţa imensă a guvernului ţarist, cât şi în chip inconştient de masa
covârşitoare a restului Rusiei, nu au fost în măsură să înăbuşe flacăra vieţii naţionale
româneşti, care nu a aşteptat decât cel dintâi prilej favorabil pentru a izbucni
liniştitoare, cu o nouă şi nebănuită putere”. Viaţa politică românească nu exista,
“şcoală românească nu era nicăirea […], iar tipăriturile româneşti din ţară nu puteau
răzbi decât cu mare greu peste Prut […]. Şi chiar biserica, instituţia care pretutindeni
în cuprinsul neamului românesc a fost păstrătoare a naţionalităţii, a slujit în Basarabia
pentru a înăbuşi conştiinţa naţională, căci limba pentru închinare către Dumnezeu era
ea însăşi străină şi neînţeleasă […]. Şi totuşi, iată ce spendidă reînălţare naţională ne e
dat să privim acum peste Prutul înfrăţitor, acolo de unde ni se dau astăzi cele mai
puternice temeinici de încredere în vitalitatea neistovită a neamului românesc”.
Românii din Basarabia ofereau un exemplar spirit de rezistenţă, şi nu numai pentru
trecut: “Pilda Basarabiei trebuie să slujească de învăţătură tuturor celor ce mai
nădăjduiesc încă a putea să desprindă şi să desfiinţeze vreun crâmpei din neamul
românesc de pe pământul ce i-a fost hărăzit să-l slujească în numele şi spre folosul
civilizaţiei”7.
Ziua de 2 decembrie a infirmat părerea acelora care, la începutul războiului,
considerau că în Basarabia conştiinţa de neam se stinsese. “Aşadar, se conchidea că
populaţia de peste Prut, de aceeaşi origină, limbă şi credinţă, cu acelaşi trecut de cinci
veacuri trăite sub sceptrul voievozilor moldoveni, că toată această naţie viguroasă de
două milioane era iremediabil pierdută pentru marea familie a neamului românesc”.
Acum, când poporul basarabean “a dovedit cel mai sănătos simţ natural, constituinduse în republică moldovenească”, această legendă a fost spulberată8.
Proclamarea la 24 ianuarie 1918 a Republicii Moldoveneşti ca republică “de
sine stătătoare şi neatârnată” a constituit semnul ruperii totale de Rusia şi al apropierii
6

Gh.I. Brătianu, La Bassarabie. Droits nationaux et historiques, Bucarest, 1943, p. 128.
Cuvinte de încredere. Reînvierea Basarabiei, în Mişcarea, 14 decembrie 1917.
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momentului unirii cu Ţara, semnificaţie remarcată de presa ieşeană9. Acelaşi ziar
Mişcarea”, îşi manifesta încrederea în trăinicia naţiunilor şi în puterea conştiinţei
naţionale, capabilă să depăşească mari obstacole. Ziua proclamării independenţei
Basarabiei “va rămâne drept una din cele mai frumoase din întreaga viaţă a poporului
românesc”, în condiţiile în care provincia cunoscuse consecinţele regimului ţarist:
“Zadarnică a fost noaptea grea de un veac întreg în care a zăcut Basarabia, din 1812 şi
până acum. Nici şcoală românească, nici administraţie românească, nici chiar biserică
românească în această frântură a ţării noastre pe care stăpânitorii tiraniei voiau să o
înece în imensitatea dintre Prut şi Oceanul Pacific, pentru ca nici urmă să nu mai
rămână din viaţa naţională a poporului sfâşiat”. Prutul a constituit un obstacol care nu
a permis legături de felul întreţinute cu românii din alte zone: “De la noi nu putea
trece nici un semn, nici o chemare de redeşteptare dincolo de Prut, încât România
liberă nu era pentru Basarabia un focar de iradiaţiune naţională, aşa după cum era
pentru celelalte frânturi ale neamului românesc. Şi totuşi, a fost destul să cadă lanţul
robiei ţariste pentru ca libertatea să îmbrace numaidecât o formă de viaţă naţională în
provincia dintre Prut şi Nistru”10.
La sfârşitul lui februarie şi începutul lui martie 1918, contactele unor fruntaşi
basarabeni cu factori politici şi de cultură de primă însemnătate de la Iaşi au devenit tot
mai frecvente. La 1 martie a avut loc, la Institutul de Anatomie, întâlnirea delegaţiilor
basarabeni cu oameni de cultură, academicieni, profesori universitari. Preşedintele
Sfatului Ţării, Ion Inculeţ, şi premierul Daniel Ciugureanu, au mulţumit pentru primirea
deosebit de călduroasă, au înfăţişat situaţia din Basarabia şi au exprimat încrederea în
reuşită. Din relatarea presei rezultă, încă o dată, izolarea care a fost impusă provinciei de
peste Prut: “Dl.dr. Ciugureanu spune că, păşind în mijlocul acestei adunări, se simte
foarte mişcat, aflând de înfăptuirile mari şi mândre săvârşite pe tărâmul artei, ştiinţei şi
al binelui. Nu mi-am închipuit niciodată că ele pot să existe în România, căci timp de
105 ani, cât neamul nostru a stat în temniţă, un singur lucru n-a putut să răzbată până la
el. Nu trebuia să se ştie ce este şi ce se petrece dincoace de Prut. Despre fraţii noştri,
despre mama noastră România, noi nu trebuia să auzim decât glasul minciunii. Tot ce
era mare şi frumos dincoace era zugrăvit la noi în cele mai jalnice şi negre lumini (subl.
ns., I.A.). … Când ne luptam cu întunericul şi cu sila, iată că nesfârşita împărăţie se
zguduie şi cu ea s-au prăbuşit şi cătuşele Basarabiei”11.
Într-o atmosferă deosebit de tensionată, Al. Marghiloman a fost numit primministru la 5/18 martie 1918: “Rezerva regală” din timpul primului război mondial
intra în funcţiune. Menirea noului guvern era de a continua tratativele şi a încheia
pacea cu Puterile Centrale, de a asigura un modus vivendi cu austro-germanii, la
discreţia cărora se afla ţara12. Cu grele sacrificii teritoriale, economice, militare, calea
9
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diplomatică a asigurat menţinerea statului român; în acelaşi timp, guvernul
Marghiloman a urmărit cu atenţie evenimentele din Basarabia şi a venit în
întâmpinarea lor, contribuind la apropierea unirii.
În după-amiaza zilei de 27 martie/9 aprilie 1918 a avut loc şedinţa Sfatului
Ţării care a adoptat, cu 86 voturi pentru, 3 contra şi 36 de abţineri, Declaraţia de
unire a Basarabiei cu România, “de-a pururea şi totdeauna”. Rezultatul votării a
primit cu aclamaţii, după care Al. Marghiloman a intrat în sală şu a rostit o scurtă
alocaţiune; în numele poporului român şi al Regelui lua act cu mândrie de Declaraţia
de unire şi – în numele guvernului român – declara că o primeşte.
Hotărârea Sfatului Ţării a fost primită cu satisfacţie de românii de pretutindeni,
conştienţi fiind că, în vremuri grele, se realiza un pas important în înfăptuirea
României întregite. Prin însufleţite manifestaţii, Iaşii au sărbătorit, la sfârşitul lui
martie şi începutul lui aprilie, unirea Basarabiei şi au întâmpinat cu entuziasm
delegaţia venită de la Chişinău, la 30 martie/12 aprilie spre a aduce la conştiinţa
publică a ţării, a Regelui, faptul împlinit. În mijlocul grelelor încercări provocate de
tratativele de la Buftea, unirea Basarabiei reprezenta “o rază de lumină care mângâie
sufletele noastre şi trezeşte nemuritoare speranţe”13. În acelaşi timp, se exprima
încrederea în caracterul definitiv al unirii şi satisfacţia înlăturării graniţei de pe Prut:
“Astăzi, avem această Basarabie. O avem pentru totdeauna şi o strângem tare lângă
inima noastră […]. Prutul, cu apa lui tulbure şi murmurul lui plin de blesteme, nu va
mai face “de acum înainte, strajă mohorâtă între noi şi fraţii «moldoveni». Nimeni şi
nimic nu ne va putea despărţi. Suntem un trup şi un suflet. Indivizibil şi etern”14.
La reşedinţa regală din str. Lăpuşneanu, Regele a oferit un dejun oficial
delegaţilor basarabeni: Ion Inculeţ, Pan. Halippa, C. Stere, D. Ciugureanu, Teofil
Ioncu, episcopul Gavril, arhimandritul Gurie ş.a. În cuvântul său, Regele insista
asupra semnificaţiei evenimentului, prin desfiinţarea graniţei de pe Prut: “Vă salut azi
pe voi, fraţi de peste Prut […]. Sărbătorim astăzi înfăptuirea unui vis care de mult
zăcea în inimile tuturor românilor de dincolo şi de dincoace de apele Prutului. Din
graniţă aţi făcut punte, unindu-vă cu Ţara-Mamă, şi de aceea vă zic bine aţi venit între
noi. V-aţi alipit în timpuri grele pentru Ţara-Mamă, ca un copil tânăr, însă cu inima
adevărat românească […]. Trăiască copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic al
României-Mame”. Preşedintele Ion Inculeţ a răspuns, exprimându-şi fericirea ca, “în
calitate de reprezentant al poporului român de peste Prut”, să aducă vestea unirii cu
Ţara noastră. Îşi exprima încrederea că, după înfăptuirea unirii, se vor realiza dorinţele
ţărănimii, numindu-l pe Ferdinand, “Regele ţăranilor”. Inculeţ făcea trimitere la gestul
Regelui care, la scurt timp după constituirea guvernului Al. Marghiloman, a trimis, la
17/30 martie 1918, o Scrisoare Administratorului Domeniilor Coroanei, precizând,
între altele: “Voiesc ca pe Domeniile Coroanei, ca şi pe proprietăţile Mele, ei (ostaşii
care se întorc la căminele lor – n.ns., I.A.) să se bucure fără întârziere de foloasele pe
care le asigură principiile sancţionate de Mine în Constituţie”. Până ce noi legi vor
permite împroprietărirea lor – preciza Regele – “doresc ca pe aceste Domenii ei să fie
13
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deja, sub formă de obşte şi de arendă, puşi de îndată în folosinţa pământurilor ce li se
vor cuveni”15. Gestul Regelui, receptat ca atare de fruntaşii basarabeni, a împrăştiat
temerile provocate de obstrucţia făcută de guvernul conservator continuării reformei
agrare, anunţată prin modificarea Constituţiei în iulie 1917.
Pe baza hotărârii Sfatului Ţării din 27 martie/9 aprilie, Decretul regal dat la
Iaşi, la 9/22 aprilie 1918, consfinţea: “În numele poporului român şi al Regelui lui,
M.S. Ferdinand I al României ia act de acest vot qvasi unanim şi declară la rândul lui
Basarabia unită cu România pe veci una şi indivizibilă”. La sfârşitul lunii decembrie
1919 au fost depuse spre ratificare, în primul parlament al României întregite ales pe
baza votului universal, decretele-legi din aprilie şi decembrie 1918 referitoare la
unirea Basarabiei şi, respectiv, a Transilvaniei şi Bucovinei cu România. La 29
decembrie 1919, Parlamentul a ratificat, într-o atmosferă entuziastă, aceste măsuri
care deveneau astfel legi (publicate în “Monitorul Oficial”, nr. 206 din 1 ianuarie
1920). Ceea ce săvârşiseră românii în marele an 1918 era întărit acum de
reprezentanţii aleşi ai cetăţenilor de pe întreg întinsul statului. Actele de Unire
primeau o nouă şi importantă sancţiune democratică16.
*
Dacă la începutul războiului majoritatea oamenilor politici şi a opiniei
publice se pronunţau pentru realizarea idealului naţional prin eliberarea, mai întâi,
a teritoriilor aflate sub stăpânirea austro-ungară, evenimentele au luat – în a doua
jumătate a anului 1917 şi în anul următor – o întorsătură greu de prevăzut.
Dincolo de disputele epocii şi precizând că ele vizau succesiunea etapelor şi un
obiectiv fundamental, putem constata că, mai întâi, a dispărut graniţa de pe Prut
şi, apoi, cea de pe Carpaţi. Într-o formă generală, Marea Unire s-a realizat în
succesiunea etapelor preconizată de C. Stere.

15

Ion Agrigoroaiei, Unirea Basarabiei cu România în presa vremii, Iaşi, 1999, p. 178-179.
Idem, Marea Unire, în Istoria Românilor, vol. VII, tom II, De la independenţa la Marea
Unire (1878-1918), coordonator: Acad. Gheorghe Platon, Bucureşti, 2003, p. 528.
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REÎNTREGIREA ROMÂNEASCĂ,
ACT AL VOINŢEI ELITEI POLITICE ŞI LUPTEI POPORULUI ROMÂN

Jean Ciută
De-a lungul secolelor şi mileniilor locuitorii spaţiului de etnogeneză românească
– „carpato-danubiano-pontico-nistrean” – s-au confruntat cu numeroase vicisitudini ale
vremii şi vremurilor pentru supravieţuire. Strămoşii daco-geţi au plătit scump apărarea
fiinţei de neam până când, în urmă cu 1900 de ani, puterea imperială şi-a impus
stăpânirea şi la Nord şi la Sud de Dunăre. Podul construit la Drobeta de arhitectul
Apollodoros din Damasc (sirian de origine) i-a servit lui Traian în cel de-al II-lea război
(105-106) împotriva dacilor. Dion Cassius în a sa Istoria romană1, relatează episodul
trecerii Istrosului, „Traian a trecut Istrosul pe acest pod şi a purtat război mai mult cu
chibzuială decât cu înfocare biruindu-i pe daci după îndelungi şi grele strădanii, iar
Decebalos când a văzut că scaunul lui de domnie şi toată ţara sunt în mâinile
duşmanului, că el însuşi este în primejdie să fie luat prizonier şi-a curmat zilele. Capul
său a fost dus la Roma. În felul acesta Dacia a ajuns sub ascultarea romanilor şi
Traianus a stabilit în ea oraşe şi colonişti”. La 12 mai 113, în Forumul de la Roma, a fost
inaugurată în cinstea Împăratului învingător „Columna Traiana” având în vârf chipul
împăratului Traian. Vaticanul, a comis după părerea noastră, un act de nedreptate
istorică, dizlocând figura lui Traian şi înlocuind-o cu chipul Sf. Petru. Pentru noi,
românii, Columna reprezintă actul de naştere al poporului român exprimat în metopele
sale. O fi fost împăratul păgân, dar monumentul închinat lui exprimă o realitate istorică,
care trebuie respectată, iar pe noi, românii, ne afectează dăunător pentru că strămoşii
noştri, dacii şi romanii, înainte de a fi fost creştini, au fost daci şi romani cu credinţa lor
specifică tocmai ceea ce imaginile de pe metopele Columnei exprimă.
Osmoza rezultată din convieţuirea dacilor cu romanii a generat un popor nou,
care, stimulat de spiritul romanităţii a continuat un nou mod de viaţă conform cu
standardele acelor vremuri.
Formaţiunile politico-administrative constituite (cnezate, voievodate, principate)
s-au înterpătruns în baza comunităţii de neam, limbă, teritoriu, religie, obiceiuri şi
afinităţi ideatice. Pentru a fi fost capabile de rezistenţă în faţa greutăţilor naturale şi
sociale, astfel de comunităţi umane au manifestat permanent tendinţe de unitate de
neam, de popor, de naţiune, iar în zilele noastre, unitate chiar de tip continental,
european. Fenomenul este cât se poate de firesc şi se justifică pentru fiecare etapă
istorică luată în parte şi pentru toate luate la un loc.
În condiţiile mişcării populaţiilor pentru aş fi găsit fiecare un loc tot mai bun sub
soare, lucrurile au devenit şi mai complicate. Poporul rezultat din osmoza daco-romană
- poporul român - a fost confruntat cu tot mai multe tendinţe expansioniste ale diferitelor
1

Apud, Izvoare privind istoria României I (LXVIII, 14, 1), Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1964, p. 683.
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neamuri în procesul valurilor succesive ale migraţiunii. Nevoia de unitate s-a impus
sine qua non ca motiv al existenţei. Într-un atare context istoric, încercările înfăptuirii
unităţii s-au succedat cu rezultate dintre cele mai diferite. Litovoi, Glad, Menumorut,
Gelu, Dobrotici, Dragoş, Bogdan, Basarabii, au cutezat să revigoreze năzuinţa spre
unitate. Cronica maghiară Gesta Hungarorum a notarului anonim al regelui maghiar
Bela al IV-lea (1235-1270) prezintă un fapt concludent de împotrivire a voievodului
Menumorut faţă de cererea intempestivă a căpeteniei maghiare – Tuhutum - privind
cedarea unui teritoriu românesc din Transilvania. Trimisul regelui Arpad, pretinzând că
descinde din neamul lui Atthila şi cunoscând fertilitatea teritoriului Ultrasilvan, a
încercat fără sorţi de izbândă, acapararea unei părţi din teritoriul stăpânit de
Menumorut – ducele român, la care acesta-i răspunde: „…Spuneţi lui Arpad – ducele
Ungariei – că-i suntem prieteni ca unui om străin, care duce de multe lipsă, dar teritoriu
pe care l-a cerut nu-l vom ceda niciodată, cât vom trăi…. chiar şi cât cuprinde un
pumn”2. Atitudinea temerară a lui Menumorut reprezintă începutul, deşi palid, al
conştientizării românilor privind dreptul lor asupra teritoriului strămoşesc, stăpânit cu
mult înainte de migraţiunea maghiară. Conştiinţa originii şi existenţei unitare a
românilor din spaţiul de etnogeneză este exprimata cât se poate de convingător şi de
denumirea poporului român. Cronicarul Miron Costin, apreciat ca fiind deschizătorul
istoriografiei româneşti moderne, subliniază cu temeinicie ştiinţifică că, „Numele cel
mai adevărat, autentic, de la primul descălecat prin Traian, este rumân, sau romanus,
care nume l-a păstrat acest popor întotdeauna pentru sine... acelaşi nume este dat
îndeobşte şi muntenilor şi moldovenilor şi celor ce locuiesc în Ţara Transilvaniei.
Rumân este nume schimbat în scurgerea anilor din roman; şi astăzi când întrebi pe
cineva dacă ştie moldoveneşte, spun: ştii – rumâneşte”3. Ulterior, domnitori încercaţi
precum Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Ioan Corvin de Hunedoara au amplificat
preocupările de unitate românească sub toate aspectele convieţuirii. Direcţia Judeţeană a
Arhivelor Naţionale Braşov deţine în fondul arhivistic Primăria oraşului Braşov, col.
Privilegii nr. 777, documentul care atestă unitatea moldo-transilvană, exprimată prin
Privilegiu acordat de Ştefan cel Mare la 13 martie 1458, negustorilor braşoveni4 prin
care se stipula necesitatea legăturilor economice între cele două ţări române. Se preciza
astfel ideea strânselor legături inter-româneşti: „…Şi să fie liberi, voinici şi slobozi
negustorii braşoveni (n.ns.) să umble prin toată ţara domniei mele şi prin cetăţi şi prin
târguri, ca să-şi vândă marfa lor”. Un secol şi jumătate mai târziu, un Mihai Viteazul a
demonstrat faptic posibilitatea unificării românilor din toate cele trei principate deşi
pentru o perioadă scurtă de timp. Spiritul de luptă, abnegaţie şi sacrificiu al lui Mihai
Viteazul este oglindit şi în curajul şi perspicacitatea domnitorului desprins din
Letopiseţul Cantacuzinesc5 unde se prezintă sfârşitul tragic al domnitorului temerar de
pe Câmpia Turzii, din 19 august 1601, dramă al cărei autor era generalul habsburg –
2

Apud Ibidem, p. 251; XX.
Miron Costin, Cronica ţărilor Moldovei şi Munteniei, Opere, Bucureşti, Editura de Stat
pentru Literatură şi Artă, 1958, p. 207.
4
Documentele lui Ştefan cel Mare, publicate de Ion Bogdan, vol. II, Bucureşti, 1917, p. 264-265.
5
Letopiseţul Cantacuzinesc, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1961, p. 138-139.
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Gheorghe Basta, invocându-se şi sălbăticia asediatorilor valoni, dar rămânând leit –
motivul final al martiriului – înfăptuirea unităţii româneşti.
Autograful marelui voievod Mihai Viteazul – fiind exemplar întocmit de însuşi
domnul, în capitala Moldovei – Iaşi: „Pohta ce-am pohtit, Moldova, Ardealul, Ţara
Românească” Io Mihai Voievod6. Astfel de momente au surescitat conştiinţa
românilor şi încrederea în finalizarea idealului comun, numai datorită capacităţii şi
voinţei unitare ale elitei politice româneşti exprimată în combativitatea unor domnitori
şi a luptei neprecupeţite ale poporului român. Alţi domnitori şi voievozi precum: Ioan
Vodă cel Cumplit, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir, Grigore
Al. Ghica şi alţi continuatori al idealului unitar, unii plătind cu viaţa ca şi Mihai
Viteazul, adâncind procesul de conştientizare al unităţii şi integrităţii româneşti.
Epoca modernă a ridicat pe culmi şi dimensiuni superioare odată cu
constituirea naţiunilor, conştiinţa naţională privind înfăptuirea unităţii şi
independenţei. Horia, Cloşca şi Crişan, Inochentie Micu (Klein), Tudor Vladimirescu;
revoluţionarii paşoptişti au dat un suflu nou, modern, idealurilor de reîntregire
românească. Revoluţia română de la 1848, chiar dacă s-a înfăptuit în perioade şi ţări
separate, a avut cauze, obiective, sarcini asemănătoare pentru că, asemănătoare erau şi
stările economice, social, politice-culturale din cele trei Principate7.
„Vrem sa ne unim cu ţara” mesajul vibrant al transilvănenilor de pe Câmpia
Libertăţii de la Blaj, din 1848, a fost ca un respiro care anunţa apropierea
deznodământului final – unitatea deplină. Momentele 1859 – Unirea Moldovei cu
Ţara Românească a Munteniei – sub egida domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a
înverşunaţilor unionişti: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, C.A. Rosetti,
Dimitrie Brătianu, ca şi cel din 1877 – proclamarea independenţei absolute de stat a
României, sub conducerea încercatului domnitor, devenit apoi rege, Carol I, au
deschis orizonturi noi luptei de reunificare şi au creat premisele înfăptuirii totale.
Ordinul de zi nr. 49, dat din Corabia, la 20 august 1877, de către domnitorul Carol I,
consemna îmbărbătarea spiritului de luptă al ostaşului român ce urma a fi fost săvârşit
pe câmpiile de luptă desfăşurate în Bulgaria, „Ostaşi români, voi ştiţi cât de mult a
suferit patria noastră pe timp de peste 200 de ani,... Astăzi aveţi ocaziunea de a arăta
din nou vitejia voastră şi Europa întreagă stă cu ochii ţintiţi spre voi”8. Actualizând, şi
astăzi Europa stă cu ochii ţintiţi spre noi (România n.ns.) dar pentru o luptă unitară
paşnică, lipsită de carenţele care nu pot fi admise de standardele europene.
La începutul secolului XX marile imperii feudalo-absolutiste (Otoman, Ţarist,
Austro-Ungar) care se împotriveau reîntregirii naţionale româneşti ajunseseră spre
capătul existenţei lor şi-şi încercau ultimile rezistenţe ale supravieţuirii. Chiar
Friedrich Engels nota în 1888 că, „Dacă despotismul din Petersburg ar cădea,
poimâine nu ar mai exista nici o Austro-Ungarie 9. Şi aşa s-a şi întâmplat.
6
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Diplomaţia românească generatoare de voinţă politică a întregii elite (chiar
daca în interior mai existau unele dispute) urmând spiritul unitar brătienesc şi axată pe
voinţa de libertate a tuturor formaţiunilor politice în plan extern, s-a transpus
pragmatic în implicarea ţării noastre în primul război mondial (1914-1918). Anii
neutralităţii armată şi binevoitoare (1914-1916) au constituit momente de frământări
şi căutări pertinente, prefigurând preparativele temeinice care s-au soldat cu
încheierea de tratative oneste şi credibile cu aliaţii, tratative ce garantau sprijinul şi
susţinerile nedisimulate privind procesul reîntregirii româneşti. Nu acelaşi lucru, din
păcate, s-a întâmplat în ajunul celui de-al II-lea război mondial şi în timpul acestuia,
iar în prezent, tratative ca cel româno-ukrainian şi chiar româno-ungar nu sunt făcute
în aceeaşi notă de seriozitate şi acordare de garanţii concrete. Câtă deosebire între
conţinutul acelor tratate din urmă cu 90 de ani, care au condus la înfăptuirea
reântregirii naţionale şi cele de astăzi? Spiritul diplomatic românesc a scăzut odată cu
calitatea şi voinţa politică a aleşilor noştri de astăzi, demonstrând că o politică
românească unitară a elitei aproape că nu mai există.
În contextul desfăşurării primei mari conflagraţii mondiale, la care România a
luat parte, a diplomaţiei clar-văzătoare a elitei politice româneşti şi a luptei plină de
abnegaţie a ostaşului român, momentul finalizator al reântregirii se apropia.
Pe fondul destrămării Rusiei ţariste, urmare busculadei bolşevice care s-a
produs în octombrie 1917, în baza dreptului popoarelor la autodeterminare – invocat,
formal, chiar de Lenin, românii basarabeni din fosta gubernie ţaristă în frunte cu
patrioţii de marcă: Pantelimon şi Mihai Halippa, Ioan Inculeţ, Gh. Buzdugan şi alţii s-au
constituit mai întâi în Republica Moldovenească independentă, la 22 ianuarie 1918,
iar la 27 martie – acelaşi an, Basarabia, teritoriu al Moldovei româneşti care în
1812 fusese încorporat forţat şi pe nedrept în Rusia ţaristă s-a unit cu patria-mumă –
România – în urma hotărârii democratice a reprezentanţilor aleşi ai populaţiei dintre
Prut şi Nistru. Consiliul Naţional pentru Bucovina, în frunte cu George Grigorovici,
Iancu Flondor, Sextil Puşcariu, Ioan Nistor, au cerut restituirea părţii de Nord a
Moldovei – Bucovina – răpită tot pe nedrept de către Austria, în 1775 prin prevederile
tratatului de la Kuciuk-Kainargi. Întruniţi în sala Catedralei Mitropolitane din
Cernăuţi, la 28 noiembrie 1918, Congresul general al populaţiei din Bucovina a
hotărât unirea definitivă cu Regatul României.
În Transilvania, evenimentele se precipitau pe fondul desfăşurării războiului.
Consiliul Naţional Român Central constituit cu sediul la Arad, a preluat iniţiativa,
formând consilii naţionale locale şi gărzi naţionale româneşti. CNRC a fost structurat
pe două orientări politice: una, reprezentând Partidul Naţional Român în frunte cu
George Pop de Băseşti, Ştefan Ciceo Pop, Vasile Goldiş, Alexandru Vaida Voievod,
Aurel Vlad etc., alta, reprezentând Partidul Social Democrat în frunte cu: Ion Flueraş,
Tiron Albani, Iosif Jumanca, Enea Grapini şi într-un consens comun au hotărât
convocarea la Alba Iulia, pentru 1 decembrie 1918, Marea Adunare Naţională la care
trebuia să participe cei 1228 delegaşi din toată Transilvania, Banat, Maramureş,
Crişana aleşi pe baze democratice-credenţionale. Adunarea Naţională a tuturor
românilor din Transilvania, Banat, Ţara Ungurească, în prezenţa a peste – 100.000 de
participanţi, adunaţi pe platoul de la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918 a hotărât
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decretarea Unirii acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu
ROMÂNIA”10. Acesta a fost actul final al încheierii reîntregirii naţionale româneşti,
iar la 15 octombrie 1922, regele Ferdinand I şi regina Maria s-au încoronat ca regi ai
ROMÂNIEI REÂNTREGITE. Din 1990, 1 decembrie a fost declarată ZIUA
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Considerăm pe deplin justificată atribuirea Zilei
Naţionale, chiar dacă mai sunt voci care ar opina pentru 10 mai 1877 – independenţa
naţională a României, când oficial ţara ar fi intrat în context european.
Îndată vom redeveni „ceea ce am fost şi mai mult decât atât”.

10

Marea Adunare Naţională întrunită la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918,
Acte şi Documente, Bucureşti, 1928, p. 10-11.

REALITĂŢI UITATE:
REGELE FERDINAND ŞI ORADEA
Sever Dumitraşcu, Laura Ardelean
Orădenii i-au spus regelui Ferdinand I al României, Ferdinand cel Loial, dar
noi, azi îl cunoaştem ca pe Regele Ferdinand Întregitorul. Poporul român îl considera
înţelept şi harnic, ca rege şi comandant al oştirii române a condus operaţiunile din
1916 de eliberare a Ardealului de sub ocupaţia austro-ungară şi în 1917, operaţiunile
de pe frontul din Moldova la care au luat parte şi voluntarii ardeleni şi bucovineni. Na semnat pacea de la Buftea-Bucureşti şi a asigurat pacea pentru ca locuitorii
Basarabiei şi Bucovinei să-şi poată exprima liberi unirea cu România. Prin voinţa sa
regală a semnat Decretul de Unire a celor şase provincii româneşti – Basarabia,
Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş cu România, act de exprimare
limpede a demnităţii şi maiestăţii poporului român şi a României în faţa istoriei
naţionale şi a popoarelor lumii. Sub Domnia Sa, prin Decretul Reformei Agrare din
1921 s-a realizat o mare reformă agrară, ce n-a avut seamăn în istoria Europei centrale
şi de sud-est.
În 1923, în România a fost elaborată, şi marele rege a semnat-o, cea mai
democratică Constituţie a României, ce a rămas ca model generaţiilor următoare. Şi
într-un fel mai e şi azi. Am amintit repede unele din realizările pe care poporul român
le-a înfăptuit sub Domnia Sa, nu numai pentru a ni le aduce aminte, ci şi ca un
modest, dar neprecupeţit omagiu exprimat, fireşte, Regelui, dar şi Omului Ferdinand,
Omul cu alese calităţi şi căruia destinul nu i-a fost, ca om, întotdeauna mult
binevoitor. A trecut peste toate, servindu-şi cu smerenie poporul şi patria sa, România,
căreia i-a fost nu numai Rege şi conducător, ci PRIETEN.
În 23 mai 1919, la aproape cinci luni de la unirea de la Alba Iulia, Ferdinand I
Întregitorul vizitează Oradea, unde trece în revistă trupele române adunate în Piaţa
Mihai Viteazul din Oradea, împreună cu generalii Mădărescu şi Holban. Erau trupele
române care vor acţiona pe frontul de vest în iulie-august 1919 împotriva atacului de
pe Tisa şi înlăturarea puterii comuniste din centrul Europei care ameninţa România şi
alte ţări din centrul Europei.
După cum este cunoscut, în primăvara anului 1919, la Budapesta a fost
instaurată dictatura comunistă care, urmând politica anterioară, s-a înstăpânit şi ea
asupra nord-vestului României. La Oradea a fost aşezată dictatura comunistă
exercitată prin doi comisari, la început Ágoston Péter şi apoi Kátz Béla. A fost întărită
militar linia artificială Zalău-Zam, trupele colonelului Kratokwill şi apoi cele de cadeţi
ordonate de comunişti au terorizat populaţia Bihorului. Terorism „de stat” şi
individual, care s-a soldat cu sute de morţi şi răniţi în satele de pe Crişul Repede şi
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Crişul Negru, precum masacrul din Lunca-Vaşcăului şi asasinarea bestială a
fruntaşilor români din Beiuş, I. Ciordaş şi Nicolae Bolcaş, şi a altor intelectuali din
oraşele şi satele de pe Crişuri şi Barcău. În aprilie 1919, Oradea a fost eliberată de
trupele române, dar pericolul comunist de pe Tisa rămăsese ameninţător. După vizita
Regelui Ferdinand la Oradea, în lunile ce au urmat, iulie şi august, Armata Română a
respins atacul Armatei Roşii de pe Tisa şi a contraatacat, ofensivă ce s-a încheiat cu
zdrobirea Armatei Roşii şi revenirea centrului dunărean în Europa democratică.
Aceste realităţi istorice fierbinţi pe care le-au trăit românii din Bihor, toată
populaţia paşnică, nu au fost uitate, cu atât mai mult cu cât Bihorul a mai avut de
suferit încă o nenorocire: în urma actului terorist din Senatul României, Demetrie
Radu, episcopul român greco-unit al Oradiei, a fost omorât, iar Roman Ciorogariu,
episcopul ortodox al Oradiei, a fost grav rănit. Simpatia şi dragostea pentru familia
regală română, pentru Regele Ferdinand I Întregitorul au fost calde şi sincere.
În 1922, Teatrul din Oradea primeşte numele reginei României şi în scuarul
din faţa sa se dezveleşte statuia Reginei Maria. Bulevardul principal dintre Gara
centrală şi Teatru primeşte numele de Regele Ferdinand. Peste doi ani, Asociaţia
pentru protecţia mamei şi copilului „Principele Mircea” va inaugura la Oradea o creşă
pentru copii orfani şi abandonaţi, deschisă sub înaltul patronaj al reginei Maria, la 21
noiembrie 1924. În acelaşi an este dezvelită la Oradea în Piaţa Unirii statuia ecvestră a
Regelui Ferdinand I al României, operă a sculptorului orădean MIHÁLY KARA.
Toate erau un omagiu respectuos pe care orădenii îl aduceau marelui Rege
Ferdinand I Întregitorul, demnităţii şi maiestăţii poporului român şi României. Sub
înţelepciunea acestui rege – iubitor de flori, de o modestie cuceritoare – România
devenise, după secole, ÎNTREGITĂ, iar românii din naţiune etnică, NAŢIUNE
POLITICĂ.
Ştiau orădenii de atunci ce ŞTIAU* şi REALITATEA URBANISTICĂ A
ORADIEI DE ATUNCI, cu Bulevardul Ferdinand şi statuile regilor României
Întregite, nu a mai revenit niciodată (fireşte nici AZI!).

*

Statuile au fost retrase la Beiuş, în urma nedreptului Diktat de la Viena, pentru a nu fi
profanate. Dar mai târziu, după 1945, cei care au ars Biblioteca Liceului „Samuil Vulcan” au
tăiat statuile de bronz şi au folosit pentru alte scopuri bronzul. Se spune că pentru scrumiere?!

Realităţi uitate: Regele Ferdinand şi Oradea

Harta oraşului Oradea Mare în anul 1929 (detaliu)
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Piaţa Unirii cu statuia Regelui Ferdinand I

Teatrul Regina Maria

CĂMINUL CULTURAL – PRINCIPALA INSTITUŢIE A SATULUI
ROMÂNESC DIN PERIOADA INTERBELICĂ (1919-1939)
Constantin Cloşcă
Viaţa satelor noastre a cunoscut, în anii dintre cele două războaie mondiale,
realizări deosebite datorate iniţiativei şi abnegaţiei venite din partea căminelor
culturale, organisme1 reprezentative pentru obştea rurală românească.
Subliniem de la început că în sate se simţea nevoia de instituţii culturale laice,
care să asigure elementului rural minimum de informaţii şi de trăire culturală.
Constatarea este făcută de presa vremii şi de către personalităţi proeminente. Acest
fapt se impunea cu atât mai mult cu cât procentul de neştiutori de carte era ridicat. În
altă ordine de idei, căminul cultural a trebuit să ducă mai departe ceea ce începuse
şcoala. Această nouă instituţie avea menirea să asigure pe un alt plan continuitatea
educaţiei, proces cunoscut şi sub denumirea de educarea adulţilor.
Presa de la începutul perioadei observa că sătenii, în dorinţa lor de a pricepe şi
a învăţa cât mai multe, alcătuiau biblioteci şi „case de sfat şi cetire”. Ţăranii erau
interesaţi să ştie ce scrie presa, şi chiar, cu sacrificii, se abonau la ziare. Ştiutorii de
carte împărtăşeau şi celorlalţi din cele desluşite din presa vremii sau din cărţile pe care
le citeau. Însă, acest act foarte important se făcea la întâmplare şi nu acoperea tot
spaţiul geografic şi uman. De aceea s-a impus, ca o urgenţă a timpului, căminul
cultural.
Apariţia căminului cultural a fost rezultatul evoluţiei unor preocupări mai vechi
în această direcţie. Încă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au apărut unele
tendinţe de grupare a intelectualilor din mediul rural şi a sătenilor în unităţi culturale
distincte de şcoală. În această privinţă, amintim cercurile culturale învătătoreşti,
cercurile pastorale şi altele. Către sfârşitul secolului al XIX-lea, se simţea nevoia
lărgirii unor astfel de activităţi în lumea satelor, pe măsura sporirii numărului de
intelectuali în mediul rural şi a creşterii importanţei satului în viaţa socială. Exista
opinia potrivit căreia ţăranul român, avea nevoie de o a doua instituţie laică de cultură,
care să fi fost altceva decât şcoala, şi care să se fi ocupat de chestiuni „de actualitate”,
să le privească dintr-un punct mai înalt de vedere şi să aprofundeze înţelesul ştiinţei şi
al vieţii, „în mersul lor către progres”. Această instituţie trebuia să fie nucleul cultural
al satului,
La un moment dat, funcţionau în satele româneşti, de la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul celui următor, ateneele rurale, care au constituit o realitate
educativă şi care s-au extins în mod considerabil, însă nu au rezistat, fiind înlocuite de
„casele de sfat şi cetire”, iar mai târziu de către căminele culturale. Casele de sfat şi
cetire au fost suportul pentru ceea ce avea să fie în viaţa satului românesc, după
primul război mondial, căminul cultural. Sociologul şi pedagogul Stanciu Stoian
1

Stanciu Stoian, Sociologia si pedagogia satului, Bucureşti, Editura „Prometeu”, 1943, p. 352.
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afirma cu temei că „istoria instituţiilor de cultură a poporului român este în strânsă
legătură cu viaţa social politică a acestuia”2, reflectată peste timp în termenii unor
împliniri remarcabile.
După Marea Unire din anul 1918, problema emancipării satului românesc s-a
pus în alţi termeni, şi anume aceia a unei ofensive cultural-economice, care să aducă
satul românesc la un numitor naţional comun. Existenţa unor regiuni istorice
româneşti rămase în urmă din punct de vedere social-cultural, din cauza dominaţiei
străine, precum şi a unor programe axate pe lupta unionistă şi de independenţă,
deveniseră depăşite în noua perioadă. Se simţea nevoia, astfel, de restructurare a
programelor culturale, potrivit noului impuls dat societăţii româneşti de actul unirii
din 1918.
În noua etapă istorică de după primul război mondial, satul românesc a
cunoscut o puternică însufleţire, reflectată în angajarea cuprinzătoare de reclădire a
unei Românii moderne, prin afirmarea puternică a domeniilor economic, social şi
cultural. Începând din anul 1923, activitatea amintitelor case de sfat şi cetire a început
să fie secondată de aceea a căminului cultural, care s-a impus într-un timp scurt ca
instituţie, „centrală” la sate. Fenomenul trecerii căminului cultural în fruntea muncii
culturale săteşti devenise tot mai vizibil, multe din acele case transformându-se în
cămine culturale.
Aşadar, în perioada interbelică, termenul care s-a impus, împreună cu o
concepţie de organizare proprie, a fost acela de cămin cultural. Referindu-se la
aceasta, Stanciu Stoian sublinia că „este pătruns astăzi în uz şi îşi are doctrina lui”3.
Şezătorile, conferinţele, cititul şi alte manifestări întâlnite la vechile, „case de sfat si
cetire” s-au mutat la căminul cultural, cu un conţinut mult îmbunătăţit şi cu o
cuprindere mai largă.
În România interbelică, din 18 milioane de locuitori, peste 14 milioane trăiau la
sate; numărul localităţilor rurale era de 15 200, faţă de numai 172 de aşezări urbane.
De aici şi necesitatea stringentă de a se fi canalizat energii cultural-educative în sfera
social-sătească. Socotind că, până în anul 1930, nu se acţionase suficient pentru
emanciparea săteanului, Dimitrie Gusti atrăgea atenţia, alarmat, că ţăranii „au dreptul
la cultură”. Mulţi alţi intelectuali din acea epocă au manifestat interes pentru
emanciparea satelor, implicându-se direct în acţiunea culturală sătească.
Cu toate că s-au manifestat multe neajunsuri şi neîmpliniri în activitatea
căminului cultural, această instituţie obştească a contribuit substanţial la emanciparea
săteanului, la ridicarea lui materială, morală şi culturală.
Încercând să fixăm câteva trăsături definitorii ale căminului cultural din
perioada interbelică, vom schiţa, în cele ce urmează, principalele coordonate pe care
s-a sprijinit în evoluţia sa. Căminul cultural s-a vrut şi s-a definit, în ultimă instanţă, ca
o adunare de obşte a satului; un organ colectiv de autoconducere culturală. Această
organizare concepută de membrii comunităţii pentru propriile nevoi culturaleducative; se voia şi a fost şcoala permanentă şi cuprinzătoare a satului.
2
3

Ibidem
Ibidem

Căminul cultural – principala instituţie a satului românesc

113

Programele căminelor culturale aveau în vedere toalitatea nevoilor culturale ale
satului; probleme de sănătate ale cetăţenilor, o viaţă spirituală etc. Pentru o mai bună
cunoaştere, redăm unele aspecte de detaliu din viaţa căminelor culturale. Astfel, exista
preocuparea pentru constituirea de formaţii corale, cu ajutorul cărora erau prezentate
admirabile serbări, întregite cu alte manifestări artistice; cum erau recitările, dansurile
populare sau prezentarea de scenete teatrale. Au fost organizate, de asemenea,
manifestări sportive, audiţii radio, vizionarea de filme-cinema etc. În asemenea situaţii
nu lipsea conferinţa susţinută de unul din intelectualii satului sau de către personalităţi
ale vremii; istorici, literaţi, ingineri, astronomi ş.a. veniţi de la oraş, mai ales din
centre universitare.
În suma realizărilor unui cămin cultural se situa şi biblioteca în cadrul căreia se
derulau activităţi culturale substanţiale. Pe linia unor atribuţiuni ce rezultau din
statutul căminului cultural, fiecare memmbru al acestuia (căminul cultural) trebuia să
citească cel puţin trei cărţi în perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie următor).
Semnificativ şi impresionant din punct de vedere al preocupărilor ce stăteau în
atenţia membrilor amintitei instituţii, şi care de fapt nu poate scăpa lecturii oricărui
cercetător, a fost şi aceea că pe fundalul obligaţiunilor statutare de ordin economicogospodăresc, cetăţenii satului aveau datoria să realizeze următoarele: fiecare trebuia să
aibă în grădină cel puţin 20 de pomi mari, altoiţi, sau pepinieră de puieţi altoiţi; să ţină
curtea în ordine şi curăţenie; să aibă grădină de flori şi de zarzavat; să ţină
contabilitate casnică; să lucreze raţional pământul şi să facă plantaţie de salcâmi pe
terenuri degradate...4etc.
Căminul cultural era o creaţie şi un bun al satului, de aceea sătenii aveau în
cadrul acestuia un rol activ şi real. În fixarea programului de lucru, în conducerea, ca
şi în executarea diverselor activităţi, săteanul nu era un element de decor, un spectator
la cele ce se întâmpla în cadrul căminului cultural, ci, avea un rol participativ. Într-un
cămin cultural sătesc, intelectualitatea comunei (localităţii), constituia catalizatorul şi
"sponsorul" (susţinătorul) tuturor acţiunilor. Intelectualii aveau rolul de consilieri şi
tehnicieni, erau oameni de suflet şi de încurajare. Fără să monopolizeze conducerea şi
activităţile căminului, intelectualitatea şi-a adus o substanţială contribuţie, cu
posibilităţile ei multiple, la dezvoltarea acestor lăcaşuri de cultură, şi la emanciparea
satului românesc,
Stanciu Stoian scria despre căminul cultural că „are un rost propriu, al său, si
anume un rost educativ, în cadrul acestor instituţii învăţătorul, preotul, medicul,
agronomul ş.a. sunt ceea ce sunt, legaţi de organizaţia şi ierarhia lor specială. Aici la
cămin, însă, ei sunt chemaţi să-şi coordoneze laolaltă eforturile educative. Activitatea
lor în acest sens nu va fi numai verbală. Toate mijloacele pot şi trebuie să fie utilizate
– iar fapta, ea însăşi, este mijlocul cel mai bun. Dar, tot ce se face aici (la căminul
cultural) are acest rost educativ”5.
Căminul cultural era o instituţie complexă, asumându-şi multe răspunderi şi
iniţiative în faţa celor pe care-i reprezenta. Potrivit aprecierilor lui Dimitrie Gusti
4
5

Al XIV-lea simpozion naţional de istorie si retrologie agrară a României,Bacău, 1994, p. 207.
Stanciu Stoian, op.cit., p. 357.
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„cultura totală sătească trebuia să îmbrăţişeze cu egală atenţie, sănătatea (igiena satului
şi a săteanului, cultura fizică); munca (viaţa economică regională, femeia în gospodărie,
viaţa cooperativă), sufletul (viaţa moral religioasă şi artistică); si, în sfârşit, mintea
(răspândirea cărţii prin biblioteci, apoi şezători, muzeu, teatru, radio ş.a.m.d.)”6.
Pentru ţărănime, realizarea unor asemenea lăcaşuri culturale a constituit şi
prilejul unor manifestări de dăruire şi de interes pentru emanciparea lor. Sătenii au
contribuit la construcţia de cămine culturale, confecţionând zeci de mii de cărămizi, în
mod voluntar; transportând mii de căruţe cu piatră sau nisip; participând la execuţia
clădirii căminului, a dispensarului sau a băii comunale. Aşa au fost realizate cele peste
3.000 de cămine culturale din satele ţării noastre. Dimensiunea şi frumuseţea
căminelor culturale reflectau măreţia spiritului gospodăresc al satului şi interesul
pentru cultură.
Însemnătatea şi avântul pe care 1-au cunoscut căminele culturale în România
interbelică sunt reflectate şi de congresele acestora. Pe scurt, ne vom referei la primul
congres ţinut în Bucureşti, sub egida Fundaţiei Culturale Regale, la 8 iunie 1935. Au
fost prezenţi la congres delegaţi din toată ţara, după cum urmează: Oltenia - 7;
Dobrogea - 29; Moldova -135; Basarabia - 51; Bucovina - 13; Transilvania - 36;
Muntenia - 128; Banat-Crişana - 15. Au fost reprezentate 478 de cămine din cele 814
existente ca afiliate, la acea dată, Fundaţiilor Culturale Regale7.
Nu ne propunem să aprofundam aici problematica dezbătută de Congres.
Apreciem, însă, ca relevant faptul că în perioada ce a urmat Congresului, numărul
căminelor culturale a crescut vertiginos, iar activitatea lor s-a îmbunătăţit substanţial.
În anul 1938, în România existau 3.500 de cămine culturale8, în marea lor majoritate
erau săteşti. Facem cuvenita precizare, nu lipsită de interes, că începând din anul
1934, la conducerea Fundaţiilor Culturale Regale a fost numit Sociologul Dimitrie
Gusti, iar această prestigioasă instituţie avea în „gestiunea” sa şi căminele culturale.
Prezenţa reputatului sociolog, om de cultură şi de acţiune, în fruntea Fundaţiilor... a
însemnat şi intensificarea activităţii educative la sate.
Tot în anul 1935 au fost elaborate statutele de funcţionare a căminelor
culturale. Elaborarea târzie a programului şi principiilor de funcţionare, oglindite în
statute, reflectă faptul că organizarea cât si funcţionarea căminelor culturale a fost
anevoioasă la început, deşi ele s-au ivit pe un teren deja defrişat.
Statutele şi programele erau concepute în spiritul afirmaţiilor lui Dimitrie
Gusti, potrivit cărora căminul cultural trebuie să se definească într-un „loc unde să se
adune toţi oamenii de bine., intelectuali, gospodari, nici un alt gând decât acela al
binelui obştesc, lăsând la o parte orice gând lăturalnic (rătăcitor)”'-, căci „întreaga
muncă de ridicare a satului este o treabă a obştei întregi, a localităţii, strânsă toată în
căminul cultural”9.
Astfel văzut, căminul cultural avea o frumoasă şi dificilă chemare de a
6

D. Gusti, Pagini alese, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965, p. 357.
Ap. Constantin Cloşcă, Puterea culturii, Iaşi, Editura „Alfa”, 2002, p. 30.
8
Ibidem.
9
D. Gusti, op.cit., pp. 289-290
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organiza viata satului în privinţa preocupărilor intelectuale ale moralităţii, în privinţa
sănătăţii, a muncii, dovedind cu vorba şi fapta că „ceea ce se numeşte cultură - după
cum susţine acelaşi Dimitrie Gusti -, înseamnă stăpânire de sine, stăpânirea vieţii şi a
pământului din care trăieşte”. Adică: cunoaştere, „situarea în permanenţă în mijlocul
problemelor care frământă satul”10.
Multe cămine culturale şi-au făcut renume din bogata şi ingenioasa lor
activitate, între acestea amintim, cu titlul de pildă, pe cel din comuna Ungureni,
judeţul Botoşani, a cărui activitate a fost remarcată de Mihail Sadoveanu. Acesta scria
în anul 1936 următoarele despre Ungurenii Botoşanilor: „Acum nouă ani (martie
1927) Eugen Nicolau, profesor la Iaşi, a creat, în satul natal, Ungureni, un cămin
cultural, în scopul ridicării culturale si economice a ţăranilor din regiune”. Eforturile
profesorului ieşean au fost susţinute „de o experienţă social pedagogică, pentru
determinarea metodelor de activitate la sate...”.11
Desfăşurând o activitate pe cât de cuprinzătoare, pe atât de meritorie, căminul
cultural din Ungureni s-a ridicat, prin forţe proprii, fără nici un sprijin material din altă
parte. La Ungureni s-au derulat acţiuni greu de realizat pe atunci, de către un modest
cămin cultural, din mediul rural. S-a folosit pentru prima oară filmul, audiţia radio ş.a.
Eforturile căminului amintit s-au concretizat în emanciparea economică şi culturalştiinţifică a sătenilor de pe acele meleaguri. Vestea despre căminul cultural Ungureni,
despre realizările sale, s-a răspândit în întreaga ţară. Legat de aceasta, se impune a fi
subliniat şi faptul că nu a fost singurul cămin a cărui personalitate a intrat în istorie.
Cu privire la modalităţile de conlucrare a căminului cultural cu alte instituţii ale
satului, ne vom referi succint la „dialogul” cu Biserica. Deşi, căminul cultural era o
instituţie laică, el nu s-a situat în „opoziţie” faţă de biserică, şi nici nu a constituit un
paralelism cu activitatea acesteia. Cele două instituţii cu profil spiritual-cultural, biserica
şi căminul, au acţionat împreună, conlucrând rodnic în direcţia emancipării satului.
Preotul era o prezenţă activă şi continuă în viaţa căminului cultural, iar acesta din urmă
constituia locul de unde nu de puţine ori se transmiteau mesaje religioase către enoriaşi.
Nicolae lorga, în felu-i caracteristic, scria despre Biserica ortodoxă română,
că „preoţii ce o slujeau, au călăuzit neamul pe drumurile pământului fără a-şi desface
ochii de la cer, şi au ridicat mai sus toate ramurile gospodăreşti româneşti”12.
Un alt cărturar român aflat aproape de problemele culturale ale satului,
G.D. Mugur, explicând tehnica muncii culturale la sate, arăta în anul 1924: „După ce
cu răbdare s-a făcut îndelungă vreme convingeri pe cale individuală, se va vorbi în
adunări; întâi în biserică, unde se impunea o predică lămuritoare, care să însufleţească
tot satul...” Potrivit opiniei lui G.D. Mugur, ziua întemeierii căminului „trebuie să fie
o zi de sărbătoare, o duminică si să aibă loc un ceremonial sărbătoresc”. „Dimineaţa
în cadrul slujbei de duminică la biserică, preotul trebuie să ţină o cuvântare privind
importanţa faptei ce se pregăteşte, apoi o adunare a obştei satului”13, fie la căminul
10

Ibidem
M. Sadoveanu, Opere, vol. 20, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, p.37.
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Ap. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Bucureşti, 1992, p. 15
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Gh.D. Mugur şi colab., Căminul cultural, Bucureşti, 1924, p. 10.
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cultural sau la şcoală, în cazul că edificiul nu exista. Acelaşi G.D. Mugur oferă detalii
asupra cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească un cămin cultural14, şi la care ne-am
referit mai sus.
Activitatea căminelor culturale a fost încurajată în permanenţă de către presa
timpului, prin publicarea problematicii şi preocupărilor lor. Totodată, diferitele opinii
şi observaţii apărute în presă au constituit ajutoare de nepreţuit pentru acestea,
îndemnurile şi sfaturile venite din partea presei sau a unor personalităţi erau cu atât
mai bine venite cu cât oamenii căminelor culturale erau lipsiţi de experienţa muncii
cultural-educative organizate.
Nu este lipsit de interes faptul de a însera aici despre existenţa unei publicaţii
intitulată chiar Căminul cultural, şi care a apărut în anii 1934-1936. Deşi a apărut doar
doi ani, amintita publicaţie a răspândit ştiri despre faptele căminelor mai vechi sau ale
celor mai nou înfiinţate.
Un real sprijin şi îndemn în întemeierea căminelor culturale la români 1-a
constituit existenta şi în alte ţări a unor astfel de instituţii, în Olanda, spre exemplu,
existau „Căminele poporului”, în Turcia funcţionau instituţii similare, ce se numeau
tot cămine; în Franţa exista termenul de „foyer comunal” sau „foier cultural”; în
S.U.A. activau pentru tineretul de la sate instituţii ca „4 H club”15, sau „Future
Formers of America”16 .
În încheierea acestui material se impun câteva consideraţii, şi anume:
Experienţa pozitivă a căminelor culturale din perioada interbelică constituie o
problematică interesantă asupra căreia trebuie să-şi îndrepte atenţia istoriografia
românească, spre a pune în lumină efortul, înţelepciunea şi comportamentul cultural
al înaintaşilor noştri nu prea îndepărtaţi; de a reînvia spiritul cultural de altă dată în
lumea satului românesc, năpădită, în prezent, de chiciuri, indolenţă şi rătăcire
intelectuală. Căminele culturale au dispărut, cu rare excepţii, iar acolo unde mai
există, programele derulate în cadrul acestora au fost „modernizate” în aşa fel încât nu
mai conţin elemente de cultură sau păstrează foarte puţine.
Cultura la sate este în suferinţă din cauza dezinteresului provocat de viaţa
tumultoasă din zilele noastre, dar şi din cauza slăbirii treptate, la sfârşitul secolului
XX, a interesului pentru aceasta.
Prin anul 1925, savantul român Ion Simionescu observa un fapt interesant,
valabil şi astăzi: „În viaţa lăuntrică a neamului cât şi pentru apărarea lui externă, nici o
armă nu poate fi mai trainică decât cultura adecvată, răspândită în mulţime. La ce bun
legile economice, făurite pentru buna ei stare - se întreba retoric profesorul ieşean dacă ea (mulţimea) nu va fi în măsură să le înţeleagă şi să le urmeze”17 .
Gazetarul şi omul de cultură Gh.D. Mugur scria, cam în aceeaşi perioadă,
următoarele: „Cultura nu e instinctivă ca foamea, ca iubirea, ca setea sau ca ura, ci
14

Ibidem.
Cei „4 H” înseamnă Head, Heart, Health, Hands - adică: cap, inimă, sănătate, mâini. Tocmai
ceea ce se preconiza şi în căminele culturale româneşti: sănătate, minte, muncă, suflet.
16
Stanciu Stoian, op.cit., p. 355.
17
Apud ziarul Alba Iulia, Alba Mia, din 25 ianuarie 1925.
15
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dimpotrivă, arta prelucrează instinctele ce stau la temeiul vieţii, căutând să
domolească pe cele rele, să împuternicească, transfigurând pe cele bune. Instinctele
sunt ale vieţii, ale oricărei vieţi - conchide Gh. Mugur - Ele trăiesc la fel în om şi în
dobitoace, cultura însă e o distincţie sufletească a omului. Ea (cultura) începe acolo
unde încetează animalul”18.
Ca o ultimă consideraţie, se poate afirma că dacă societatea, reprezentată prin
organismele statale, nu se îngrijeşte, într-o măsură cuvenită, de acest domeniu care
este cultura, fie ea la sat sau oraş; dacă nu se preocupă de inserţia elementului cultural
în rândul maselor, a mulţimii, fenomenele negative tind să pună stăpânire pe societate
în ansamblul ei. Cultura de mase, incluzând aici şi şcoala, trebuie cu adevărat să aibă
prioritate în politica unei ţări, indiferent de regimul politic.
Căminele culturale erau realizate, ca instituţii şi construcţii de către comunitate,
ele constituind locul de întrunire culturală şi a diferite acţiuni ce interesa obştea.

18

Gh. Mugur, Căminul cultural, 1924, p. 5.

LEGEA DE ORGANIZARE JUDECĂTOREASCĂ DIN 25 IUNIE 1924
Cristian Nicolae Ursulescu
În cadrul amplului proces de unificare legislativă prin care trecea România
Mare la începutul perioadei interbelice, apariţia unei noi legi de organizare
judecătorească se impunea cu necesitate. Punctul de referinţă al acestui proces de
unificare l-a constituit promulgarea Constituţiei din 29 martie 1923, prima lege
fundamentală a României reîntregite. Ulterior, beneficiind şi de o puternică stabilitate
determinată de guvernarea liberală, clasa politică a adoptat majoritatea legilor
necesare dezvoltării României pe coordonate unitare, astfel încât un cetăţean român să
fie supus aceloraşi legi, indiferent de localitatea sau de provincia în care se afla1.
Pornind de la principiile fundamentale care guvernau organizarea
judecătorească din Vechiul Regat, principii care se dovediseră viabile şi care au
permis formarea unei categorii de elită a magistraţilor, eminenţii jurişti care au fost
chemaţi să desăvârşească procesul de unificare judecătorească au încercat
valorificarea tuturor aspectelor pozitive din activitatea legislativă şi din practica
derulată în special în provinciile unite după 1 decembrie 1918. Acest fapt se impunea
cu necesitate, pentru a reuşi crearea unui cadru cât mai apropiat de realităţile vremii,
în care actul de justiţie trebuia înfăptuit cu demnitate şi profesionalism2.
În expunerea de motive în momentul prezentării legii în faţa Adunărilor
legiuitoare, Ministrul Justiţiei, George G. Mârzescu, preciza, încă de la început, că
„unificarea judecătorească necesită o îndoită acţiune: a) o acţiune de organizare a
instanţelor judecătoreşti pe baza aceloraşi principii atât în ce priveşte compunerea şi
competenţa lor, cât şi în ce priveşte determinarea circumscripţiilor asupra cărora îşi
vor întinde jurisdicţiunea; b) o acţiune de organizare a ordinului judecătoresc şi a
personalului auxiliar pe baza unui sistem unitar de numiri, înaintări şi disciplină. […]
În prima acţiune întâlnim dificultăţile inerente diversităţii de instituţiuni, moştenite de
la trei state cu principii deosebite în organizarea instanţelor judecătoreşti şi regularea
competenţei lor”3.
Anterior adoptării legii, numeroase discuţii se derulaseră în mediile politice şi
de specialişti, referitoare la procedeele optime ce urmau a fi adoptate pentru a realiza
unificarea judecătorească. Sistemul perfecţionării legii din 1909 (adoptată în timpul
ministeriatului lui Toma Stelian), cu norme noi referitoare la organizarea şi
1

Menţionăm, aici, Legea pentru unificarea administrativă din 14 iunie 1924, Legea pentru
organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ din 26 februarie 1925, Legea pentru
organizarea şi unificarea Corpului de advocaţi din 21 februarie 1923 modificată prin legea
din 29 decembrie 1925 etc.
2
Silviu Ioan Nistor, Sistemul instituţional şi administrativ al României întregite, în
Tribuna, nr. 18, 1988, p. 13-14.
3
Ministerul Justiţiei, Lege pentru organizarea judecătorească, Bucureşti,Imprimeria
Statului, 1925 (denumită în continuare Lege 1925), p. 95.
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funcţionarea Ministerului Public, numirile în magistratură şi promovarea
magistraţilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora, a apărut ca fiind cel mai
potrivit faţă de situaţia existentă în justiţia română4.
Rămâneau, în continuare, să fie supuse dezbaterilor, în vederea găsirii celor
mai bune formule de funcţionare, normele referitoare la organizarea şi competenţa
tribunalelor şi Curţilor de Apel, la unificarea instituţiilor pentru protecţia minorilor, la
organizarea notariatului public, precum şi la instituirea unui sistem unitar în ceea ce
privea păstrarea cărţilor funciare.
O parte din aceste probleme au fost rezolvate prin modificările şi completările
aduse legii de organizare judecătorească prin Legile din 14 aprilie 1925, 28 noiembrie
1925 şi 19 decembrie 1925, cât şi prin adoptarea unor legi ordinare (ca, de exemplu,
Legea privitoare la unificarea unor dispoziţiuni de procedură civilă şi comercială
pentru înlesnirea şi accelerarea judecăţilor înaintea tribunalelor şi Curţilor de
apel, precum şi pentru unificarea competenţei judecătoriilor [accelerarea
judecăţilor] din 19 mai 19255 sau Legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte
juridice din 29 aprilie 19276 cu modificările aduse prin Legea 25 aprilie 1928).
Una din problemele principale ce trebuiau a fi rezolvate cu precădere de noua
lege de organizare era acordarea inamovibilităţii unui număr cât mai mare de
magistraţi, ca o condiţie esenţială pentru garantarea corectitudinii actului de justiţie.
Dezbaterile pe marginea acestei probleme au fost extrem de tensionate, în condiţiile în
care clasa politică încerca păstrarea unui anumit grad de influenţă asupra justiţiei,
absolut necesar satisfacerii unor interese personale şi de grup7.
Dezbaterile din cercurile de specialişti urmăreau crearea unei presiuni reale la
nivelul clasei politice şi a factorilor de decizie care să conducă, în final, la adoptarea
unor norme legale, prin care toţi magistraţii să beneficieze de inamovibilitate8.
4

A. Rădulescu, Unificarea legislativă, Bucureşti, 1927. Idem, Puterea judecătorească, în
Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor, Bucureşti, 1990, p. 278-379.
5
Legea a fost promulgată prin Decretul Regal nr. 1602/1925 şi publicată în Monitorul Oficial
nr. 108 din 19 mai 1925.
6
Legea a fost promulgată prin Decretul Regal nr. 1141/1927 şi publicată în Monitorul Oficial
nr. 92 din 29 aprilie 1927.
7
Magistraţii prezidau birourile electorale, iar presa vremii a semnalat destule cazuri în care au
existat suspiciuni de corupţie în derularea acestei activităţi. La data de 06.02.1924, preşedintele
Tribunalului Teleorman, Pascu A. Dinescu, a transmis cotidianului Universul spre publicare, un
articol intitulat Remuneraţiile magistraţilor şi prestigiul justiţiei. Punctul său de vedere şi
criticile acide la adresa unor colegi din magistratură care acceptaseră influenţele oamenilor politici
în adoptarea unor hotărâri au stârnit un adevărat scandal, în care problema inamovibilităţii a
ocupat poziţia centrală. Încercarea ministrului George G. Mârzescu de a stopa aceste polemici în
presă şi direcţionarea discuţiilor spre cadrul organizat din Parlament sau cercurile de specialişti nu
a avut efectul scontat, circulara sa către magistraţii cu funcţii de conducere emisă la data de 8
februarie 1924 fiind aspru criticată de reprezentanţii societăţii civile.
8
În articolul său, intitulat Magistratura din Ardeal şi Banat, Mihail Antonescu aprecia că
„inamovibilitatea magistraturii este o mare garanţie pentru buna distribuţiune a justiţiei, căci
asigură magistratului liniştea sufletească şi independenţa faţă de politicieni, care sub toate
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Soluţia adoptată în final de legiuitor a fost de a păstra membrii Ministerului
Public sub influenţa Ministrului Justiţiei, prin dispoziţiile referitoare la acordarea doar
a stabilităţii pentru procurori.
O altă problemă ce urma a fi rezolvată de noua lege de organizare
judecătorească era acordarea unor puteri sporite inspectorilor judecătoreşti, pentru o
mai eficientă responsabilizare a magistraţilor. In expunerea de motive, ministrul
George G. Mârzescu preciza că „o altă consideraţiune care vine în sprijinul întinderii
instituţiunii inspectorilor şi în Ardeal şi Bucovina, e aceea că ea constituie un
compliment indispensabil al inamovibilităţii magistraturii. In adevăr, numai prin
intermediul inspectorilor judecătoreşti nereţinuţi ca şefi ierarhici de lucrările instanţei
cărei aparţin, ministerul şi Consiliul Superior al Magistraturii pot cunoaşte permanent
calităţile şi activitatea magistraţilor”9.
În fine, extinderea competenţei Consiliului Superior al Magistraturii pentru întreg
teritoriul României era necesară pentru a se definitiva unificarea instituţiilor din cadrul
sistemului judecătoresc, componenţa sa urmând a fi semnificativă pentru sistem.
Faţă de aspectele prezentate, Legea de organizare judecătorească din 25 iunie
1924 nu poate fi privită doar ca o simplă lege ordinară, care reglementează o anumită
situaţie existentă la un anumit moment dat într-un segment al societăţii. Ea a făcut
parte dintr-o activitate titanică, având drept unic scop crearea unui stat unitar puternic,
capabil să asigure tuturor cetăţenilor săi supremaţia dreptului şi să îi garanteze liberul
acces la un act de justiţie corect şi imparţial.
Eforturile depuse pentru unificarea normelor care reglementau activitatea din
sistemul judecătoresc şi dezbaterile ample din cercurile politice şi de specialişti au
demonstrat importanţa recunoscută celei de-a treia puteri în stat. Dezvoltarea
ulterioară a sistemului şi juriştii de înaltă ţinută pe care acesta i-a creat au răsplătit pe
deplin întreaga activitate, contribuind la recunoaşterea viabilităţii unui stat care îşi
onora locul ocupat în marea familie europeană.
*
La 24 ianuarie 1861 a fost promulgată Legea pentru înfiinţarea unei înalte
Curţi de casaţie şi justiţie pentru întregul Stat al Principatelor-Unite, prin care a
fost stabilită jurisdicţia, procedura şi competenţa instanţei supreme, precum şi a
guvernele au aceeaşi tendinţă de a subjuga magistratura în vederea intereselor personale. […] Nu
trebuie să cerem magistraţilor să fie eroi, expunându-i la orice întâmplare dacă îşi fac datoria. Este
destul ca ei să fie capabili şi drepţi. Legiuitorul trebuie să le înlesnească îndeplinirea înaltei lor
misiuni, asigurându-le traiul şi punându-i la adăpost în contra influenţelor de tot felul. De aceea, în
toate ţările în adevăr civilizate, inamovibilitatea magistraturii a devenit o dogmă de stat. […] Cea
mai urgentă măsură de unificare este de a crea o poziţiune egală tuturor magistraţilor din România
Mare, îmbunătăţind mersul justiţiei, căci, când justiţia este bună şi poporul are încredere în ea, se
face unificarea sufletească a tuturor locuitorilor. Nu importă, deocamdată, după ce lege se va
judeca, ceea ce este esenţial e ca judecata să fie pricepută şi imparţială. Si pentru aceasta este
absolut necesar să se asigure magistraţilor siguranţa poziţiunii lor”. (Mihail Antonescu,
Magistratura din Ardeal şi Banat, în Universul, 12 septembrie 1922, p. 1).
9
Lege 1925, p. 98.

Legea de organizare judecătorească din 25 iunie 1924

121

Ministerului Public din cadrul acesteia10.
La 4 iulie 1865 a fost publicată, în Monitorul Oficial, Legea de organizare
judecătorească, statuându-se principiile organizării judiciare. Legea a fost considerată
drept unul dintre cele mai bune produse ale gândirii juridice ale vremii, fiind rezultatul
interpretării celor mai prestigioşi jurişti ai momentului, iar legile care i-au urmat nu au
reprezentat decât variante ale acesteia, cu modificările impuse de dezvoltarea firească
a societăţii româneşti11.
Exemplificăm, în susţinerea celor precizate, prin forma pe care a cunoscut-o
articolul 1, care, iniţial, prevedea că „justiţia se dă în numele Domnului” (Legea din 4
iulie 1865), iar ulterior că „justiţia se împarte în numele legii” (Legea din 1 septembrie
1890) şi „justiţia se dă în virtutea legii” (Legea din 24 martie 1909).
În articolul 3 au fost definite instanţele: a. Judecătoriile de plasă; b. Tribunalele
judeţene; c. Curţile de Apel; d. Curţile cu juraţi în materie criminală; e. Curtea de
Casaţie.
În afară de aceste instanţe, în momentul adoptării actului normativ existau în
Principatele Unite şi judecătoriile săteşti sau de împăciuire, însă, nemaifiind
prevăzute în legea de organizare judecătorească, au fost desfiinţate în mod tacit.
Aceste pseudo-instanţe au cunoscut opinii pro şi contra, curentul majoritar
caracterizându-le drept o formă întârziată de justiţie administrativă12. Ulterior, în
1879, au fost reînfiinţate, fiind compuse din: primarul comunei (care îndeplinea
calitatea de preşedinte), doi locuitori (în calitate de juraţi) şi notarul comunei (grefier).
Ele au funcţionat sub această titulatură pentru câţiva ani, fiind înlocuite, prin Legea
din 1 iunie 1896, de judecătoriile de pace şi au fost definitiv desfiinţate prin Legea din
30 decembrie 1907.
Judecătoriile de plasă erau înfiinţate în fiecare plasă sau ocol şi erau împărţite
în trei clase (clasele I şi II erau reprezentate de judecătoriile din oraşele reşedinţă de
judeţ, iar clasa a III-a de judecătoriile rurale). Competenţa lor a fost stabilită iniţial
prin normele Codului de procedură civilă, fiind ulterior modificată prin Legile de
organizare a judecătoriilor de ocoale din anii 1879, 1894, 1896 şi 1907. Ele se
compuneau dintr-un judecător şi un ajutor, judecător de plasă putând fi numit cel care
îndeplinea condiţiile de studii (absolvent al unei facultăţi de studii juridice) şi de
vârstă (minim 25 de ani)13.
Tribunalele se înfiinţau în fiecare capitală de judeţ, circumscripţia fiind cea a
judeţului (cu excepţia Tribunalului Ismail, care cuprindea şi judeţul Bolgrad) şi se
compuneau din una sau mai multe secţiuni, în funcţie de caracteristicile socio10

Gh.A. Petrescu, Evoluţiunea organizării judecătoreşti, în Pandectele române, nr. 4, 1944,
p. 358-360.
11
O. Cojocaru, Organizarea judecătorească şi administrarea justiţiei în România din cele
mai vechi timpuri până în zilele noastre, Bucureşti, 1998, p. 59-61. I.C. Filitti, E. Decusară,
Al. Costin, Organizarea judecătorească în România, în Enciclopedia României, Bucureşti,
1938 (coordonatori: D. Gusti, C. Orghidan, Mircea Vulcănescu, Virgiliu Leonte), p. 338-341.
12
Ibidem, p. 338.
13
O. Cojocaru, op. cit., p. 60.
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demografice ale judeţului. Tribunalul sau secţiunea se compuneau dintr-un preşedinte,
doi judecători şi un supleant. Parchetele tribunalelor cu mai multe secţiuni se
compuneau dintr-un prim-procuror şi câte un procuror de fiecare secţiune, iar cele cu
o singură secţiune dintr-un procuror şi un substitut. La tribunalele cu mai multe
secţiuni, la începutul anului judecătoresc primul-preşedinte repartiza prin tragere la
sorţi toţi membrii tribunalului, astfel încât un magistrat să nu funcţioneze doi ani
consecutiv la aceeaşi secţiune.
Curţile de Apel au fost iniţial în număr de patru (Bucureşti, Iaşi, Craiova şi
Focşani), pentru ca în 1914 să fie înfiinţată a cincea Curte, cu sediul la Constanţa.
Curtea de Apel din Bucureşti era compusă din trei secţiuni, iar celelalte din câte două.
Secţiunea se compunea dintr-un preşedinte, patru membri şi un supleant, un grefier şi
ajutori de grefier, iar parchetul dintr-un procuror general şi un număr de procurori
echivalent cu numărul secţiunilor.
Trei din membrii curţii formau Camera de punere sub acuzare, iar alţi trei erau
desemnaţi ca preşedinţi ai Curţilor de juraţi, care aveau aceeaşi circumscripţie ca şi
Curtea de Apel.
Curţile cu juraţi au fost înfiinţate în materie criminală, iniţial pe lângă Curţile
de Apel, competenţa, organizarea şi funcţionarea lor fiind stabilite prin normele
Codului de procedură penală, prin Legea din 12 iulie 1868 pentru organizarea Curţilor
cu juraţi şi prin Regulamentul aferent legii, din data de 16 iulie 1868, aceste ultime
acte normative dispunând înfiinţarea unei Curţi cu juraţi pe lângă fiecare tribunal.
Curtea de Casaţie şi Justiţie îşi desfăşura activitatea în baza legilor proprii de
organizare şi funcţionare.
Legea din 4 iulie 1865 a consfinţit, pentru prima dată în legislaţia modernă a
României, şi subordonarea Ministerului Public faţă de puterea executivă. Această
instituţie a fost riguros organizată prin Legea din 29 octombrie 1877.
Pe lângă fiecare instanţă a fost înfiinţată câte o grefă, funcţionarii ce o
compuneau având rolul de a asista la fiecare şedinţă, a lua note, a redacta proceseverbale de şedinţă şi a contrasemna actele încheiate de judecători, de a păstra actele,
registrele, colecţiunile de legi şi documentele încredinţate de justiţiabili. Activitatea
grefelor a fost reorganizată prin Legea din 13 mai 1909.
Articolul 89 din Legea de organizare judecătorească dispunea înfiinţarea
Corpului portăreilor, câte unul pe lângă fiecare tribunal şi curte de apel, având ca
principale atribuţii de a executa somaţiunile, comandamentele, urmăririle imobiliare,
mandatele de arestare şi de depunere, protestele de poliţe, executarea sentinţelor şi
deciziunilor judecătoreşti, comunicarea actelor de procedură.
O dispoziţie extrem de importantă a legii era cea prevăzută în articolul 103,
prin care se acorda inamovibilitatea judecătorilor de la Curtea de Casaţie şi Justiţie şi
de la Curţile de Apel. Ulterior, Legea de organizare judecătorească din 24 martie
1909 va extinde inamovibilitatea şi la membrii tribunalelor şi judecătoriilor.
Ministerul Justiţiei avea dreptul de disciplină şi de priveghere asupra
personalului tribunalelor şi curţilor, fiecare Curte avea dreptul de disciplină asupra
tribunalelor din circumscripţia ei, iar fiecare tribunalul avea drept de disciplină asupra
membrilor ce îl compuneau.
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Pedepsele disciplinare erau: prevenirea, cenzura, mustrarea cu pierderea
salariului pe o lună, suspendarea provizorie de la 15 zile la două luni şi destituirea.
Preşedintele Curţii sau al tribunalului avea dreptul de a preveni magistratul înainte de
a i se aplica pedeapsa disciplinară. In caz de noi abateri, magistratul era judecat de
Curtea sau tribunalul respectiv, care pronunţa pedeapsa. Dacă aceasta era cenzura, ea
se aplica imediat, fiind încunoştiinţat şi Ministerul Justiţiei. Dacă se aplica o pedeapsă
mai mare, hotărârea tribunalului era supusă deliberării Curţii de apel, prin parchetul
acesteia, instanţa trebuind să se pronunţe în termen de opt zile şi să trimită decizia, tot
prin parchet, Ministerului justiţiei pentru aprobare. Când Curtea de Apel pronunţa
pedeapsa mustrării sau suspendării, hotărârea era înaintată mai întâi spre aprobare
Ministerului Justiţiei, care putea, la cerere, să asculte şi magistratul implicat.
Suspendarea se pronunţa din decret domnesc. Ministrul Justiţiei avea dreptul ca, prin
procurorul general, să ceară Curţii de casaţie pedepsirea oricărui magistrat sau agent
judecătoresc.
Legile de organizare judecătorească ce au urmat au fost construite pe scheletul
juridic al legii din 4 iulie 1865, introducând instituţii şi cerinţe noi doar în măsura în
care acestea au fost cerute de îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie14.
Astfel, prin Legea de organizare judecătorească din 1 septembrie 1890 au fost
instituite Tribunalele disciplinare, pentru a judeca abaterile disciplinare ale magistraţilor.
De asemenea, a fost extins beneficiul inamovibilităţii pentru prim-preşedinţii,
preşedinţii şi consilierii Curţilor de apel, precum şi pentru preşedinţii sau primii
preşedinţi ai tribunalelor.
Au fost introduse noi condiţii pentru accederea în magistratură (ca, de
exemplu, vârsta minimă sau condiţii legate e studii sau stagiu). Pedepsele disciplinare
erau: prevenirea, mustrarea cu pierderea salariului pe 15 zile, suspendarea de la 15
zile la 6 luni, punerea în disponibilitate şi destituirea. Ministrul Justiţiei putea aplica
oricare din aceste pedepse magistraţilor amovibili, iar celor inamovibili doar
prevenirea şi mustrarea, având însă dreptul să îi trimită în judecată disciplinară. Când
acţiunea se exercita faţă de un consilier al Curţii de casaţie sau faţă de un magistrat
inamovibil al Curţii de apel, tribunalul disciplinar se compunea din secţiunile unite ale
Curţii de casaţie, sub preşedinţia prim-preşedintelui. Magistraţii inamovibili ai
tribunalelor erau judecaţi de secţiunile unite ale Curţii de apel.
Mai multe inovaţii au fost aduse de Legea de organizare judecătorească din 24
martie 1909, când a fost introdus examenul de capacitate pentru testarea cunoştinţelor
magistraţilor după efectuarea unei perioade de stagiu, au fost creaţi inspectorii
judecătoreşti şi a fost înfiinţat Consiliul Superior al Magistraturii, organism central
având rolul de a coordona cariera magistraţilor. Totodată, a fost extinsă
inamovibilitatea pentru judecătorii de ocoale, alături de prim-preşedinţii şi preşedinţii
tribunalului, prim-preşedinţii, preşedinţii şi consilierii Curţilor de apel şi toţi
magistraţii Înaltei Curţi de casaţie. Magistraţii inamovibili nu îşi puteau pierde
funcţiile decât prin demisie, pensionare sau destituire.
14

Al. Ciocănescu, Observaţiuni asupra Proiectului de lege pentru unificarea
organizării judecătoreşti, în Curierul judiciar, nr. 13, 1923, p.162-163.
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*
Proiectul de lege elaborat de specialiştii din cadrul Ministerului Justiţiei,
condus de liberalul George G. Mârzescu, şi supus dezbaterii celor două Adunări
Legiuitoare, a fost intitulat Proiect de lege pentru unificarea dispoziţiunilor din
legea de organizare judecătorească privitoare la Ministerul Public, la numiri,
înaintări şi disciplină.
Iniţial, proiectul de lege a fost depus la Adunarea Deputaţilor la sfârşitul lunii
mai 1924, cu această ocazie parcurgând faza preliminară a aprobării sale de către
Comisia de legislaţie civilă, comercială şi criminală, din componenţa căreia făceau
parte deputaţii Emilian Dan, Numa Frumuşanu, Dr. Geza Kis, D. Ioaniţescu şi
raportorul Leonte Moldovan. Lucrările comisiei s-au derulat în două şedinţe – 29 şi
30 mai 1924 –, proiectul fiind admis cu minime modificări. Ulterior, acesta a fost
prezentat Adunării în vederea dezbaterilor, în şedinţa din 6 iunie 1924. Cu această
ocazie, raportorul Leonte Moldovan preciza: „ceea ce preocupă în mod constant pe
legiuitor prin acest proiect, este situaţiunea ordinului judecătoresc în Stat. Toată
tendinţa lui este de a ridica nivelul magistraturii noastre şi de a o aşeza în locul ce i se
cuvine faţă de importanţa sa în organismul nostru de Stat. De aceea, proiectul are o
serie de dispoziţiuni cu tendinţă vădită de a face din magistratură puterea
independentă conform principiilor constituţionale şi a o pune la baza organizaţiunii
noastre de Stat ca piatră fundamentală şi ca organ de încredere”15.
Proiectul de lege a fost votat de deputaţi (cu 129 de voturi) în şedinţa din 11
iunie 1924.
In consecinţă, proiectul a fost depus la Senat în şedinţa din 18 iunie 1924. Şi la
această cameră, proiectul a trecut prin faza preliminară a aprobării sale de Comitetul
delegaţilor, format din senatorii Mihail Policrat, Grigore D. Vasiliu, Ion Purcăreanu,
Alexandru Beletti şi Tony Iliescu, raportor fiind desemnat Grigore D. Vasiliu. In
raportul său, acesta a apreciat că proiectul este „un pas mare spre unificare şi asigură
un progres în distribuirea justiţiei”16. Proiectul a fost votat de Senat cu 67 de voturi
pentru şi 2 voturi contra.
Dezbaterile din cele două Camere au cunoscut, aşa cum am menţionat în
cuvântul introductiv, dese momente de criză, generate de aspectele esenţiale vizate de
actul normativ (ca de exemplu, acordarea inamovibilităţii şi măsurile disciplinare
aplicabile magistraţilor). Trebuie remarcată, însă, voinţa politică extraordinară a
membrilor forului legislativ, care au înţeles la justa valoare importanţa adoptării Legii
de organizare judecătorească pentru viaţa statului unitar. Astfel, în cuvântul său de
încheiere, anunţând rezultatul votului, vice-preşedintele Adunării Deputaţilor, Nicolae
Bălănescu, a remarcat asiduitatea cu care deputaţii au dezbătut proiectul de lege (6
zile) şi faptul că acesta a întrunit consensul membrilor camerei.
În opinia liberalilor (prezentată şi susţinută cel mai fervent de iniţiatorul
proiectului, ministrul George G. Mârzescu, de fostul Ministru al Justiţiei, I.Th. Florescu
15

Desbaterile Adunării Naţionale Constituante a Deputaţilor (denumite în continuare
DAD) în Monitorul Oficial, nr. 98 din 19 iunie 1924, p. 2689-2690.
16
Lege 1925, p. 227.
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şi de raportorul legii, Leonte Moldovan), modificările propuse de noul act normativ
vizau crearea unui sistem care să permită eliminarea barierelor de orice natură
existente între magistraţii din Vechiul Regat şi cei din provinciile unite, precum şi
îndepărtarea arbitrariului în activitatea magistraţilor (numiri, promovări, acţiuni
disciplinare). Ministrul Mârzescu preciza că „în loc ca numirea să fie făcută ca până
acum, adică lăsată exclusiv la voinţa ministrului, în mâna care pătează haina
magistratului, în tot timpul carierei am căutat ca numirea să se facă prin examen şi
după rezultatul examinului, nu prin actul ministrului, ci pe baza alegerii candidatului,
după ordinea clasificării. Tot aşa la înaintări. Acestea se fac prin un consiliu superior,
compus exclusiv din magistraţi pe baza calificării date de către şefii ierarhici,
inspectori judecătoreşti, ori de către adunările plenare ale Curţilor pe baza listelor de
prezentare. In sfârşit magistraţii nu-şi pot pierde funcţiunile decât în urma unei acţiuni
disciplinare supuse judecăţii unei comisiuni, de asemenea compusă exclusiv din
magistraţi. Adăugaţi la aceasta tonicul inamovibilităţii şi a gradaţiunilor de salarii, în
definitiv tot ceea ce cugetarea omenească a putut să dea mai bun până acum în
materie de organizare judecătorească. Totul a fost adoptat ţinându-se bine înţeles
seamă şi de ceea ce s-a găsit bun în fiecare din legile care ne-au guvernat până la
unire”17. Argumentându-şi susţinerile, ministrul făcea apel la înţelegea scopului legii,
adoptarea măsurilor propuse fiind exclusiv în beneficiul clasei magistraţilor şi al
justiţiei, în general. „Avem nevoie de acea justiţie care să se întemeieze pe conştiinţă,
care să reziste şi la ameninţări şi la ademeniri, şi la mizerie şi la opulenţă. Cum
spuneam la Cameră, Biblia cere justiţiei însuşiri cereşti, pentru că justiţia omenească
trebuie să fie preludiul justiţiei divine. Justiţia trebuie să fie alături de drept şi
legalitate şi în acelaşi timp să inspire încredere tuturor”18.
Opinia Partidului Ţărănesc şi obiecţiunile aduse proiectului lege au fost
prezentate, în amănunt, de Eugen Mirto, fost magistrat care, datorită lipsurilor
materiale din sistem, renunţase la funcţia sa, optând pentru o carieră în barou şi pe
băncile Parlamentului. In opinia ţărăniştilor, noua lege de organizare judecătorească
nu reprezenta un pas înainte faţă de legea din 1909, permiţând, într-o măsură mai
mare, amestecul politicului (prin ministrul de justiţie) în magistratură. In plus, legea
nu oferea garanţii pentru rezolvarea situaţiei materiale a magistraţilor19.
17

Lege 1925, p. 232.
Ibidem, p. 232-233.
19
În discursul său, ţinut pe parcursul a două zile, Eugen Mirto reproşa liberalilor în general şi
ministrului Mârzescu în particular, că „nu veniţi cu o lege de organizare judecătorească, care să
dea o situaţiune materială magistraţilor în aşa fel încât ei să nu mai sufere. Nu daţi nici o garanţie
că cei care vor pătrunde în magistratură vor fi puşi la adăpostul influenţei politice; şi vor pătrunde
numai pe baza meritelor lor. Nu asiguraţi magistraţii că vor putea înainta tot în afară de influenţele
politice şi numai în temeiul aprecierii instanţelor superioare singure chemate să hotărască purtarea
şi calitatea lor. Introduceţi un control jignitor. Lăsaţi membrii ministerului public amovibili şi
unealtă în mâna miniştrilor de justiţie. Veniţi deci cu o lege de organizare judecătorească care nu
numai că nu satisface nevoile magistraţilor, dar ea nu va face decât să amărască pe apostolii
dreptăţii ce-i mai avem şi să facă imposibilă intrarea unor bune elemente”. (DAD, şedinţa din 7
18
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Punctual, membrii opoziţiei parlamentare reproşau iniţiatorilor legii
modalitatea aleasă pentru accederea şi promovarea în magistratură, precum şi
neacordarea inamovibilităţii tuturor membrilor acestei clase profesionale, fiecare din
aceste subiecte provocând, alături de multe altele discutate tangenţial, ample
dezbateri20.
Încă de la începutul discuţiilor pe marginea proiectului de lege, ţărăniştii au
ţinut să precizeze faptul că Ministerul Justiţiei nu a prezentat o nouă lege, ci doar o
variantă a legii Stelian, extinsă pentru tot teritoriul României Mari. Dar, aşa cum am
menţionat, legea nu era privită ca un progres, deşi apreciem că acuzaţiile aduse erau,
în cea mai mare parte, nefondate, neajunsurile legii fiind rezultatul exclusiv al dorinţei
guvernului liberal de a începe, cât mai rapid, unificarea sistemului judecătoresc.
Considerăm, astfel, că acuzaţiile ţărăniştilor făceau parte din jocul normal al unei
opoziţii parlamentare chemate să discute una dintre cele mai importante legi elaborate
de partidul la conducere. Creşterea semnificativă a calităţii actului de justiţie în urma
adoptării legii din 25 iunie 1924 şi a modificărilor survenite pe parcursul anului
următor a dovedit faptul că temerile opoziţiei parlamentare erau lipsite de fundament,
deşi presa vremii a continuat să semnaleze cazuri izolate de implicare a politicului în
justiţie, în special în ceea ce privea promovările în funcţiile de conducere (în care
avizul CSM era doar conform, hotărârea aparţinând ministrului justiţiei).
Doar două din dispoziţiile proiectului de lege erau considerate de ţărănişti drept
inovatoare faţă de legea din 1909, respectiv cele referitoare la suprimarea dreptului
Ministrului Justiţiei de a alege instanţa în care urma să funcţioneze un magistrat admis
în corpul judecătoresc (în noua versiune, fiind prevăzut dreptul magistratului care
promovase examenul de a-şi alege instanţa sau parchetul, în ordinea clasificării) şi la
obligaţia ministrului de justiţie să numească pe magistratul care a figurat de trei ori
consecutiv pe listele de recomandare întocmite potrivit legii de Consiliul Superior al
Magistraturii (articolul 114).
În ceea ce privea admiterea în magistratură, ţărăniştii reproşau iniţiatorului
proiectului de lege că aceasta nu se realiza în baza unui examen. Numirile făcute de
ministrul justiţiei erau privite ca un amestec flagrant al politicului în actul de justiţie,
magistraţii fiind obligaţi să susţină un examen doar după îndeplinirea perioadei de
stagiatură. Anumite dispoziţii privitoare la inspecţia judiciară (precum caracterul
revocabil şi obligatoriu al delegării în funcţia de inspector şi participarea inspectorului
la lucrările Curţii, atunci când era solicitat de prim–preşedinte) erau considerate, de
asemenea, ca un regres faţă de legea din 1909, existând posibilitatea teoretică pentru
Ministrul Justiţiei de a muta magistraţii între diferite secţiuni ale unei curţi de apel,
deşi aceştia se bucurau de beneficiul inamovibilităţii.
iunie 1924, Monitorul Oficial, nr. 99 din 22 iunie 1924, p. 2769).
20
Pe tot parcursul dezbaterilor, reprezentanţilor Partidului Ţărănesc li s-au alăturat deputaţii
Partidului Naţional, de remarcat fiind intervenţiile deputaţilor Al. Răutu, Em. Antonescu,
Vasile Goldiş şi Pavel Brătăşanu. De altfel, la nivelul celor două partide se discuta chiar în acel
moment un acord de fuziune (a se vedea şi Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940,
Bucureşti, 1996, p. 56).
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Componenţa Consiliului Superior al Magistraturii a constituit un alt aspect
criticat de ţărănişti, care recunoşteau, totuşi, că noile dispoziţii asigurau o reprezentare
reală a magistraţilor din toate colţurile ţării.
Formula sacramentală prevăzută în articolul 70 şi care trebuia rostită de orice
magistrat după numirea sa în funcţie prin decret regal, dar înainte de a debuta în
activitate („Jur de a fi credincios Regelui şi intereselor ţării mele, de a observa în totul
Constituţia şi legile ţării, de a executa cu onoare, conştiinţă şi nepărtinire funcţiunile ce
îmi sunt încredinţate şi de a nu face nimic de natură a periclita ordinea în Stat. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!”), a fost considerată de deputatul ţărănist Eugen Mirto drept „o ofensă
gratuită” adusă magistraţilor, în condiţiile în care li se cerea acestora „să facă prin
prestare de jurământ ceea ce este obligaţiunea fiecărui cetăţean să facă fără jurământ”21.
Şi dispoziţiile înscrise în articolul 80 din proiectul de lege care stabileau faptul că
examenul de capacitate era susţinut anual la reşedinţele Curţilor de apel din centrele
universitare au fost apreciate22 ca fiind mai nefavorabile în raport de prevederile din
legea anterioară, care înfiinţa o singură comisie centrală. Se susţinea că acest aspect lăsa
loc arbitrariului profesorilor chemaţi să noteze participanţii la examen.
Discuţiile referitoare la acordarea inamovibilităţii au constituit, aşa cum am
menţionat, puncte extrem de fierbinţi ale dezbaterilor din Cameră, opoziţia acuzând
reprezentanţii Partidului Naţional Liberal că doresc să menţină un control strict al
politicului în justiţie, prin inserarea în lege a dispoziţiilor referitoare la membrii
Ministerului Public, care se bucurau doar de stabilitate. Discriminarea creată de
sistemul inamovibilităţii în rândul procurorilor a fost aspru criticată şi de membrii
Partidului Naţional, deputatul Em. Antonescu precizând, în discursul său, că
„elementele serioase vor fugi de parchete şi foarte logic, căci după ce şi-au trecut
examenul la fel cu ceilalţi candidaţi, să vadă pe cei care au ieşit în urma lor asiguraţi
în carieră, iar ei purtaţi ca frunza pe apă”23.
Problema salarizării a fost, de asemenea, amplu dezbătută cu ocazia discutării
proiectului de lege, reprezentanţii tuturor partidelor căzând de acord că se impune o
cât mai rapidă reformă în domeniu, pentru a stopa exodul magistraţilor în avocatură şi
pentru atragerea unor elemente tinere în sistem24.
Spre deosebire de dezbaterile din Adunarea Deputaţilor, discuţiile din Senat au
21

DAD, şedinţa din 7 iunie 1924, în Monitorul Oficial, nr. 99 din 22 iunie 1924, p. 2771-2772.
Ibidem, p. 2773.
23
DAD, şedinţa din 8 iunie 1924 în Monitorul Oficial, nr. 100 din 24 iunie 1924, p. 2793.
24
Unul dintre cele mai realiste şi, totodată, impresionante discursuri pe această temă a fost cel
al deputatului Aurel Lazăr, membru al Partidului Naţional, care spunea: „Astăzi se cere de la
magistrat nu numai ştiinţa juridică vastă, ci mai vârtos simţul social, cunoştinţe economice şi o
concepţiune superioară morală. Toate aceste calităţi trebuie să fie închegate, armonizate cu o
cultură solidă naţională. Şi ca să ajungă şi magistratura română la acest nivel şi ca să putem
spune că scaunul justiţiei este tronul dreptăţii şi este aşezat pe stânca independenţei conştiinţei
şi este împodobit cu garanţia libertăţii morale şi cu autoritatea suverană, atunci trebuie să
asigurăm magistraturii o independenţă morală şi materială absolută”. (DAD, şedinţa din 9 iunie
1924, în Monitorul Oficial, nr. 101 din 26 iunie 1924, p. 2803)
22

128

Cristian Nicolae Ursulescu

fost mult mai tehnice şi au fost ocazionate de votarea proiectului de lege pe articole.
Cele mai importante obiecţiuni aduse de senatori au vizat, în principal, aceleaşi
chestiuni ca şi la deputaţi, fiind atinse, însă, şi alte probleme, precum vârsta pensionării,
vacanţele judecătoreşti ş.a. Intervenţia cu privire la vârsta pensionării a aparţinut
senatorului liberal Liviu Micşa, care a solicitat mărirea vârstei de pensionare la 65 de ani
pentru magistraţii de la judecătorie şi tribunale, la 68 de ani pentru cei de la curţile de
apel şi la 70 de ani pentru cei de la Inalta Curte de Casaţie. Motivaţia oferită de senator
pentru amendamentul propus era consecinţa crizei de personal din magistratură, dar şi o
recompensă pentru slujitorii justiţiei, care să le permită menţinerea în funcţie în
condiţiile unei salarizări superioare. În răspunsul ministrului George G. Mârzescu la
interpelările senatorilor s-a precizat: „Înainte de vacanţa magistraţilor, eu mă gândesc la
interesele justiţiabililor25. Şi în lucrările Senatului, opinia liberalilor a fost prezentată şi
susţinută de iniţiatorul legii, ministrul Mârzescu, cele mai multe amendamente venind
din partea senatorilor liberali şi ţărănişti26. Unele dintre aceste amendamente (precum
cele vizând încadrarea diferitor magistraţi în gradele reglementate în articolul 68;
perioada de stagiu la diferite instanţe; promovările judecătorilor de instrucţie şi ale
procurorilor de la tribunale; situaţii speciale prevăzute în articolul 183 referitoare la
pierderea salariului ca pedeapsă disciplinară) au fost admise, altele au fost respinse,
neîntrunind susţinerea majorităţii senatorilor. La rândul său, aspecte rezultate din
dezbateri (referitoare la chestiuni strict tehnice, ca, de exemplu, anii de stagiu pentru
recunoaşterea unui grad superior) şi considerate drept viabile şi benefice de ministrul
Mârzescu, au fost adăugate în lege, în urma aprobării lor prin vot.
*
Legea din 25 iunie 1924 a fost structurată pe cinci părţi: Partea I – Organele
puterii judecătoreşti; Partea II – Admisibilitatea şi numirile în ordinul judecătoresc;
Partea III – Poziţiunea membrilor ordinului judecătoresc; Partea IV – Vacanţe şi
concedii şi Partea V – Grefa Curţilor şi tribunalelor, fiecare conţinând, la rândul său,
titluri şi capitole.
În articolul 1 erau definite organele puterii judecătoreşti, conform principiului
ierarhizării, respectiv: judecătoriile, tribunalele, curţile de apel, curţile cu juraţi şi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aliniatul al doilea al textului de lege preciza că
regulile de competenţă aplicabile în cazul infracţiunilor comise de militari sunt
prevăzute de legea specială27.
Conform aliniatului 1 al articolului 2, hotărârile organelor puterii judecătoreşti
se pronunţau în numele legii şi se executau în numele Regelui.
Judecătoriile ocupau prima treaptă în ierarhia organizării judecătoreşti, având
25

Lege 1925, p. 293.
Majoritatea amendamentelor au fost formulate şi prezentate de senatorii I. Panaitescu,
Xenofon Eraclide, I. N. Predescu, Sima Niculescu şi St. Rusu.
27
Justiţia militară era realizată de: Consiliile de disciplină, care funcţionau pe lângă fiecare
regiment şi judecau infracţiunile săvârşite de militari cu grade inferioare; Tribunalele Militare
de pe lângă corpurile de armată, care judecau infracţiunile comise de ofiţeri şi cele comise de
civili, date prin lege în competenţa acestor instanţe; Curtea Militară de Casaţie şi Justiţie.
26
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şi cea mai largă competenţă. Fiecare judecătorie se compunea dintr-un judecător, unul
sau mai mulţi ajutori de judecători, unul sau doi grefieri şi numărul de impiegaţi
prevăzuţi în bugetul Ministerului de Justiţie. Articolul 3 califica judecătoriile după
caracterul comunelor care compun circumscripţiile lor, în urbane, rurale şi mixte. In
legile ulterioare Legii de organizare judecătorească din anul 1865, instanţele de fond
purtau denumiri diferite (judecătorii de ocol, judecătorii de pace rurale, urbane,
mixte), legiuitorul optând, la nivelul legii analizate, pentru denumirea de judecătorii,
ce este menţinută până în prezent. Judecarea cauzelor se desfăşura doar la reşedinţa
judecătoriei, fiind desfiinţată aşa numita „ambulanţă”. Legea conţinea şi dispoziţii
referitoare la modalitatea de asigurare a unor sedii corespunzătoare pentru
desfăşurarea în condiţii optime a actului de justiţie, precizându-se faptul că, în măsura
posibilităţilor, judecătorii şi grefierii vor beneficia şi de locuinţe de serviciu în
imobilele judecătoriilor. In civil, judecătoriile soluţionau litigiile patrimoniale de până
la 5.000 lei (plafon urcat în 1929 la 50.000 lei), iar legi speciale au extins competenţa
judecătoriilor la domeniile silvic, comercial, la raporturile de muncă etc. În sfera
penalului, judecătoriile soluţionau contravenţiile, delictele silvice şi delictele din legi
speciale sau din Codul penal sancţionate numai cu amendă.
La nivelul anului 1924, existau în România 492 de judecătorii la o populaţie de
16.500.000 locuitori (media fiind o judecătorie la 33.000 locuitori), pe provincii fiind
repartizate astfel: în vechiul Regat - 283 de judecătorii la 7.770.000 locuitori (o
judecătorie la 29.000 locuitori), în Transilvania - 116 judecătorii la 5.230.000 locuitori
(o judecătorie la 45.000 locuitori), în Basarabia - 73 de judecătorii la 2.665.000
locuitori ( o judecătorie la 36.000 locuitori) şi în Bucovina - 20 de judecătorii la
835.000 locuitori (o judecătorie la 41.000 locuitori)28. Se remarca la nivelul împărţirii
teritoriului în circumscripţii judecătoreşti o disproporţie între Vechiul Regat şi
Transilvania29, de exemplu, lucru constatat şi de ministrul George G. Mârzescu în
expunerea de motive la Legea din 14 aprilie 1925 de completare a Legii pentru
organizarea judecătorească: „pe când în vechiul Regat se găsesc judecătorii cu
maximum 13, 14 sau 15 comune, în Ardeal se întâlnesc judecătorii ale căror
circumscripţii cuprind de la 20 până aproape de 90 comune. Oricare ar fi deosebirea
formaţiunii comunei din vechiul Regat faţă de comuna din Ardeal, care se confundă
cu satul, disproporţia rămâne considerabilă […] Organizarea din vechiul Regat apare
dar ca mai apropiată intereselor justiţiabililor şi către ea trebuie să tindem”30.
Tribunalele ocupau treapta a doua în ierarhia judecătorească, fiind superioare
judecătoriilor, conform normelor de competenţă. Pentru fiecare judeţ era prevăzut un
singur tribunal, cuprinzând circumscripţiile judecătoriilor din subordine.
28

Lege 1925, p. 376.
Gh. Iancu, Preocupările Consiliului Dirigent în vederea organizării justiţiei în
Transilvania (1918-1920), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, 18, Cluj-Napoca,
1975, p. 213-228. V.M. Dumitriu, Justiţia în Ardeal. Organizarea judecătorească, în
Curierul Judiciar, nr. 14, 1921, p. 209-211. E. Fildant, Organizarea parchetelor din
Transilvania, în Curierul Judiciar, nr. 15, 1921, p. 225-230.
30
Lege 1925, p. 376.
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Tribunalele se compuneau din una sau mai multe secţiuni, fiecare având un
preşedinte, cel puţin doi judecători de şedinţă, unul sau doi supleanţi, unul sau mai
mulţi grefieri, ajutori de grefieri şi impiegaţi. La tribunalele cu mai multe secţiuni,
unul dintre preşedinţi deţinea, ca regulă generală, şi titlul de prim-preşedinte. În
organigrama fiecărui tribunal erau cuprinse, de asemenea, posturile magistraţilor
pentru îndeplinirea funcţiilor de judecător de instrucţie, judecător sindic şi judecător
pentru tutele.
Repartizarea magistraţilor pe secţii se realiza la începutul fiecărui an
judecătoresc de către prim-preşedinte şi preşedinţii de secţii, urmărindu-se realizarea
principiului potrivit căruia un magistrat nu îşi putea desfăşura activitatea în cadrul
aceleiaşi secţii timp de doi ani consecutivi. Totodată, erau desemnaţi şi judecătorii
care ocupau funcţiile de judecători sindici şi de judecători pentru tutele, curatele şi
fonduri dotale31.
În materie civilă şi comercială, tribunalelor le-a fost acordată competenţa
generală, iar în materie penală judecau ca instanţă de fond crima de delapidare până la
50.000 lei şi delictele, altele decât cele date în competenţa judecătoriilor. Ca instanţe
de apel, tribunalele erau însărcinate cu judecarea apelurilor contra hotărârilor
(denumite cărţi de judecată) judecătoriilor, iar ca instanţe de recurs judecau recursurile
declarate contra hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă şi ultimă instanţă.
Judecătorul de instrucţie îşi desfăşura activitatea sub directa supraveghere a
procurorului general de pe lângă Curtea de Apel. Delegarea unui magistrat pentru
ocuparea funcţiei de judecător de instrucţie era obligatorie şi revocabilă, putând fi
retrasă doar pe baza unui raport motivat al procurorului general.
În ceea ce privea componenţa completului de judecată, tribunalul, ca instanţă
de fond, judeca în complet de un judecător, iar în materie penală, de contencios
administrativ şi faliment şi ca instanţă de apel sau recurs judeca în complet de doi
judecători. În cazul opiniilor separate, se proceda la crearea completului de
divergenţă, prin acceptarea la deliberări a unui al treilea magistrat.
Pentru a asigura accesul liber la justiţie şi al cetăţenilor români de religie
musulmană, legea a prevăzut înfiinţarea unor instituţii juridice aparte, denumite
cadiate. Acestea funcţionau pe lângă tribunalele din Tulcea, Constanţa, Silistra şi
Bazargic, având aceeaşi competenţă teritorială.
În ceea ce privea competenţa materială, cadiatele judecau, după legile şi uzurile
musulmane, afacerile dintre cetăţenii de această religie referitoare la organizarea
familiei, la puterea părintească, la căsătorie şi divorţ, precum şi în materia
succesiunilor. Hotărârile pronunţate în primă instanţă de cadiate erau redactate în
limba română şi erau supuse apelului, care se judeca de tribunal.
Cadiatele funcţionau sub conducerea unui cadiu, asistat de un grefier. Conform
art. 23 din lege, numirea cadiului şi a grefierului se făcea de ministrul justiţiei, la
recomandarea preşedintelui tribunalului respectiv, având şi avizul conform al
31

Conform articolului 15, aceşti judecători puteau participa la lucrările tribunalului, în caz de
necesitate. În cazul în care luau parte la aceste lucrări, judecătorii sindici şi cei pentru tutele
beneficiau de acelaşi drepturi ca şi ceilalţi judecători.
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muftiului judeţului. Persoana propusă trebuia să îndeplinească mai multe condiţii32
pentru a ocupa funcţia de cadiu, condiţiile generale fiind aplicabile şi grefierului.
Următoarea treaptă în ierarhia judecătorească era ocupată de Curţile de Apel.
Legea de organizare judecătorească a stabilit numărul lor la doisprezece, având
reşedinţele în Braşov, Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi,
Iaşi, Oradea-Mare, Timişoara şi Târgu Mureş33.
Competenţa teritorială era stabilită prin lege în cazul fiecărei curţi,
corespunzător tribunalelor arondate.
Fiecare curte de apel se compunea din una sau mai multe secţiuni, fiecare
având un preşedinte şi cinci consilieri. De asemenea, era prevăzut un număr
suplimentar de trei consilieri, în vederea realizării inspecţiilor judecătoreşti, a ocupării
funcţiei de procuror general şi a prezidării Curţilor cu juraţi34.
Conducerea Curţii de apel era asigurată de preşedintele Secţiunii I, care, o dată
cu numirea sa în funcţie, devenea şi prim-preşedinte al Curţii, fiind asimilat în grad şi
onorariu cu consilierii Curţii de casaţie.
Şi la nivelul curţilor de apel, repartizarea magistraţilor pe secţii se realiza la
începutul fiecărui an judecătoresc de către prim-preşedinte şi preşedinţii de secţii,
urmărindu-se realizarea principiului potrivit căruia un magistrat nu îşi putea desfăşura
activitatea în cadrul aceleiaşi secţii timp de doi ani consecutivi.
În organigrama Curţii de apel era prevăzută şi Camera de punere sub acuzare,
formată din trei magistraţi ai curţii, desemnaţi la începutul anului judecătoresc.
În ceea ce privea componenţa completului de judecată, curtea judeca în
complet de trei judecători, hotărârea luându-se cu majoritate de doi, în toate apelurile
contra sentinţelor pronunţate de judecătorul unic, precum şi în cauzele penale. În toate
celelalte apeluri, precum şi recursurile, erau judecate de completul de cinci judecători,
hotărârile fiind adoptate cu majoritate de trei. Referitor la competenţă, Curţile de Apel
judecau în civil conform plenitudinii de competenţă şi în primă instanţă unele litigii de
contencios administrativ. In penal, Curţile de apel judecau apelurile contra sentinţelor
pronunţate de Tribunalele corecţionale şi recursurile împotriva hotărârilor date de
tribunale ca instanţe de apel. De asemenea, mai judecau, în primă şi ultimă instanţă,
unele delicte date de lege în competenţa lor.
Curţile cu juraţi funcţionau în fiecare judeţ şi judecau toate cauzele penale şi
32

Condiţiile erau generale (cele prevăzute în articolul 73 din lege, pe care trebuia să le
îndeplinească orice persoană propusă pentru a intra în magistratură) şi speciale (care se
raportau la vârstă – minim 25 de ani; la studii - buni cunoscători ai legilor mahomedane,
absolvenţi ai unei şcoli de drept canonic sau de teologie, absolvenţi ai seminarului din
Medgidia sau absolvenţi ai unei şcoli în care se preda legislaţia musulmană).
33
I.C. Filitti, E. Decusară, Al. Costin, op. cit., p. 355. Ion Agrigoroaiei, Gh. Palade, Basarabia
în cadrul României întregite (1918-1940), Chişinău, 1993, p. 73-75. I. Nistor, Istoria
Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 415.
34
Conform articolului 29 al. 4 din lege, o persoană nu putea deţine două delegări. Numirile în
funcţia de inspector, precum şi în funcţia de procuror general erau făcute de ministrul justiţiei,
iar preşedintele Curţii cu juraţi era numit de prim-preşedintele Curţii de Apel.
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delictele politice şi de presă, cu excepţia cazurilor prevăzute în articolul 26 din
Constituţia din 1923, respectiv delictele comise „împotriva Suveranilor Ţării,
Principelui Moştenitor, membrilor Familiei Regale şi Dinastiei, Şefilor Statelor
străine şi reprezentanţilor lor, îndemnurile directe la omor şi rebeliune, în cazurile
când nu au fost urmate de execuţiune, calomniile, injuriile, difamaţiile aduse
particularilor sau funcţionarilor publici oricare ar fi, atinşi în viaţa lor particulară sau
în cinstea lor personală” 35.
În ceea ce priveşte compunerea lor, curţile erau formate dintr-un consilier de la
curtea de apel (care deţinea şi funcţia de preşedinte al curţii cu juraţi), din doi
magistraţi de la tribunal şi din juraţii stabiliţi conform normelor de procedură penală.
Magistraţii care decideau punerea sub acuzare nu puteau participa la judecarea cauzei,
sub sancţiunea nulităţii absolute. Acuzarea era susţinută de un reprezentant al
Ministerului Public.
Curţile cu juraţi judecau în sesiuni ordinare, stabilite prin regulamentul special
pentru funcţionarea lor. In caz de necesitate, Ministrul Justiţiei putea să dispună
prelungirea sesiunilor ordinare sau putea să hotărască sesiuni extraordinare stabilind şi
cauzele care urmau să fie judecate. Curţile cu juraţi au fost desfiinţate în anul 1939,
fiind înlocuite cu secţiile criminale din cadrul Curţilor de Apel.
Curtea de Casaţie reprezenta instanţa supremă în sistemul judiciar românesc,
organizarea şi funcţionarea ei fiind stabilite prin lege specială36.
Activitatea Ministerului Public era reglementată de titlul 4 al Părţii I, respectiv
art. 44-50. Ministerul Public se compunea la Curtea de Casaţie din procurorul general
şi 5 procurori, la curţile de apel din câte un procuror general şi cel mult câte un
procuror de fiecare secţiune, la tribunale din câte un prim procuror (de fiecare tribunal
divizat) sau procuror şef (la fiecare tribunal nedivizat) şi numărul de procurori,
substituţi, secretari de parchet, ajutor de secretar şi impiegaţi stabiliţi de Ministerul de
Justiţie.
Activitatea Ministerului Public era reglementată de Codul de procedură penală,
excepţie făcând Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie, a cărui activitate era
stabilită prin legea de organizarea a instanţei supreme.
Art. 45 consacra subordonarea Ministerului Public executivului, prin dispoziţia
referitoare la conducerea acestei instituţii care era asigurată de ministrul justiţiei.
Subordonarea ierarhică din cadrul Ministerului Public era stabilită prin atribuţiunile
acordate procurorului general al Curţii de Casaţie, care avea dreptul de control şi
supraveghere asupra tuturor parchetelor curţilor de apel. La rândul său, procurorul
general al curţii de apel conducea activitatea tuturor procurilor, substituţilor şi
celorlalţi ofiţeri de poliţie judiciară din raza de competenţă a curţii. Procurorii de
35

În baza dispoziţiilor legii de organizare judecătorească, a fost elaborat Regulamentul pentru
funcţionarea curţilor cu juraţi din 20 mai 1925. Actul normativ a fost promulgat cu Decretul
Regal nr. 1643/1925 şi a fost publicat în M.O. nr. 109 din 20 mai 1925. Ulterior, prin Decretul
nr. 934 din 8 aprilie 1928, au fost modificate zece articole din regulament.
36
Instanţa Supremă a funcţionat în baza legii din 20 decembrie 1925, elaborată în conformitate
cu prevederile Constituţiei din 22 martie 1923.
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secţie şi substituţii îşi desfăşurau activitatea sub directa supraveghere şi îndrumare a
primilor procurori.
Portăreii erau agenţi judecătoreşti care urmăreau îndeplinirea actelor de
procedură şi a urmăririlor sau executărilor silite ordonate de justiţie. Legea de
organizare judecătorească prevedea existenţa unui corp al portăreilor pe lângă fiecare
tribunal şi judecătorie. Pentru o mai bună înfăptuirea a justiţiei, ministrul de resort
putea dispune ca un portărel să funcţioneze pentru două sau mai multe judecătorii37.
Corpul portăreilor era condus de un portărel şef, care îşi avea sediul la tribunal
şi avea ca principală atribuţie de serviciu repartizarea lucrărilor către portăreii din
subordine. Conform art. 52 din lege, în afară de portărei, pe lângă fiecare tribunal şi
judecătorie funcţiona şi un număr de agenţi care ajutau la executarea lucrărilor sau
îndeplineau actele de procedură.
Numărul portăreilor era stabilit de Ministerul de Justiţie iar activitatea lor era
supravegheată de preşedinţii instanţelor pe lângă care funcţionau.
In titlul 7 al Părţii I este reglementată activitatea inspectorilor judecătoreşti,
aceasta constituind unul dintre subiectele cele mai dezbătute cu ocazia discutării legii
în cele două camere ale parlamentului, fiind şi partea din lege care a cunoscut cea mai
amplă modificare ulterioară (legea din 28 noiembrie 1925).
Conform art. 56 din lege, inspectorii judecătoreşti funcţionau pe lângă
Ministerul de Justiţie, fiind determinat numărul lor pentru fiecare treaptă ierarhică a
instanţelor. Ca principale atribuţii de serviciu inspectorii urmăreau modul în care
magistraţii şi funcţionarii judecătoreşti aplicau legile şi îşi îndeplineau îndatoririle
profesionale, identificând greutăţile întâmpinate în derularea actului de justiţie şi
făcând propunerile necesare pentru înlăturarea lor. De asemenea, inspectorii
judecătoreşti erau obligaţi să raporteze Ministerului Justiţiei orice abatere disciplinară
constatată în sarcina personalului judecătoresc.
Conceput ca un organism care să coordoneze activitatea magistraţilor,
Consiliul Superior al Magistraturii nu beneficia de independenţă, funcţionând pe
lângă Ministerul de Justiţie. In ceea ce priveşte componenţa, consiliul era format din
prim preşedintele şi preşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie, preşedinţii Curţilor de Apel,
inspectorii Curţilor de Apel şi Ministrul Justiţiei sau un delegat al său, dintre membrii
Curţii de Casaţie, ai Parchetului Curţii de Casaţie sau secretarul general. Consiliul se
întrunea doar la convocarea Ministrului de Justiţie, ori de câte ori acesta aprecia că
este necesar, având ca principale atribuţii. exprimarea opiniei asupra confirmării,
numirii şi promovării magistraţilor inamovibili; darea avizului consultativ în toate
problemele în care Ministrul Justiţiei îl solicita; îndeplinirea oricăror alte atribuţii
stabilite prin lege. Consiliul nu putea ţine şedinţe decât cu minim 12 membri,
hotărârile fiind considerate valabile doar dacă erau adoptate cu 10 voturi. Şedinţele
37

In baza dispoziţiilor art. 51 din Legea de organizarea judecătorească, a fost elaborat
Regulamentul de Administraţie Publică pentru serviciul portăreilor şi pentru taxele actelor de
procedură şi de executare din 20 decembrie 1925 (sancţionat prin Decretul Regal nr.
3716/1925 şi publicat în MO nr. 282 din 20 decembrie 1925), modificat ulterior prin Jurnalul
Consiliului de Miniştri din 25 iulie 1926.

134

Cristian Nicolae Ursulescu

erau prezidate de ministru, iar în lipsa acestuia de primul preşedinte al Curţii de
Casaţie.
Partea a II-a a legii din 25 iunie 1924 reglementa admisibilitatea şi numirile în
ordinul judecătoresc. Conform art. 67 din lege, făceau parte din ordinul judecătoresc
şi aveau calitatea de magistraţi toţi judecătorii şi ajutorii lor, supleanţii şi judecătorii
tribunalelor, consilierii curţilor de apel şi casaţie, membrii de orice grad ai
Ministerului Public şi primii preşedinţi ai curţii şi tribunalelor. Aceştia erau împărţiţi
în nouă grade, ierarhizate conform funcţiilor deţinute.
Art. 73 din lege prevedea condiţiile pe care o persoană trebuia să le îndeplinească
pentru a putea accede în ordinul judecătoresc, respectiv: să fie cetăţean român; să aibă
deplina folosinţă a drepturilor civile, să fi îndeplinit serviciul militar, să nu posede
antecedente penale; să deţină titlurile de capacitate şi stagiu cerute de lege pentru funcţia
respectivă şi să cunoască limba română. Membrii ordinului judecătoresc erau numiţi
prin decret regal, iar una din condiţiile necesare pentru ocuparea unei funcţii în cadrul
acestui ordin era depunerea jurământului. Art. 78 din lege prevedea în mod expres că
actele unui magistrat sau ale unui auxiliar judecătoresc efectuate înainte de depunerea
jurământului erau lovite de nulitate absolută.
Capitolul II din titlul II al Părţii a II-a reglementa condiţiile pentru numirea şi
înaintarea supleanţilor, substituţilor şi ajutorilor de judecători, respectiv să întrunească
condiţiile generale de admitere în magistratură, să aibă vârsta minimă de 22 de ani şi să
deţină titlul de doctor sau licenţiat în drept al unei facultăţi de drept din ţară sau din
străinătate38.
Supleanţii şi ajutorii de judecători dobândeau dreptul de a judeca, iar substituţii
primeau dreptul de a pune concluzii doar după promovarea examenului de capacitate,
la care aveau dreptul şi obligaţia să se înscrie după împlinirea unui an de la numirea în
funcţie.
In art. 97-111 legea prevede anumite condiţii speciale pentru numirea
judecătorilor şi procurorilor la instanţele de diferite grade. Promovarea magistraţilor
se realiza conform avizului Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia
numirilor prim preşedintelui şi a preşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie, care se făcea de
ministrul justiţiei. Consiliul Superior al Magistraturii era obligat să evidenţieze, pentru
fiecare magistrat în parte, activitatea acestuia, într-un cazier individual39.
Conform art. 125 din lege, cumulul în funcţiile judecătoreşti era interzis,
calitatea de magistrat fiind incompatibilă cu funcţiile publice de orice natură, primite
fie prin alegere, fie prin numire, cu orice însărcinare publică (cu excepţia tutelei), cu
orice funcţie politică, cu statutul de salariat al unei societăţi comerciale sau cu
profesiile de avocat, militar sau cleric. Singura derogare de la aceste incompatibilităţi
38

În acest ultim caz, diploma urmând a fi recunoscută de Ministerul Instrucţiunii Publice, fiind
echivalată potrivit legilor şcolare – art. 79 din lege.
39
Acest document cuprindea, pe lângă menţiunea îndeplinirii condiţiilor generale şi speciale de
numire, menţiunea notelor de studiu, notelor examenelor de capacitate şi a notelor calificative
ale inspectorilor judecătoreşti, ale şefilor ierarhici şi ale curţilor respective. De asemenea, erau
menţionate pedepsele disciplinare aplicate.
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era funcţia de profesor de drept la o universitate sau la orice şcoală superioară din
oraşul de reşedinţă al magistratului. De asemenea, consilierii curţii de casaţie şi prim
preşedinţii curţilor de apel puteau fi delegaţi temporar în funcţia de secretar general în
Ministerul de Justiţie, cu păstrarea posturilor pe care le ocupau în magistratură.
Activităţile comerciale şi politice erau interzise sub sancţiunea aplicării unei pedepse
disciplinare. Magistraţii puteau pleda în procese în cauzele lor personale sau ale
membrilor familiei lor. Art. 130 din lege prevedea incompatibilităţile membrilor
completului de judecată sau ale acestora şi avocaţi.
Partea a III-a din lege reglementa poziţia membrilor ordinului judecătoresc,
referindu-se la îndatoririle magistraţilor, la inamovibilitate şi la disciplina
judecătorească.
Magistraţii şi funcţionarii judecătoreşti trebuiau să îşi exercite funcţia în termen
de zece zile de la numire sau promovare. Magistraţii şi funcţionarii judecătoreşti
trebuiau să locuiască în localitatea de reşedinţă a instanţei la care îşi exercitau
atribuţiunile şi nu puteau lipsi de la serviciu decât în timpul concediului obţinut conform
legii şi regulamentului. Potrivit art. 135 din lege, magistraţii şi auxiliarii erau datori să
păstreze secretul deliberărilor şi să respecte normele de competenţă teritorială.
Inamovibilitatea este instituţia care garantează magistraţilor că nu pot fi
revocaţi, suspendaţi din funcţie, mutaţi sau sancţionaţi disciplinar decât în cazurile
expres prevăzute de lege40. În regimurile autoritare, instituţia inamovibilităţii nu era
acordată magistraţilor, pentru a se reuşi realizarea obiectivelor politice prin
influenţarea actului de justiţie41. În România, inamovibilitatea a fost prevăzută în
legea Curţii de Casaţie din 24 ianuarie 1861, în art.17, menţionându-se că sunt
inamovibili preşedintele şi membrii Curţii de Casaţie. Legea de organizare
judecătorească din 9 iulie 1865 preciza că se va acorda inamovibilitatea şi
preşedinţilor, membrilor şi supleanţilor Curţii de Apel şi ai Tribunalelor, prin legi
speciale (art. 103). Legea de organizare judecătorească din 1 septembrie 1890 a
realizat acest deziderat, în art. 90, dispunând acordarea inamovibilităţii preşedinţilor şi
consilierilor Curţilor de Apel, precum şi preşedinţilor de tribunal care deţineau titluri
de licenţiat sau doctori în drept. Prin Legea de organizare judecătorească din 24
martie 1909, s-a extins inamovibilitatea asupra altor categorii de magistraţi (inspectori
judecătoreşti, judecători de tribunale şi de la judecătoriile de ocoale). Erau
reglementate, totodată, situaţiile în care magistraţii inamovibili puteau fi transferaţi, în
toate cazurile doar cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.
Legea, în art. 138, acorda inamovibilitatea tuturor judecătorilor şi procurorului
general al Înaltei Curţi de Casaţie şi procurorilor de secţie de la această instanţă.
Ceilalţi membri ai Ministerului Public şi supleanţii şi ajutorii de judecători se bucurau
doar de stabilitate42. Legea prevedea şi situaţiile în care un magistrat putea fi eliberat
40

E. Petit, op. cit., p. 497-499.
V. Romniceanu, Despre puterea judecătorească şi despre recrutarea personalului
judecătoresc, în Curierul Judiciar, nr. 30, 1921, p. 465-469.
42
Prin Legea de organizare judecătorească din 20 august 1938, beneficiul inamovibilităţii a
fost acordat şi procurorilor generali de la Curţile de Apel.
41
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din funcţie prin demisie, pensionare, caz de boală şi hotărâre disciplinară.
Articolele 153-172 reglementau atribuţiile adunării generale a magistraţilor din
cadrul curţilor şi tribunalelor, acestea urmând a se pronunţa cu privire la toate
problemele de serviciu care interesau instituţia în ansamblul său, de acordarea
avizului asupra proiectelor de lege sau asupra chestiunilor în care erau consultate de
ministrul justiţiei şi de tragerea la sorţi a magistraţilor în vederea repartizării pe secţie,
operaţiune impusă prin legi şi regulamente. Adunarea generală era legal constituită cu
participarea a 2/3 din numărul total al membrilor curţii sau tribunalului. şi erau
conduse de preşedintele instanţei.
Au fost reglementate şi alte probleme care conduceau la o bună înfăptuire a
justiţiei şi la creştere prestigiului magistraţilor, precum programul de muncă, uniforma
şi redactarea hotărârilor.
Magistraţii inamovibili puteau fi destituiţi de drept în anumite situaţii expres
determinate de lege, respectiv în cazul unei condamnări definitive pentru crimă sau
pentru vreuna din infracţiunile enumerate în art. 73 din lege sau a unei condamnări
definitive la pedeapsa corecţională aplicată pentru un delict; în cazul refuzului de a
îndeplini o obligaţie impusă de atribuţiunile de serviciu; în cazul lipsei nejustificate
de la serviciu; în cazul în care dovedea o „obişnuită neglijenţă sau vădită incapacitate”
sau era lipsit de demnitate în raporturile colegiale şi ierarhice; în cazul participării la
jocurile de noroc sau în cazul în care printr-o acţiune îşi compromitea în mod grav
demnitatea sau aducea atingere unităţii ordinului din care făcea parte. Pedepsele
prevăzute pentru aceste situaţii erau, conform art. 174 din lege, prevenirea, mustrarea,
eliminarea temporară de la înaintare, suspendarea pe timp limitat, disponibilitatea şi
destituirea.
În cazul magistraţilor amovibili dreptul de a introduce acţiunea disciplinară îi
revenea Ministrului de Justiţie. Sancţiunile erau aplicate de comisiile disciplinare care
funcţionau pe lângă Curtea de Casaţie şi pe lângă Curţile de Apel.
Partea a IV-a din lege reglementa vacanţele şi concediile magistraţilor, art. 218
dispunând că, în fiecare an, în perioada 15 iulie-15 septembrie, activitatea curţilor şi
tribunalelor era suspendată, restrângându-se doar la cauzele cu caracter urgent. De
asemenea, nu se exercitau activităţi în zilele de sărbători legale43. Activitatea parchetelor
nu era suspendată în astfel de cazuri, urmând a se asigura serviciul de continuitate şi în
zilele de duminică şi în zilele libere ocazionate de sărbătorile pascale sau de Crăciun.
Orice magistrat avea dreptul într-un an la un concediu de maxim o lună care putea fi
efectuat integral sau fracţionat. Pentru situaţii de urgenţă, magistraţii puteau beneficia şi
de permisiuni, care nu puteau depăşi într-un an un număr de 15 zile.
Activitatea grefei curţilor şi tribunalelor era reglementată în Partea a V-a, în care
erau prevăzute dispoziţii referitoare la compunerea grefelor, condiţiile pentru numirea şi
înaintarea funcţionarilor judecătoreşti, examenul de numiri, stagiu şi definitivat,
43

Legea prevedea, în articolul 219, 18 sărbători legale în care nu se desfăşurau activităţi de
către magistraţi, în afară de sărbătorile pascale şi cele de Crăciun. Erau astfel considerate drept
libere zile precum 25 martie – Buna Vestire sau Sfânta Treime care se sărbătorea la 50 de zile
după Paşti.
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disciplina şi autorităţile judecătoreşti, precum şi concedii44. Grefa Parchetului Curţii de
Casaţie, a Curţilor de Apel şi a tribunalelor era compusă dintr-un secretar, unul sau mai
multe ajutoare şi numărul de impiegaţi necesar. Grefierul trebuia să asiste la toate
şedinţele, să ia note, să redacteze procese verbale şi să verifice ca judecătorii să semneze
în registre şi pe minute. Grefierul trebuia să contrasemneze actele încheiate de
magistraţi, în lipsa semnăturii sale actul fiind lovit de nulitate absolută.
Art. 248 prevedea condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească o persoană
pentru a fi admisă în corpul funcţionarilor judecătoreşti. Accederea într-o funcţie în
cadrul grefelor nu se putea realiza decât după susţinerea unui examen de capacitate.
Pe lângă fiecare tribunal şi curte de apel funcţiona o comisie disciplinară
însărcinată cu judecarea şi pedepsirea disciplinară a funcţionarilor judecătoreşti care
comiteau abateri. Pedeapsa disciplinară era, potrivit art. 279, diferită de răspunderea
penală sau răspunderea civilă a acestor funcţionari. Pedepsele disciplinare şi
procedura în faţa comisiei disciplinare erau cele prevăzute în Statutul Funcţionarilor
Publici şi Regulamentul de aplicare a acestuia.
Art. 283 din lege reglementa dreptul la concediu al funcţionarilor judecătoreşti,
acesta fiind de maxim 30 de zile în cursul unui an, acordat de preferinţă în perioada de
vacanţă judecătorească (15 iulie-15 septembrie).
Legea prevedea în art. 288-324 mai multe dispoziţii finale şi tranzitorii,
referitoare la: norme de procedură penală, desfiinţarea unor autorităţi cu atribuţii în
domeniul justiţiei45, admiterea în magistratură a avocaţilor din circumscripţiile curţilor
de apel din Cluj, Oradea Mare, Timişoara şi Tg. Mureş, organizarea tribunalelor
conform noii organizări administrative a ţării şi asigurarea imobilelor necesare;
dispoziţii speciale referitoare la atribuţiile instanţelor tutelare din circumscripţiile
curţilor de apel din Braşov, Cluj, Oradea Mare, Timişoara şi Tg. Mureş, dictate de
lipsa unei legislaţii unitare în materie de tutelă şi curatelă, abrogarea unor dispoziţii
contrare celor din legea analizată, atribuirea calităţii de ofiţeri de poliţie judiciară
membrilor Ministerului Public şi judecătorilor de instrucţie, extinderea normelor de
procedură penală pe întreg teritoriul ţării începând cu data de 01.09.1925, înfiinţarea
curţii de apel din Braşov, începând cu data de 01.01.1926. Articolul ultim (324)
prevedea ca dată de intrare în vigoare a legii 01.06.1925, cu excepţia dispoziţiilor care
stabileau o anumită dată de aplicare.
În anexa legii era stabilit tabloul pentru reşedinţele şi circumscripţiile
tribunalelor, precum şi pentru reşedinţele judecătoriilor.
44

In baza dispoziţiilor Legii de organizare judecătorească au fost elaborate Regulamentul
pentru organizarea serviciului interior al tribunalelor, al grefelor lor şi al cancelariei
parchetelor din 29 decembrie 1925 (sancţionat prin Decretul nr. 3714/1925 şi publicat în MO
nr. 285 din 29 decembrie 1925) şi Regulamentul pentru organizarea serviciului interior al
Curţilor de apel, al grefelor lor şi al cancelariei parchetelor din 16 martie 1926 (sancţionat
prin Decretul nr. 985/1926 şi publicat în MO nr. 62 din 16 martie 1926).
45
Art. 294 dispunea desfiinţarea Directoratului justiţiei din Cluj şi a serviciilor de contabilitate
din cadrul curţilor de apel din Cernăuţi şi Chişinău, începând cu data de 01.09.1924.

22 IUNIE 1941: „AGRESIUNEA” ROMÂNIEI ANTONESCIENE
ÎMPOTRIVA RUSIEI STALINISTE
(DUPĂ UNELE PROBE EPISTOLARE)
Gheorghe Buzatu
În desfăşurările istoriei, intervin momente care se înscriu profund în memoria
tuturor generaţiilor succesoare. Voi menţiona că, în privinţa datelor memorabile ale
trecutului naţional, s-a ajuns, deja, la un consens, în nici un caz nefiind necesar cumva
de vreun scrutin: 24 ianuarie, 1 decembrie, 9 mai, iar, nu în ultimul rând, 22 iunie,
evenimentele survenite în zilele respective confundându-se de-acum, fără nici o
exagerare, cu înseşi clipele astrale ale istoriei noastre.
Nu este cazul să insist asupra cauzelor şi împrejurărilor în care, în urmă cu 65 de
ani, România a ajuns să se implice în cel de-al Doilea Război Mondial din 1939-1945,
alături de Germania şi împotriva URSS. Atunci, în condiţii politico-diplomatice şi
militare extrem de complexe şi de contradictorii, Ion Antonescu, conducătorul statului
român, având de ales între Adolf Hitler şi I.V. Stalin, a optat categoric pentru cel dintâi,
cu obligativitate, s-ar putea afirma, pentru orientarea spre Germania fiind în mod practic
îndemnat de întregul nostru trecut şi de realităţile tragice ale anilor 1939-1941, de
„dosarul” ce-şi depăşise exagerat „prea plinul” al vecinătăţii şi al raporturilor românoruse şi sovietice, vechi de aproape două secole şi jumătate, ca şi, netăgăduit, de
preferinţa netăgăduită a liderului de la Bucureşti, ce putea să fie – şi a fost! – una pur
subiectivă, dar în perfect acord cu tradiţiile sau sensurile devenirii noastre istorice. În
acest context, actul de la 22 iunie 1941 a reprezentat, mai mult decât un capăt de
drum, nu mai puţin, după cum rezultă din perspectiva deceniilor care s-au scurs, un
început de drum, totul înglobând, aşadar, un debut şi un final al problemelor majore
ce preocupă România la acest început de Mileniu III!
Legat de “alegerea” lui Antonescu pentru Berlin – contra Moscovei în 1941,
anumite elemente se impun, cu prioritate, a fi reţinute:
♦În epocă, nu numai România s-a situat de partea celui de-al III-lea Reich al
lui Hitler, căci, anterior, în 19351 sau în 1938, şi Marea Britanie şi Franţa l-au
secondat pe Hitler la ciopârţirea Cehoslovaciei2; în 1939-1940, ele s-au aflat cu
1

Pactul naval anglo-german din 18 iunie 1935 (cf. Maurice Baumont, Les origines de la
Deuxième Guerre mondiale, Paris, Payot, 1969, p. 157 şi urm.).
2
Cf. Maurice Baumont, La Faillite de la Paix (1918-1939), I-II, Paris, PUF, passim. Reţin din
concluziile reputatului istoric francez, fost membru al Institutului Franţei: „Învingătorii din
1918, incapabili să se pună de acord pentru a face ei înşişi corectările sugerate de experienţă şi
de raţiune, au lăsat în mod pasiv învinşilor toată libertatea de acţiune, pentru a demola prin
lovituri succesive tratatele încheiate, pentru a-şi reface potenţialul de luptă, în fine pentru
reînarmare, pentru reocuparea militară a malului stâng al Rinului, pentru absorbirea Austriei,
dezmembrarea Cehoslovaciei. Succesul a necesitat succesul Şi teribila Germanie s-a putut
reînarma [...] În loc de-a se fi ajuns la o pacificare generală comună, cum se voia în 1919, s-a
ajuns în 1939 la incendierea Europei, apoi a tuturor continentelor” (II, p. 891).
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Führerul doar într-un „război ciudat”, care, oricând, se putea solda cu o înţelegere
peste linia frontului; în acelaşi timp, după faimosul Pact Hitler-Stalin din 23 august
1939, soldat cu sacrificarea ţărilor din Marea Baltică şi Marea Neagră, inclusiv
România, URSS şi Germania au întreţinut cele mai bune raporturi, fiind deopotrivă
responsabil de declanşarea – la 1 şi 17 septembrie 1939 – ostilităţilor în Europa.
♦În 1940, URSS a săvârşit împotriva României, neprovocată în vreun fel, o
acţiune criminală, prin agresiunea făţişă de la 26-27 iunie materializată în notele
ultimative ale lui V. M. Molotov, în urma cărora a ocupat cu forţele militare provincii
(ori părţi din provincii) româneşti străvechi: Basarabia în întregime, Nordul
Bucovinei, Ţinutul Herţa şi mai multe ostroave din zona Gurilor Dunării, iar aceasta
nu era totul, întrucât URSS urmărea să-şi apropie şi alte porţiuni ale României ciuntită
în iunie-septembrie 1940, aşa după cum, în noiembrie 1940, aflat în vizită la Berlin,
acelaşi Molotov i-a precizat lui Hitler. Oricum, agresiunea URSS din zorii zilei de 28
iunie 1940 a declanşat reacţia în lanţ care, în vara-toamna anului 1940, a condus
nemijlocit la sfârşitul României Mari, parafat în august-septembrie 1940 şi de
acţiunile revizioniste ale Ungariei şi Bulgariei.
♦În momentele în care s-a pregătit şi a început Războiul în Est, la 22 iunie
1941, URSS încă nu era aliată cu SUA şi Marea Britanie, tabăra Naţiunilor Unite
închegându-se abia în urma agresiunii hitleriste, pentru a se coagula în lunile
următoare, când România era angrenată în eliberarea teritoriului naţional şi în
pedepsirea agresorului sovietic. Reiese că nicidecum nu se poate susţine cum că, din
start, de la 22 iunie 1941, România s-ar fi pus în stare de beligeranţă cu Puterile
Occidentale (cu Marea Britanie şi SUA, în primul rând), iar starea de război dintre
Bucureşti şi Aliaţii Occidentali, tradiţionali, a rezultat, ulterior, din jocul alianţelor în
anii 1941-1942. Campania României în Est (Războiul Sfânt, cum a fost denumit, în
chip nimerit şi din prima zi, de către Mihai Antonescu) a beneficiat, indiferent de
“culoarea” aliatului (A. Hitler) ori de stadiul deplorabil al pregătirii armatei noastre,
de susţinerea întregului or român, a partidelor istorice şi a Monarhiei, mai puţin de
suportul comuniştilor şi al altor indivizi aflaţi în solda Moscovei ori subjugaţi
propagandei staliniste. Cântecul Basarabiei, lansat în noaptea de 21/22 iunie 1941,
după faimosul Apel „Români vă ordon: Treceţi Prutul!” al generalului Ion
Antonescu, Comandantul de căpetenie al Armatei şi Conducătorul Statului Român, a
exprimat în modul cel mai fericit situaţia intervenită:
Azi-noapte, la Prut,
Războiul a-nceput...
Românii trec dincolo iară
Să ia, prin arme şi scut,
Moşia-răpită astă-vară...
Având în vedere situaţia concretă şi ţelurile campaniei (eliberarea provinciilor
româneşti ocupate şi zdrobirea comunismului), Războiul României din 1941-1944 a
purtat, de la un capăt la altul, un caracter naţional şi popular. România n-a luptat
decât pentru a-şi recupera fiii şi teritoriile istorice, şi pentru nimic altceva – NU! Ea
n-a purtat nicidecum – cum mai pretind niscaiva „istorici” - un război rasial, nici unul
în afara legilor internaţionale. Aşa după cum au demonstrat reputaţi specialişti,
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Războiul României în Est a fost unul paralel cu acela al Germaniei. Războiul din Est
n-a fost victorios, este adevărat, dar faptele românilor nu au rămas fără efect, mai ales
că ei au trebuit să plătească ulterior cu vârf şi însutit – o mai fac şi prezent (?!) –
pentru cutezanţa lor... După desprinderea României de Germania la 23 august 1944,
ţara a fost ocupată de URSS (de unde până atunci fusese doar satelit al Berlinului), i
s-au pretins cedări teritoriale în Răsărit şi enorme daune de război, ulterior i s-a impus
un nou regim social (comunist), iar lordul războiului, Mareşalul Ion Antonescu, după
ce a fost anchetat la Moscova (1944-1946), a fost trimis la Bucureşti, pentru a i se
intenta o farsă de proces, fiind condamnat la moarte şi executat la 1 iunie 1946. Ca
lider al unui război popular şi naţional – în fond, ce-l de-al doilea război al României
pentru reîntregirea ţării, după cel din 1916-1919 – Antonescu n-a fost şi nu putea să
fie... „criminal de război”. O asemenea etichetare nu are nici o substanţă juridică,
morală şi istorică. Este cazul să mă întreb dacă nu cumva calificarea drept „criminal
de război” a lui Antonescu nu este în măsură să ascundă pe cei care – fiind, evident,
ei înşişi criminalii (Stalin şi colaboratorii săi, în prima ordine) – s-au opus (ori au
sabotat) Războiul reunirii naţionale din 1941-19443, condus de Mareşal? De
asemenea, este extrem de dificil a se face o distincţie între Mareşalul Antonescu, în
postura de „criminal de război” şi poporul român, care l-a urmat până la 23 august
1944. Or, din cunoaşterea chiar şi superficială a realităţilor istorice, este imposibil de
culpabilizat, o dată cu Mareşalul, şi poporul român, cum că ar fi pregătit, declanşat,
purtat şi finalizat un... „război criminal”... Conchidem că între a ridica la rangul de
„criminal de război” pe cel de-al III-lea Mareşal al României şi a culpabiliza un popor
ori statul român şi armata sa, nu-i decât un pas – tentativă periculoasă, cu efecte greu
de întrevăzut. Amintesc, în context, că în 1946, la Nürnberg, judecătorii au avut
serioase reţineri în ceea ce priveşte trecerea Marelui Stat Major al Armatei Terestre
Germane în rândul organizaţiilor criminale; pe când, deducem, pentru România, acest
lucru nu pare exclus a se re-experimenta. De altfel, în nenumărate alte situaţii,
anterioare ori posterioare, în ochii asasinilor, atâtea dintre personalităţile trecutului au
avut „cinstea” de-a fi fost plasate tot în rândul... „criminalilor”: Mihai Viteazul, T.
Vladimirescu, N. Iorga, Iuliu Maniu s.a. Şi, desigur, pentru a conchide, ce-a mai
rămas din toate poveştile astea?
Astfel că, după 65 de ani, poporul român n-a încetat a cuteza o nouă trecere a
Prutului. Să fie clar, de această dată, trecerea Prutului echivalează, în Europa Unită,
nu (repet: NU) cu o acţiune militară, ci cu depăşirea unor situaţii limită. În 1941, cu
siguranţă, Mareşalul Antonescu a fost omul faptei; astăzi, el, cel chemat să rezolve
problemele României, ne-ar apare demodat şi neputincios. Dar, putem admite că
acesta-i un motiv pentru care ar trebui să renunţăm cumva la pagina de istorie care s-a
scris între 1941 şi 1944? Or, dimpotrivă, a o rescrie – în temeiul noilor documente puse
la dispoziţia specialiştilor, în condiţiile abolirii cenzurii şi ale perspectivei ce ne-o oferă
scurgerea timpului – este totuna cu a-l reabilita cu orice preţ pe Antonescu?
3

Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu, ultimul domn al tuturor românilor, în vol. Sub
semnul Muzei Clio – Prof. univ. dr. Ion Şt. Baicu la împlinirea vârstei de 70 de ani,
Ploieşti, Editura Mileniul III, 2004, p. 253-271.
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Nicidecum!
Mai ales că nu-i în discuţie decât cunoaşterea trecutului, care revine – trebuie
să se afle – exclusiv în sarcina istoricilor, cărora acest trecut (inclusiv Antonescu) le
aparţine netăgăduit, după ce politicienii de anvergură actuali, asistaţi de istorici
nespecialişti şi de o groază de analişti închipuiţi, manevraţi de serviciile secrete din
toate zările, l-au asasinat, după 1989, a doua oară pe Mareşalul Antonescu. Şi asta
chiar aici, în ţara lui, şi cu aportul, conştient sau inconştient, al multora din noi. Cu
adevărat – ISTORIA SE REPETĂ!
Întrucât toate acestea s-au mai întâmplat cândva cu atâţia. Oricum, în mod
sigur, cu Mihai Viteazul, T. Vladimirescu, N. Iorga, Iuliu Maniu, Gh. Brătianu …
***
S-a afirmat, şi nu mai revin, pentru ce şi cum, din primul moment, implicarea
României la 22 iunie 1941 în cel de-al doilea război mondial pentru eliberarea
provinciilor istorice din Est şi Nord şi pentru anularea ameninţării comuniste – pentru
atât şi, pentru nimic mai mult, nu, cum s-a exprimat plastic la 1916, în împrejurări
omoloage, strălucitul Nicolae Iorga - a reprezentat una din clipele astrale ale trecutului
nostru, precum, altcândva, 1600, 1859 sau 19184. Discuţiile şi toate cercetările din
ultimele decenii relativ la cauzele îndepărtate sau imediate ale războiului, analiza
condiţiilor concrete în care ostilităţile româno-sovietice au devenit inevitabile s-au
dovedit şi vor rămâne, oricând, extrem de interesante şi de utile, iar nicidecum, după
cum se afirma cândva sau după cum ar mai dori careva azi, provocatoare şi, mai ales,
nostalgice. Încă în urmă cu exact 62 de ani, la Fribourg (Elveţia) şi la Paris, sub egida
comună a Editurilor Egloff şi Librairie Universelle de France, marele diplomat Grigore
Gafencu a tipărit o carte care avea să se înscrie pentru câteva decenii în top în
istoriografia mondială, devenind una dintre cărţile de referinţă privitoare la
„preliminariile” Războiului din Est din 1941-19455. Beneficiar al unor solide studii şi
informaţii şi al unei experienţe netăgăduite în domeniul diplomaţiei române şi europene,
el însuşi un strălucit practician şi un excelent memorialist al anilor 1939-1941, Gafencu,
cum era şi firesc, a insistat asupra originilor războiului româno-sovietic din 1941,
depistând, aşadar, cauze care, în timp, coborau cel puţin până spre anul 1812, când, în
urma faimoasei păci de la Bucureşti, Rusia a ocupat Basarabia6. Iar, cu referire la cauza
imediată a conflictului din 1941-1945, Grigore Gafencu, în raportul diplomatic întocmit
după încheierea misiunii lui din 1940-1941 la Kremlin şi insistând asupra ultimei
întrevederi cu V. M. Molotov, la două zile după intervenţia stării de război între
Bucureşti şi Moscova, relata tonul categoric, inadmisibil în raporturile oficiale, în care
liderul diplomaţiei U.R.S.S. i-a reproşat:
- „România nu avea dreptul să rupă pacea cu U.R.S.S. (subl. ns.)”7.
4

Cf. Gh. Buzatu, ed., Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, Editura Mica
Valahie, 2003, p. 125-127.
5
Vezi Préliminaires de la Guerre à l´Est. De l´accord de Moscou (21 août 1939) aux
hostilités en Russie (22 juin 1941), Fribourg – Paris, 1944; ediţia a X-a, Fribourg – Paris, 1947.
6
Ibidem, p. 260 şi urm.
7
Grigore Gafencu, Misiune la Moscova. 1940-1941, eds. I. Calafeteanu şi colaboratori,
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Replicând cu demnitate, trimisul Bucureştilor, după cum pretinde, a observat
că, din contra, după ce succesiv „brutalului ultimatum” din iunie 1940 Kremlinul
ocupase Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi mai multe ostroave din zona
Gurilor Dunării, „Uniunea Sovietică a distrus în România orice simţământ de
siguranţă şi de încredere şi a trezit îndreptăţita teamă că însăşi fiinţa statului român
este în primejdie. Am căutat atunci un sprijin în altă parte [la Germania]. Nu am fi
avut nevoie de acest sprijin şi nu l-am fi căutat, dacă nu am fi fost loviţi şi dacă nu neam fi simţit ameninţaţi [...] Lovitura cea dintâi, care a zdruncinat temelia unei
asemenea Românii [independente], chezăşie de siguranţă şi de pace, acoperire
firească şi atât de folositoare a unui hotar întins şi însemnat al Rusiei, a fost dată, din
nenorocire, de guvernul sovietic. Cele ce se întâmplă azi [războiul!] sunt urmăririle
acestei nenorociri care a dus acum la un război între două popoare care niciodată în
istoria lor nu au luptat unul împotriva altuia (subl. ns.)”8. Astfel că declanşarea
ostilităţilor, calificate de autorităţile de la Bucureşti, în evident scop propagandistic,
drept începutul Războiului Sfânt, a provocat un entuziasm cvasi-general în rândurile
opiniei publice naţionale. Generalul Platon Chirnoagă, autorul celei dintâi istorii
serioase consacrate conflictului din Răsărit, a reţinut, ca analist şi ca participant, că
„acest război era dorit de toată naţiunea română, pentru că prin ele se vedea de toţi
salvarea neamului de sub permanenta ameninţare rusească (subl. ns.)”9. Un alt analist
şi martor ocular, Constantin I. Kiriţescu, acelaşi care, după 1918, a publicat faimoasa
trilogie privind Istoria războiului pentru întregirea României. 1916-191910, s-a
dovedit mai reticent, consemnând că, reacţia provocată în rândul opiniei publice în
urma războiului, „a fost mai curând un simţământ de strângere de inimă, decât o
explozie de entuziasm (subl. ns.)”11. Înţelegând motivele subiective ale unei atare
observaţii, trebuie consemnat însă că, la 22 iunie 1941, entuziasmul ţării a fost sincer
şi plenar, în nici un fel trucat. Ceea ce se petrecuse, la numai un an după pierderea
ţinuturilor istorice, era pur şi simplu neaşteptat şi incredibil pentru cei mai mulţi, astfel
că, în prima ordine, ambele proclamaţii către Ţară şi Armată ale generalului Ion
Antonescu12, preşedintele Consiliului de Miniştri şi Conducătorul Statului, au avut un
ecou imediat şi imens, mai cu seamă că, intervenind prin surprindere şi fiind excelent
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, p. 230. Versiunea avea să fie reconfirmă şi în
Jurnalul diplomatului (Grigore Gafencu, Jurnal, I, ediţie Laurenţiu Constantiniu, Bucureşti,
Editura PRO HISTORIA, 2006, pp. 218-222).
8
Grigore Gafencu, Misiune la Moscova, p. 231.
9
General Platon Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României contra Rusiei
Sovietice. 22 iunie 1941 – 23 august 1944, ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura Fides, 1998, p. 178
(ed. I – Madrid, Editura Carpaţi, 1965).
10
Lucrarea s-a bucurat de trei ediţii în limba română (Bucureşti, 1922-1924, 1926-1927 şi
1989) şi una în limba franceză (Paris, 1934).
11
Constantin I. Kiriţescu, România în al doilea război mondial, II, ediţie Gh. Buzatu,
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, p. 216.
12
Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, I, ediţie Gh. Buzatu, Iaşi, Editura
Moldova, 1992, p. 158-161.
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scrise, adresate de-a dreptul inimilor românilor simpli, răspundeau direct aşteptărilor
tuturor. A intrat, deja, în legendă îndemnul lui Antonescu adesea invocat în cazul unor
condiţii imposibile: „Ostaşi, vă ordon: Treceţi Prutul!” Mai ales că ordinul
exprima, fără nici o reţinere, scopul chemării la război: „Zdrobiţi vrăjmaşul din
răsărit şi miazănoapte. Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri
cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul Ţării glia străbună a Basarabiei şi codrii voievodali
din Bucovina, ogoarele şi plaiurile voastre”13. Proclamaţia către Ţară relua ideea,
subliniind că Războiul Sfânt ce începuse se purta „nu numai pentru reclădirea
drepturilor naţionale, dar şi împotriva celui mai mare duşman al lumii:
bolşevismul”14. Presa acelor zile, peste diferenţele de nuanţe şi dispoziţiile primite din
partea puterii, a reflectat veridic şi din belşug măreţia clipelor15. Relativ la atitudinea
faţă de război, ea avea să se desprindă categoric din rezultatul referendumului naţional
de la 9 noiembrie 1941, când, cu 3 481 311 voturi pentru şi doar 74 voturi contra,
naţiunea şi-a exprimat aprobarea pentru tot ce înfăptuise până atunci „guvernarea
dezrobitoare a Mareşalului Antonescu”16. Ţelurile campaniei din Răsărit au fost
expuse, din prima clipă, nu numai prin proclamaţiile lui Ion Antonescu , dar şi prin
inspiratul Cuvânt rostit la Radio Bucureşti în miezul zilei de 22 iunie 1941 de către
Mihai Antonescu17, deja omul nr. 2 al regimului, urmat, în curând, de alţi lideri civili
şi militari18 sau de corifeii spiritualităţii naţionale19. În fond, ceea ce a contat decisiv a
13

Ibidem, p. 158.
Ibidem, p. 161.
15
Cf. Gh. I. Florescu, Intrarea României în al doilea război mondial şi presa românească
a timpului, în vol. Romania and World War II/ România şi cel deal doilea război
mondial, ed. Kurt W. Treptow, Iaşi, Centrul de Studii Româneşti, 1996, p. 107-133.
16
Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, Centrul de Istorie şi
Civilizaţie Europeană, 1995, p. 22-23.
17
Vezi Mihai Antonescu, Războiul Sfânt, Bucureşti, 1941, 19 p.
18
Vezi General Radu Rosetti, Războiul pentru reeliberarea Bucovinei şi Basarabiei,
Bucureşti, 1942 (comunicare susţinută în plenul Academiei Române, 20 martie 1942); general
Nic. Sc. Stoenescu, Pentru ce luptăm?, Bucureşti, 1941. Pentru alte exemple, vezi bibliografie în
Gh. Buzatu, România şi războiul mondial, pp. 74-76, 93-99. Reţinem din textul generalului
Stoenescu: „22 iunie 1941 este o piatră de hotar în istoria neamului românesc. Ea separă zile de
întuneric de zile de lumină [...] Pentru ce luptăm? ... este o întrebare a trecutului pentru noua
aşezare a viitorului românesc [...] Luptăm pentru a ne păstra întreagă fiinţa noastră naţională şi
pentru a ne împlini rolul civilizator pe care destinul ni l-a hărăzit...” (pp. 3, 20-21).
19
Vezi numărul special memorabil al Revistei Fundaţiilor Regale, închinat lui I. Antonescu,
Bucureşti, an. VIII, nr. 8-9/1 august – 1 septembrie 1941, 707 p., îndrumat de D. Caracostea, cu
colaborări semnate de C. Rădulescu-Motru, S. Mehedinţi, D. Caracostea, Ştefan Ciobanu, C.C.
Giurescu, Mihail Sadoveanu, Nichifor Crainic, Ion Pillat, Tudor Arghezi, Gala Galaction,
Adrian Maniu, Emanoul Bucuţa, Ion Minulescu, Ion I. Nistor, I.D. Ştefănescu, Mircea Streinul,
Leca Morariu, D. Marmeliuc, Ion Pelivan, Ion Buzdugan, D. Iov, P. Cazacu, George Drumur,
G. Bezviconi, Olga Cruşevan, V. Harea, Corneliu Crăciun, Valeriu Şt. Ciobanu, Aurel Cazacu,
Iulian Vesper, Sergiu Grosu, Paul Mihailovici, Octav Sargeţiu, Neculai V. Coban, George G.
Dumitrescu, Petru Iroaie, Petru Comarnescu şi Sextil Puşcariu.
14
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fost credinţa în misiunea ostaşului de pe front. Să exemplificăm, în context, cu cîteva
„voci” dintre cele incluse de scriitorul Al. Lascarov-Moldovanu în cunoscuta-i
antologie de război20. Astfel, locotenentul I.N.D. comunica prietenului său Tătunu din
Bucureşti: „... Nu e uşor războiul [...] dar ne ţinem cu sufletul tare că luptăm pentru
cruce şi credinţă, pentru mai multă dreptate şi atât de aşteptata înnoire a omului”21.
De asemenea, căpitanul de cavalerie E.I., adresându-se mamei, o implora: „...Şi să fiţi
convinşi că noi aici [pe front] zidim serios şi puternic temeliile unei Românii mari şi
frumoase, aşa cum dorim cu toţii”22. În ceea ce-l privea pe maiorul M.C., acesta,
destăinuindu-se căpitanului I.P., îi vorbea deja de „victoria finală”23, în vreme ce
sublocotenentul N.C., mai optimist, îi comunica fratelui său G.C. din Bucureşti: „Ne
apropiem de visul nostru al tuturora: victoria totală”24!
Cu scopul mărturisit de a nu mai reveni, în continuare, asupra unor aspecte
cunoscute ori deja tratate, intenţionăm să stabilim un cadru precis de cercetare. Din
extrem de numeroasele mesaje (cu predilecţie, telegrame şi scrisori) transmise
generalului Antonescu pentru fapta de la 22 iunie 194125, am reţinut numai 1526
schimbate prin excelenţă între personalităţi marcante ale timpului şi Conducătorul
Statului pe tema semnificaţiilor multiple şi majore ale evenimentului investigat.
Pentru precizie, menţionăm că am selectat corespondenţele primite/trimise sau
schimbate de la/de/între generalul Antonescu şi următorii subiecţi:
1-2 – Regele Mihai I
3 – Patriarhul României Nicodim
4 – Episcopul Dobrogei Gherontie
5 – Valer Pop, fostul lider al PNŢ, implicat în negocierile finalizate cu
impunerea Dictatului de la Viena din 30 august 1940
6 – Profesorii Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, în frunte cu
decanul în funcţie, prof. Alexandru Marcu, susţinut în demersul său de universitarii
(unii membri sau viitori membri ai Academiei Române) I. Andrieşescu, N. Bănescu,
Gh.I. Brătianu, T. Capidan, D. Caracostea. N. Cartojan, Ştefan Ciobanu, N.
Florian, C.C. Giurescu, D. Gusti, I. Nistor, Gh. Oprescu, I. Petrovici, M. Ralea,
Al. Rosetti, I.D. Ştefănescu ş.a. (în total – 30)
20

Al. Lascarov-Moldovanu, Scrisorii de război. Din anul vitejiei româneşti. 1941, ediţia a
II-a, Bucureşti, 1942, 351 p.
21
Ibidem, cap. II – Frontul de foc.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Mesajele respective, diseminate în întreaga corespondenţă primită/expediată de Cabinetul
Militar al Conducătorului Statului, a fost în parte adunată şi în dosare speciale, precum, mai ales,
în ANIC, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri – Cabinetul Militar, dosar 558/1941.
26
Precizăm că, în presa acelor zile, s-a difuzat un comunicat al Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri prin care Ion Antonescu mulţumea expeditorilor mesajelor şi-i îndemna ca, pe mai
departe, să ofere cel mai bun sprijin prin muncă, fiecare unde se afla pe frontul intern, în vreme ce
armata îţi făcea datoria pe teatrul de război (ANIC, fond PCM – CM, dosar 558/1941, f. 309).
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7 – Prof. Ştefan Ciobanu, în nume personal
8 – Prof. I. Simionescu, preşedintele în exerciţiu al Academiei Române
9 – Dr. Daniel Ciugureanu, luptător basarabean pentru Unire, fost ministru al
Basarabiei
10 – Prof. N. Smochină, originar de peste Nistru şi preşedintele „Asociaţiei
Românilor Transnistrieni”
11 – Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan
12 – Dr. W. Filderman, preşedintele în exerciţiu al Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România
13 – Prof. M. Manoilescu, fost ministru de Externe, negociator şi semnatar
pentru România, alături de Valer Pop, al Dictatului de la Viena
14 – General Ştefan Panaitescu
15 – Prof. Al. Procopovici, în fruntea unui grup de refugiaţi bucovineni
stabiliţi la Sibiu.
Dintre mesajele luate în consideraţie, 9 sunt datate 22 iunie 1941, 2 – 23 iunie
1941, 2 – 24 iunie 1941, 1 – 28 iunie 1941 şi, în sfârşit, 1 – 28 iulie 1941, acesta din
urmă fiind transmis lui Antonescu de către Mihai I, imediat după ce „vitezele trupe
româno-germane au alungat peste Nistru armatele comuniste şi au reîntregit pe vecie
[sic!] ţara Moldovei”27. Nu am ignorat, de asemenea, documente privind organizarea
propagandistică a campaniei din Est (vezi E).
De remarcat că, o dată cu felicitările adresate Conducătorului Statului pentru
acţiunea declanşată, în colaborare cu A. Hitler, expeditorii au insistat, fiecare separat
sau combinat în cuprinsul aceluiaşi mesaj, asupra următoarelor probleme, ceea ce
dovedea cunoaştere profundă şi realism în abordarea situaţiei existente:
A. Avantajul obţinut prin iniţiativa în război, scopul fundamental al
campaniei:
- reîntregirea hotarelor româneşti şi, concomitent, răpunerea
bolşevismului (Valer Pop)28;
- reîntregirea Sfintei Ţări a lui Ştefan cel Mare (Mihai I)29;
- dezrobirea Basarabiei (Ştefan Ciobanu)30;
- eliberarea României dintre Prut şi Bug (dr. Daniel Ciugureanu)31;
- recucerirea provinciilor pierdute (dr. W. Filderman)32;
- reîntregirea ţării (general Ştefan Panaitescu33, grupul bucovinenilor din
34
Sibiu , prof. I. Simionescu35 etc.).
27

ANIC, fond PM – CM, dosar 558/1941, f. 14.
Ibidem, f. 99.
29
Ibidem, ff. 13, 19.
30
Ibidem, f. 170.
31
Ibidem, f. 164.
32
Idem, fond PCM – SSI, dosar 109/1941, f. 32.
33
Idem, fond PCM – CM, dosar 558/1941, f. 215.
34
Ibidem, ff. 271-274.
35
Ibidem, f. 217.
28
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B. În privinţa destinului eforturilor viitoare, necesare atungerii scopul final al
războiului:
- România Mare şi veşnică (episcopul Gherontie36, Valer Pop37);
- mărirea ţării, pentru a se reuni toţi fraţii (prof. N. Smochină38, mitropolitul
Nicolae Bălan39 ş.a.);
Dintr-o asemenea perspectivă, Ion Antonescu se impunea – în viziunea prof.
M. Manoilescu – drept un reparator al istoriei40.
C. În context, nu au lipsit, se înţelege, urările pentru un sfârşit glorios al
ostilităţilor, de care depindea, categoric şi exclusiv, atingerea obiectivului
fundamental al războiului - reîntregirea ţării. S-a apelat la formule de tot felul,
care de care mai optimiste: victorie deplină (Patriarhul Nicodim)41; victorie, pentru
ca Patria să ajungă a-şi exprima plenar vrerea (prof. Al. Marcu şi colegii săi de la
Universitatea bucureşteană)42; tot victorie, pentru ca graniţele să fie fixate... pe vecie
(Mihai I)43; izbândă deplină (prof. N. Smochină)44.
D. Pe de altă parte, în ceea ce-l privea pe Ion Antonescu, acesta – răspunzând
mesajelor receptate – şi-a exprimat acordul faţă de expeditori, în sensul că aceştia
întrevăzuseră cu temei rostul Războiului Sfânt în direcţiile juste şi naturale
proclamate oficial, adică:
- pentru refacerea Patriei i biruinţa Crucii (răspuns Patriarhului Nicodim)45;
- pentru refacerea Patriei mutilate şi răstignite pe timp de un an pe crucea
tuturor suferinţelor (răspuns lui Valer Pop)46;
- alungarea întunericului, prin zdrobirea comunismului (răspuns prof. I.
Simionescu)47;
- în fine, replicând Mitropolitului Nicolae Bălan, Ion Antonescu definea în
chintesenţă Războiul Sfânt, „în care fiii tuturor ţinuturilor româneşti luptă biruitor
pentru reîntregirea Patriei şi pentru dezrobirea fraţilor răpiţi”48.
E. Un document special se referă la pregătirea corpului de „misionari” pentru
munca propagandistică49 cel puţin în etapa iniţială a războiului50.
36

Ibidem, f. 203.
Ibidem, f. 99.
38
Ibidem, f. 205.
39
Ibidem, f. 117.
40
Ibidem, f. 233.
41
Ibidem, ff. 24-25.
42
Ibidem, ff. 121-122.
43
Ibidem, ff. 13, 19.
44
Ibidem, f. 205.
45
Ibidem, f. 23.
46
Ibidem, f. 96.
47
Ibidem, f. 217.
48
Ibidem, f. 175.
49
Vezi Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu şi războaiele anticomuniste ale României, în
Orizont XXI, Piteşti, nr. 3/2006, p. 32-36.
50
ANIC, fond DGP, dosar 176/1941, ff. 139-143.
37
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Este de la sine înţeles că, în condiţiile date, din partea Conducătorului Statului
şi Comandantului de Căpetenie al Armatei Române nu putea porni, către toţi
admiratorii şi suporterii săi, în afară de consideraţiile specifice fiecărui mesaj primit,
asigurări ferme de convingere în victoria pe Frontul de Est! În acest sens,
pilduitor rămâne mesajul adresat lui Mihai I de pe front, la 23 iunie 1941, ca răspuns
la telegrama din ajun a suveranului:
Bucureşti, Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Nr. 114 – 23.6.1941, ora 10
Majestăţii Sale Regelui51,
Mulţumesc respectuos Majestăţii Voastre pentru cuvintele
îmbărbătare şi de apreciere cu care aţi cinstit Armata şi pe mine.
Fiţi sigur, Majestate, de devotamentul nostru.
Pentru Ţară şi pentru Majestatea Voastră ne batem.
Pentru Ţară şi pentru Majestatea Voastră trebuie să învingem.

de

GENERAL ANTONESCU
Pentru a încheia, precizăm ca am selectat cel mai frumos schimb de
mesaje realizat, în împrejurările relatate de Ion Antonescu şi unul dintre
corespondenţii săi. Este vorba, în opinia noastră, de telegramele semnate
succesiv de Valer Pop şi Ion Antonescu, la 22-23 iunie 1941:
General
Ion Antonescu52,
Conducătorul Statului
Bucureşti
Bucureşti,
Nr. 16628 – 22.6.1941, ora 13,55
În clipa când se săvârşeşte întâiul şi cel mai însemnat act pentru
reîntregirea hotarelor româneşti, Vă urez, adânc emoţionat, să conduceţi Ţara
şi Armata la cele mai înalte culmi ale gloriei prin răpunerea bolşevismului, a
celui mai crunt duşman al nostru şi al omenirii.
Trăiască România Mare!
Valer Pop
51
52

Idem, fond PCM – CM, dosar 558/1941, ff. 3, 4, 11-12, 21.
Ibidem, f. 99.
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Domnului Valer Pop53
La Ministerul Afacerilor Străine,
Bucureşti
Vă mulţumesc pentru simţămintele şi bunele urări ce-mi adresaţi la
săvârşirea întâiului pas pentru refacerea Patriei mutilate şi răstignite timp de
un an pe crucea tuturor suferinţelor.
General Antonescu
În concluzie, având în consideraţie personalitatea semnatarilor mesajelor
examinate şi valoarea intrinsecă a documentelor, dintre care unele sunt cunoscute de
vreme ce au apărut în presa epocii, nu ne rămâne decât să relevăm rolul probelor de
acest gen în aprofundarea şi determinarea caracterului dreptului şi justificat al
războiului declanşat de România la 22 iunie 1941.

53

Ibidem, f. 96.
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ANEXE
-1[21 iunie 1941] – Ministerul Afacerilor Interne
către Direcţia Generală a Poliţiei –
Propaganda anticomunistă
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Cabinetul Secretarului General
Confidenţial

No. 4008
21 iunie 1941

Direcţiunea Generală a Poliţiei54

Operat

Am onoare a trimit alăturat, în copie, ordinul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri Nr.
62783/941, însoţit de o notă informativă, relativă la activitatea Serviciului Secret al
Misionarilor de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale, rugându-vă să binevoiţi a dispune
executarea ordinului în rezoluţie al Domnului Ministru al Afacerilor Interne, General de
Divizie D. Popescu.
Rugăm a ne comunica, până la 8 iulie 1941, rezultatul măsurilor luate de Dvs.
Secretar General,
Colonel Al. Pătruţoiu55
COPIE
de pe ordinul
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri Nr. 62783/m.c.i.
din 19 iunie 1941, către
Ministerul Afacerilor Interne Nr. 4008 din 19 iunie 194156
Cu onoare se trimite alăturata Notă Informativă – relativă la activitatea Serviciului
Secret al Misionarilor de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale – pe care Domnul General
Antonescu, Conducătorul Statului, a pus următorul ordin de rezoluţie:
- „Executarea rezoluţiilor din text57.
- Să se închidă toate cafenelele evreieşti din Moldova58.
a) Să fie identificaţi pe regiuni toţi jidanii, agenţi comunişti sau simpatizanţi59.
Ministerul de Interne trebuie să-i ştie, să le interzică circulaţia şi să fie în măsură a face
54

ANIC, fond DGP, dosar 176/1941, f. 139.
Pe original: DGP, intrare Nr. 40772/25 iunie 1941.
56
ANIC, fond DGP, dosar 176/1941, f. 140.
57
În dreptul acestui paragraf: Direcţia Generală a Poliţiei.
58
În dreptul acestui paragraf: S-a dat ordin telegrafic Nr. 40772/25.6.
59
În dreptul acestui paragraf: Să se urmărească, cu noi tabele. S-au luat deja măsuri.
55
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cu ei ceea ce voi ordona, când va fi momentul oportun60.
b) Trebuie să se pregătească Serviciul, care să adune61 – din Basarabia şi Bucovina –
toate crimele şi toate suferinţele populaţiei, în timpul dominaţiei bolşevice62, pentru a fi imediat
folosit la ţară, în fabrici, cinematografe şi în şcoli”63.
De asemenea, Domnia Sa a aprobat toate propunerile, făcute de Ministerul Propagandei
Naţionale, prin darea de seamă înaintată cu Nr. 83/M, din 31 mai 1941, şi arătate în nota
alăturată64.
Vă rugăm să binevoiţi a dispune65, raportându-se Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
(Serviciul Central de Informaţii), rezultatul măsurilor luate de Dvs., până la data de 10 iulie 1941.
Din Ordinul
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri,
General ss/I[lie] Şteflea

Pt. Conformitate
Şef de Cabinet
Căpitan,
P. Băbeanu

COPIE
ACTIVITATEA SERVICIULUI SECRET AL MISIONARILOR
DE LA 1 APRILIE 1941 PÂNĂ LA 1 IUNIE 194166
---

Ca răspuns la dispoziţiunile date de Domnul General Antonescu, referitoare la modul
cum s-a organizat propaganda anticomunistă şi orientarea acestei activităţi pentru viitor,
Ministerul Propagandei Naţionale înaintează o dare de seamă generală asupra activităţii
Serviciului Secret al Misionarilor, din care rezultă următoarele:
1. Recrutarea, organizarea şi instruirea misionarilor.
a) Recrutarea misionarilor s-a făcut dintre refugiaţii basarabeni şi
transnistrieni; a întâmpinat diferite dificultăţi îndeosebi din cauza lipsei de aptitudini
propagandistice şi din cauza recrutajului agenţiilor germane, în acelaşi scop.
b) Organizarea zonelor de acţiune misionară.
De comun acord cu Marele Stat Major, Moldova şi Bucovina au fost împărţite în 7
zone de acţiune, dintre care până la 1 iunie 1941 s-a activat numai în trei zone, şi anume:
Zona Nr. 1 Iaşi, cu 22 misionari;
Zona Nr. 2 Galaţi, cu 22 misionari;
60

În dreptul acestui paragraf: Măsuri de executare. Este necesar de identificarea şi ţinerea în
permanentă evidenţă a celor de la a).
61
Informaţii despre.
62
În Basarabia şi Bucovina (1940-1941).
63
În dreptul acestui paragraf: Trebuie pregătit personalul care să descopere şi să adune pe cei
de la b).
64
În dreptul acestui paragraf: Toate aceste măsuri vor fi raportate la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri.
65
În dreptul acestui paragraf: General: ss/D. I. Popescu.
66
ANIC, fond DGP, dosar 176/1941, filele 141-143.
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Zona Nr. 3 Botoşani, cu 7 misionari.
c) Instruirea misionarilor.
Instruirea s-a făcut individual de către un personal specializat, detaşat de la
MStM, Direcţiunea Generală a Poliţiei şi Ministerul Propagandei Naţionale.
Pentru fiecare misionar s-a întocmit o fişă şi un angajament personal.
2. Activitatea misionarilor.
a) Misionarii au fost camuflaţi sub diferite aspecte şi ocupaţiuni: vânzători de
icoane şi cărţi, fotografi ambulanţi, muncitori, anchetoare speciale la domiciliu etc.
b) Materialul difuzat – în afară de propaganda orală – a constat din broşuri şi
manifeste, care s-au împărţit după cum urmează:
- în Zona Nr. 1 Iaşi, 15 000 manifeste şi 4 000 broşuri;
- în Zona Nr. 2 Galaţi, 12 000 manifeste şi 3 000 broşuri;
- în Zona Nr. 3 Botoşani, 4 000 manifeste şi 2 000 broşuri;
- în Zona Capitalei, 11 000 manifeste şi 1 600 broşuri.
Aceasta în afară de cele 75 000 broşuri răspândite în armată şi 40 000 difuzate în ţară
prin alte mijloace.
În total s-au difuzat 230 000 broşuri şi 110 000 manifeste anticomuniste.
Se menţionează titlurile acestor lucrări anticomuniste:
- Cătuşe roşii, de A. Diaconu;
- Basarabia şi Bucovina sub noua stăpânire, de D. Pădure;
- Manifestul Îndemn către toţi românii şi
- Manifestul Adevăratele cauze ale greutăţilor prin care trecem.
c) Pentru acoperirea cheltuielilor, s-a acordat fiecărui misionar suma de lei 4
000 lunar, minus reţinerile pentru impozite, plata călătoriei pe CFR şi o sumă globală
de lei 600 drept misie de deplasare.
3. Atitudinea comuniştilor şi evreilor (care formează majoritatea agenţilor comunişti)
faţă de materialul difuzat prin serviciul misionarilor este extrem de duşmănoasă:
- Ei caută să distrugă acest material, fie acaparându-l, fie rupându-l, fie
denunţând poliţiei activitatea subversivă a propagandei misionare.
- Cele trei zone în care activează actualmente misionarii sunt bântuite de o
propagandă comunistă activă, dublată de o stare de agitaţii, provocată de ştirile alarmiste
la a căror răspândire contribuie în mod inconştient însăşi populaţia, îndeosebi basarabenii.
- Un focar puternic de propagandă comunistă se află la Iaşi67.
4. Primele rezultate şi constatări ale activităţii pe teren a misionarilor:
- Propaganda anticomunistă, dusă cu perseverenţă, dă rezultate frumoase.
Populaţia, convinsă de misionari, difuzează mai departe cele auzite şi păstrează cu
sfinţenie broşurile primite.
comunişti de
- Pătura muncitorească de la Iaşi e instigată de militanţi şi
frunte, recrutaţi în special dintre ceferişti. Aci, se impun şi alte măsuri, paralel cu
acţiunea de propagandă orală68.
activitate
- Cu cât materialul difuzat se ocupă de probleme de mare
[actualitate], cu atât este primit mai bine69.
- Rezistenţa agenţilor străini ia adesea forme agresive, fără ca autorităţile
67

În dreptul paragrafului: Aviz Insp[ectoratul de Poliţie] Iaşi.
În dreptul paragrafului: Să ne dea preciziuni.
69
În dreptul acestui paragraf: Este poezie curată.
68
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poliţieneşti să-şi facă datoria70.
- Cei mai activi agenţi comunişti sunt evreii, care exercită o influenţă
puternică asupra tuturor autorităţilor locale, îndeosebi în oraşele de mai mică
importanţă71.
- Cu toate rigorile legii al alarmismului, cafenelele evreieşti sunt un focar de
agitaţiuni comuniste. Se impune o foarte drastică aplicare a acestei legi.
- Serviciul secret german recrutează agenţi informatori dintre elementele
basarabene şi bucovinene, în condiţii materiale destul de bune.
5. Propuneri făcute de Ministerul Propagandei Naţionale.
Pentru îndrumarea activităţii de propagandă anticomunistă, se propun următoarele:
- Să se sporească numărul misionarilor, pentru a se putea încadra complet
toate cele 7 zone, din Moldova şi Bucovina72.
- Membrii corpului didactic, refugiaţi, puşi actualmente la dispoziţia
Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor, să fie utilizaţi pentru propagandă şi contrapropagandă73.
- Să se folosească, pentru fiecare departament, câte un grup de funcţionari,
care să difuzeze în toate straturile sociale, pe baza unui normativ – alcătuit şi
multiplicat săptămânal sau
bilunar -, materialul Biroului Central al Misionarilor.
Acest oficiu mai are şi avantajul de a fi gratuit74.
- Să se reia în gazete folosirea imaginilor pentru difuzarea plastică a ideilor
de contra-propagandă, accentuând şi ridiculizând unele stări şi acţiuni care formează
obiectul propagandei de stat75.
- Să se utilizeze imaginea (desemnul, c. p. Ilustrată etc.), de la caricatură până
la alegorie, pentru combaterea comunismului şi afirmarea drepturilor noastre
româneşti.
- Să se reia utilizarea ilustraţiei de stradă (afişul), pentru popularizarea
anumitor teme sau idei conducătoare de stat.
- Să se intensifice contra-propaganda, prin difuzarea de broşuri ilustrate în
mod atractiv şi cu subiecte interesante76.
- Modul de răspândire va fi cel confidenţial - deci cu un aparent aspect de
clandestinătate, pentru o cât mai deplină eficacitate77.
6. Pe lângă aceasta, Serviciul Central de Informaţii mai propune:
- Recrutarea de misionari chiar din rândul lucrătorilor din fabrici şi
întreprinderi, urmărindu-se să se aibă în fiecare fabrică sau întreprindere – în care
lucrează peste 200 muncitori – unul sau mai mulţi misionari78.
- Să se utilizeze pentru contra-propagandă mai cu osebire manifeste scurte

70

În dreptul acestui paragraf: Unde s-a petrecut şi cu cine, pt. a lua măsuri.
În dreptul acestui paragraf: Se cunosc, din o mie, românii. Ei [evreii] au fost puşi la lagăr. S-a
dat ordin.
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În dreptul acestui paragraf: Da.
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În dreptul acestui paragraf: Da.
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În dreptul acestui paragraf: Da.
75
În dreptul acestui paragraf: Da.
76
În dreptul acestui paragraf: Da.
77
În dreptul acestui paragraf: De acord, cu poliţia şi prin ea.
78
În dreptul acestui paragraf: Da.
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redactate [editate] periodic (la 15 zile spre exemplu), luându-se drept temă evenimentele
de actualitate, ce se pretează comentariilor defavorabile comunismului şi afirmaţiilor de
propagandă comuniste, ce pot fi combătute cu argumente convingătoare79.
Pt. conformitate,
Şef de Cabinet
Căpitan
P. Băbeanu80
-2[22 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Patriarhul Nicodim – General I. Antonescu,
prilejuit de începerea Războiului Sfânt
Domnului
General Ion Antonescu81,
Conducătorul Statului Român

Loco

[Să se mulţumească.
Să se publice]82
Bucureşti
Nr. 015983 – 22.6.1941, ora 12,00
Dumnezeu v-a ales să fiţi Conducătorul Neamului Românesc în aceste vremuri de
adâncă prefacere socială în lume.
Pe El îl rugăm şi Îl implorăm să ducă Armata noastră şi a puternicului aliat şi sprijinitor
Adolf Hitler la izbândă deplină hărăzind sufletului Dv. marea mulţumire că v-aţi împlinit cu
prisosinţă datoria către Rege, Neam şi Lege.
Chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Dv. şi armatelor aliate spre a vă duce la
victoria desăvârşită
Patriarh Nicodim
Înalt Prea Sfinţiei Patriarhului
Nicodim al României83

Bucureşti

Din mijlocul trupelor care poartă în lupta lor biruitoare drapelul dezrobirii naţionale
79

În dreptul acestui paragraf: Da.
Vezi Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu şi războaiele anticomuniste ale României, în Orizont
XXI, Piteşti, an I, nr. 3/2006, p. 34-38.
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ANIC, fond PCM – CM, dosar 558/1941, filele 24-25.
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Adăugiri de I. Antonescu.
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ANIC, fond PCM – CM, dosar 558/1941, f. 23.
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pentru mult încercatul pământ străbun al Basarabiei şi Bucovinei, mulţumesc Înalt Prea Sfinţiei
Voastre pentru binecuvântarea Bisericii, cerută Atotputernicului asupra armatelor aliate şi
asupra strădaniilor mele de refacere a Patriei şi a onoarei româneşti.
Biruinţa ostaşului român, înfrăţit în aceeaşi caldă camaraderie de arme şi de simţăminte
cu soldatul glorios pe toate fronturile al Marelui Reich German, este biruinţa crucii.
Altarele dărâmate şi pângărite de potrivnicii luminii vor fi refăcute în toată strălucirea,
pentru mărturisirea smeritei închinări de mulţumire a Neamului şi pentru mai marea mărire a
Dumnezeului părinţilor noştri.
General Antonescu
7 iulie 1941
-3[22 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Episcop Gherontie – General I. Antonescu,
Domnului
General Ion Antonescu84,
Conducătorul Statului şi
Comandant al Forţelor Armate de Operaţiuni
Constanţa
Nr. 2563 – 22.6.1941, ora 13,30
Biserica dobrogeană şi ialomiţeană la datorie a îngenuncheat azi ora 11 în catedrală şi sa rugat lui Dumnezeu să ajute Domniei-Voastre şi armatelor în luptă spre a realiza România
Mare şi veşnică.
Să trăiţi, Domnule General!
Episcop Gherontie
Prea Sfinţiei Sale
Episcop Gherontie85

Constanţa

Mulţumesc Prea Sfinţiei Voastre pentru bunele urări făcute armatelor luptătoare şi
strădaniilor mele.
General Antonescu

84
85

Ibidem, f. 203.
Ibidem, f. 201.
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-4[22 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Valer Pop – General I. Antonescu
General
Ion Antonescu86,
Conducătorul Statului
Bucureşti,
Nr. 16628 – 22.6.1941, ora 13,55

Bucureşti

În clipa când se săvârşeşte întâiul şi cel mai însemnat act pentru reîntregirea hotarelor
româneşti, Vă urez, adânc emoţionat, să conduceţi Ţara şi Armata la cele mai înalte culmi ale
gloriei prin răpunerea bolşevismului, a celui mai crunt duşman al nostru şi al omenirii.
Trăiască România Mare!
Valer Pop
Domnului Valer Pop87
La Ministerul Afacerilor Străine,
Bucureşti
Vă mulţumesc pentru simţămintele şi bunele urări ce-mi adresaţi la săvârşirea întâiului
pas pentru refacerea Patriei mutilate şi răstignite timp de un an pe crucea tuturor suferinţelor.
General Antonescu
-5–
[22 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Facultatea de Litere din Bucureşti –
General I. Antonescu
Domnului
General Ion Antonescu88,
Comandantul de Căpetenie al Armatei

Loco

Bucureşti
Nr. 16426 – 22.6.1941, ora 16
În momentul în care bravura, demnitatea şi destinul neamului românesc îşi spun iarăşi
86

Ibidem, f. 99.
Ibidem, f. 96.
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Ibidem, ff. 121-122.
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cuvântul prin bravura, demnitatea şi destinul Generalului său de astăzi, Corpul Didactic şi
studenţii Facultăţii de Litere din Bucureşti, printre care se găsesc profesorii şi studenţii
Facultăţii din cernăuţi, se închină în conştiinţele lor de buni români pentru prima noua izbândă
la care v-a chemat Dumnezeu şi trecutul de gloria al acestui Neam. Pe drumul victoriei vă
ocrotesc toţi voievozii şi vă urmează ţara pe care o faceţi să-şi rostească iar cuvântul în istoria
sa şi a lumii.
Trăiască Patria, Regele şi Conducătorul României!
Decanul Facultăţii de Litere,
(ss) Alexandru Marcu
Profesor I. Andrieşescu, Gh. Antonescu, N. Bănescu, Gh. Brătianu, P. Cancel, T.
Capidan, D. Caracostea, N. Cartojan, Şt. Ciobanu, N. Florian, C. Giurescu, V. Grecu, D. Gusti,
N. Herescu, S. Lambrino, D. Marmeliuc, L. Moraru, V. Moraru, B. Munteanu, C. Narly, I.
Nistor, Gh. Oprescu, I. Petrovici, Sever Pop, D. Protopopescu, M. Ralea, Al. Rosetti, Sauciuc
Săveanu, Radu Sbierea, I. Ştefănescu.
Domnului
Alexandru Marcu89,
Decanul Facultăţii de Litere

Loco

Mulţumesc profesorilor şi studenţilor Facultăţii de Litere din Bucureşti pentru mărturia
profundei lor simţiri patriotice şi pentru caldele urări făcute Patriei.
General Antonescu
-6–
[22 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Regele Mihai I – General I. Antonescu
Domnului
General Ion Antonescu,
Conducătorul Statului90
Castelul Peleş, Sinaia
Nr. 41114 – 22.6.1941, ora 18,10
[Să se publice – A/ntonescu]91
În clipele când trupele noastre trec Prutul şi Codrii Bucovinei, pentru a reîntregi Sfânta
Ţară a Moldovei lui Ştefan cel Mare, gândul Meu se îndreaptă către Domnia Voastră,
Domnule General, şi către Oştirea Ţării.
89

Ibidem, f. 119.
Ibidem, ff. 13, 19.
91
Adăugat cu creionul roşu în textul original.
90
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Vă sunt recunoscător, Domnule General, pentru că numai prin munca, tăria şi străduinţa
Domniei Voastre, Neamul întreg şi cu mine trăim bucuria zilelor de glorie străbună.
Iar ostaşilor noştri dragi, le urez sănătate şi putere ca să statornicească, pentru vecie,
dreptele graniţe ale Neamului.
Trăiască în veci România!
Trăiască viteaza noastră Armată!
MIHAI R.
Bucureşti, Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Nr. 114 – 23.6.1941, ora 10
Majestăţii Sale Regelui92,
Mulţumesc respectuos Majestăţii Voastre pentru cuvintele de îmbărbătare şi de
apreciere cu care aţi cinstit Armata şi pe mine.
Fiţi sigur, Majestate, de devotamentul nostru.
Pentru Ţară şi pentru Majestatea Voastră ne batem.
Pentru Ţară şi pentru Majestatea Voastră trebuie să învingem.
GENERAL ANTONESCU
-7[22 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Prof. Ştefan Ciobanu – General I. Antonescu
Domnului
General Ion Antonescu93,
Conducătorul Statului Român
Bucureşti
Nr. 018774 – 22.6.1941, ora 20

Loco

În clipele în care numele Dv. se gravează în Istoria Neamului Românesc, îmi iau
permisiunea, cu tot respectul cuvenit, să aduc prinosul de recunoştinţă dezrobitorului provinciei
unde am văzut lumina zilei.
Profesor Ştefan Ciobanu
Domnului
Profesor Ştefan Ciobanu94

Bucureşti

Mulţumesc pentru bunele sentimente mărturisite în ceasurile jertfelor pentru dezrobirea
pământului scump al Basarabiei.
General Antonescu
92

ANIC, fond PCM – CM, dosar 558/1941, filele 3, 4, 11-12, 21.
Ibidem, f. 170.
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Ibidem, f. 168.
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-8–
[22 iunie 1941] – Schimb de mesaje
Prof. I. Simionescu – General I. Antonescu
Scrisoare
ACADEMIA ROMÂNĂ
Bucureşti
No. 2342

22 iunie 1941
Domnule General95,

În momentele prin care trecem, înălţătoare şi plin de speranţe, întreaga suflare
românească are datoria sfântă de a face zid de susţinere celor meniţi să învie vitejia străbună.
Academia Română, în trecutul căreia s-a înfăptuit unirea sufletească a reprezentanţilor
românimii de pretutindeni, îşi îndreaptă urările sale de biruinţă către brava oştire română şi
către vrednicul ei Conducător.
Trăiască Patria în graniţele ei fireşti, trase până unde se aude graiul românesc.
Trăiască Majestatea Sa Regele Mihai I, a cărui domnie să însemne unire veşnică,
deplină, a poporului român.
Să trăiţi, Domnule General; fie ca faptele Dv. să se înscrie în Istoria neamului, alăturea
de ale tuturora din trecut, care au condus la glorioase biruinţe.
PREŞEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE,
I. Simionescu
Domniei-Sale
Domnului
General Ion Antonescu
– Conducătorul Statului şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri –

Loco

Telegramă
Domnului
Prof. I. Simionescu96,
Preşedintele Academiei Române

Loco

Temeiul acţiunilor noastre naţionale a fost totdeauna adevărul. Slujitoare a adevărului,
Academia Română a luminat drumurile şi ţintele strădaniilor româneşti de unitate şi de
stăpânire a drepturilor fireşti din cuprinsul spaţiului nostru etnic şi istoric. Urările adresate
95
96

Ibidem, f. 219.
Ibidem, f. 217.
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oştirii de către cel mai înalt aşezământ al spiritualităţii româneşti, în ceasul în care armele
naţionale cuceresc o nouă împlinire a destinului, sunt deosebit de preţioase pentru conştiinţa
neamului întreg. Ele au un înţeles cu atât mai înălţător, cu cât steagurile noastre dezrobitoare,
alături de steagurile aliate ale Marelui Reich German, alungând întunericul şi crima, re-întronează
în Răsăritul Europei puterile libertăţii, credinţei şi culturii.
Vă rog să primiţi personal şi să transmiteţi membrilor Academiei Române mărturia
caldă a preţuirii şi mulţumirilor mele.
General Antonescu
-9[22 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Dr. Daniel Ciugureanu – General I. Antonescu
Domnului
General Ion Antonescu97,
Conducătorul Statului
– Pe zonă –
În clipa când armata română, sub strălucita comandă a Domniei-Voastre, a călcat pe
pământul Basarabiei, gândul tuturor românilor dintre Prut şi Bug se îndreaptă către
Conducătorul Statului cu sentimentul de adâncă recunoştinţă şi cu speranţa de a reintra în
curând în căminurile noastre, de unde să contribuim cu toate puterile la propăşirea neamului.
Trăiască România Mare!
Preşedintele Cercului Basarabenilor,
Dr. Daniel Ciugureanu,
fost Ministru
Bucureşti, 2 iulie 1941
Domnule Preşedinte98,
Vă mulţumesc pentru bunele sentimente exprimate în numele „Cercului
Basarabenilor”.
Speranţele D-Voastre sunt chezăşuite de vitejii şi jertfa soldatului român, căruia toţi
trebuie să-i aducem prinosul recunoştinţei noastre.
Primiţi, vă rog, asigurarea înaltei mele consideraţiuni.
General Antonescu
Domniei-Sale
Domnului Doctor Daniel Ciugureanu,
Preşedintele „Cercului Basarabenilor”

97
98

Ibidem, f. 164.
Ibidem, f. 163.
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- 10 [22 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Prof. N. Smochină – General I. Antonescu
Domnului
General Ion Antonescu99,
Conducătorul Statului Român

Bucureşti
Asociaţia Românilor Transnistrieni, adânc mişcată de apelul Domniei-Voastre adresat
ostaşilor şi poporului român de a sfărâma lanţurile robiei şi de a readuce pe toţi fraţii la sânul
patriei libere, vă urează deplină izbândă în realizarea acestui ideal naţional. Pătrunşi de măreţia
momentului, suntem gata de a servi ca ostaşi credincioşi pentru mărirea ţării care va îngloba în
viitoarele graniţe şi pe românii de peste Nistru ce zac în închisori şi duc o viaţă umilită sub
jugul de oţel al fiarelor roşii.
Trăiască România de la Tisa până la Bug!
Trăiască Conducătorul Statului Român şi al glorioasei noastre armate!
Preşedinte, N. Smochină
Secretar General, A. Niculescu
Bucureşti, 1 iulie 1941
Domnule Preşedinte100,
Glasul fraţilor noştri din străvechile aşezări româneşti dintre Nistru şi Bug a găsit
răsunet viu şi adânc în inima mea. Armele oştirii române înfrăţite cu armata Marelui Reich
German, ducând cu ele biruinţa ocrotitoare a dreptăţii, vor asigura mult încercatului românism
transnistrian deplinătatea mântuitoare a unei vieţi naţionale statornic şi îndelung aşteptate.
Mulţumesc călduros Asociaţiei Românilor Transnistrieni pentru simţămintele patriotice
şi pentru bunele urări făcute în ceasul pornirii războiului sfânt al dezrobirii fraţilor şi al
reîntregirii hotarelor.
General Antonescu
Domniei-Sale
Domnului N. P. Smochină
Preşedintele Asociaţiei Românilor Transnistrieni
Bucureşti
99
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- 11 [23 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Mitropolitul Ardealului Nicolae –
General I. Antonescu
Domnului
General Ion Antonescu101,
Conducătorul Statului

Bucureşti

Sibiu
Nr. 2412 – 23.6.1941, ora 17,20

Întreg clerul şi poporul drept-credincios al Ardealului e străbătut şi înfiorat până în
adâncul fiinţei sale de măreţia epocală a zilelor ce i le-aţi hărăzit – cu tot sufletul şi cu toată
puterea lui de sacrificiu – face zid în jurul Conducătorului care a pornit să spele ruşinea anului
trecut, să scape pe fraţii noştri de sub jugul barbariei şi să împrăştie adunarea vrăjmaşilor lui
Dumnezeu de pe faţa pământului. Dumnezeu este cu noi şi cu viteazul nostru Conducător. În
numele Crucii, păşiţi înainte spre fericirea ţării şi spre salvarea omenirii.
Nicolae,
Mitropolitul Ardealului
Înalt Prea Sfinţiei Sale
Mitropolitului Nicolae al Ardealului102

Sibiu

Mulţumesc clerului şi Românilor ardeleni pentru calda mărturie a simţămintelor
patriotice, exprimate prin telegram Înalt Prea Sfinţiei Voastre, faţă de războiul sfânt în care fiii
tuturor ţinuturilor româneşti luptă biruitor pentru reîntregirea Patriei şi pentru dezrobirea fraţilor
răpiţi.
General Antonescu
- 12 [23 iunie 1941] – Dr. W. Filderman şi D. Rosenkrantz
către Ion Antonescu103
Acum, când glorioasa armată a ţării este mobilizată pentru a recuceri provinciile
pierdute, într-un gând şi o simţire, populaţia evreiască Vă roagă să binevoiţi a-i reda onoarea de
a-şi apăra ţara.
Urmaşii veteranilor din războiul pentru independenţă, veteranii, fraţii şi copiii
101
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veteranilor din războiul independenţei, Balcanic şi întregire, ca şi toţi ceilalţi evrei însufleţiţi de
cel mai curat patriotism, aşteaptă să-şi jertfească pe altarul patriei viaţa lor.
Nădăjduind că veţi binevoi a da curs dorinţelor unanime ale populaţiunii evreieşti, vă
rugăm, Domnule General, să primiţi asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Preşedinte,
Dr. W. Filderman

Secretar General,
D. Rosenkrantz

Domniei Sale
General Ion Antonescu,
Conducătorul Statului şi Preşedinte
al Consiliului de Miniştri
– 13 –
[24 iunie 1941] – Schimb de telegrame
Prof. M. Manoilescu – General I. Antonescu
Domnului
General Antonescu104,
Conducătorul Statului
I. C. Brătianu
Nr. 9 – 24.6.1941, ora 8

Rezultatele diplomatice şi politice repezi şi strălucite obţinute de Domnia-Voastră
personal trezesc admiraţia bucuroasă a oricărui român şi mai ales a acelora care au fost cei
dintâi să cunoască şi să sufere greşelile unui trecut atât de împovărător. Dumnezeu va fi alături
de Dv. şi pe câmpul de bătălie, unde veţi desăvârşi opera Domniei-Voastre de reparator al
istoriei şi de izbăvitor al umilinţelor neamului.
Profesor Mihail Manoilescu
Domnului
Profesor M. Manoilescu105

Str. Viilor, nr. 44
Bucureşti

Vă mulţumesc călduros pentru bunele sentimente.
General Antonescu

104
105
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- 14 [24 iunie 1941] – Schimb de telegrame
General Ştefan Panaitescu – General I. Antonescu
Domnului General
Ion Antonescu106,
Conducătorul Statului

Loco

Bucureşti
Nr. 024919 – 24.6.1941, ora 11, 40

Declarându-se război, ca fost ostaş, pun din nou la dispoziţia Ţării serviciile mele
pentru reîntregirea României în hotarele ei fireşti. Izbândă deplină şi cu multă sănătate să vă
ajute Dumnezeu.
General Ştefan Panaitescu
Domnului
General Ştefan Panaitescu107

Bucureşti,
Str. Cobălcescu, nr. 38

Mulţumiri pentru mărturia simţirii Dv. patriotice şi pentru urările ce-mi adresaţi.
General Antonescu
- 15 –
[28 iunie 1941] – Telegrama unui grup de bucovineni
adresată Generalului I. Antonescu
Generalul
Ion Antonescu108,
Conducător al Statului Român şi al
Oştirilor Aliate
Sibiu
Nr. 3524 – 28.6.1941, ora 19,30

Bucureşti

Astăzi se împlineşte un an de când urgia roşie şi neomenia comunistă au cotropit
Basarabia şi Bucovina. Fiii Bucovinei, adunaţi la Catedrala din Sibiu, înfrăţiţi cu pribegii
Basarabiei şi Ardealului, înalţă fierbinţi rugăciuni de mulţumire şi de biruinţă pentru Neam şi
106
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Ţară. Vă fericesc că aţi tras sabia sfântă a Ţării şi că o purtaţi cu vitejie. Suntem cu toate vrerile
alături de Armata noastră, nădejdea şi paaza fiinţei şi credinţei şi înălţărilor româneşti.
Rugăm să ne ştiţi gata de jertfa supremă ascultând poruncile Dv.
(ss) Profesor universitar Al. Procopovici, Al. Hurmuzachi, Eugen Grigorcea, Prof. Teodor
Bălan, Prof. Silvia Bălan, Elena Flondor, Prof. N. Tcaciuk-Albu, Prof. I. Tarnavschi ş.a.
- 16 [28 iulie 1941] – Schimb de telegrame
Regele Mihai I – General I. Antonescu
prilejuit de atingerea Nistrului
Domnului
General Ion Antonescu109,
Conducătorul Statului şi
Comandantul de Căpetenie al Forţelor Româno-Germane
- Pe zonă Castelul Peleş
Nr. 115 – 27.8.1941, ora 22
Cu adâncă bucurie am văzut că vitezele trupe româno-germane au alungat peste Nistru
armatele comuniste şi au reîntregit pentru vecie Ţara Moldovei. Pentru modul strălucit cu care,
în calitate de Comandant de Căpetenie al Forţelor Româno-Germane, aţi pregătit şi condus
operaţiile care au asigurat victoria trupelor noastre în această campanie, cât şi pentru bravura şi
exemplul personal prin care aţi însufleţit, zi de zi, avântul eroic al trupelor, vă confer Ordinul
Mihai Viteazul clasa a II-a.
Dorinţa Mea este să înmânez insignele Ordinului în Basarabia în faţa trupelor pe care
le-aţi dus la glorie.
MIHAI R.
Majestăţii Sale Regelui110

Castelul Peleş

Predeal
31 iulie 1941, ora 8,00
Mulţumesc cu adâncă recunoştinţă Majestăţii Voastre pentru această preţuire şi
deosebită cinstire. Ea se cuvine însă în primul rând Armatei. De aceea, Vă rog respectuos, Sire,
să începeţi cu cei din linia I-a şi să mă lăsaţi pe mine la urmă, fiind sigur de înalta Majestăţii
Voastre acceptare. Vă voi ruga să reveniţi în curând pe teatrul de luptă unde voi aduna eroii
germani şi români pentru a-i prezent Majestăţii Voastre.
GENERAL ANTONESCU
109
110
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ATITUDINEA OPOZIŢIEI DEMOCRATICE FAŢĂ DE RĂZBOIUL
ÎMPOTRIVA URSS
Maria Dobroi
Aflat în misiune la Bucureşti, ministrul Elveţiei René André Rodolphe de
Weck notează într-un raport, că „ostilitatea cunoscută a opiniei publice române faţă de
Rusia lui Stalin se transformă în febră războinică”1.
Intensele pregătiri militare erau cunoscute liderilor democraţi, care, continuau
să spere că un război împotriva U.R.S.S nu se va declanşa. Informaţiile adunate din
cercurile evreieşti, din indiscreţia unor înalţi funcţionari din minister, arătau însă că
războiul era inevitabil.
Ioan Hudiţă este informat telefonic de directorul ziarului Universul, după
miezul nopţii în 22 iunie 1941, că „la tipografia sa, sub pază strict militară, se tipăreşte
declaraţia de război contra Sovietelor”2, ce urma să fie difuză în zori.
Într-adevăr, duminică 22 iunie 1941, ziarele prezentau cu titluri de-o şchioapă
proclamaţiile către ţară şi armată ale generalului Antonescu, care anunţă că împreună
cu Germania „România începe războiul sfânt, pentru dezrobirea Basarabiei,
Bucovinei şi pentru nimicirea bolşevismului”3.
Liderii democraţi aşteptau însă desfăşurarea evenimentelor, întrucât nu se
puteau pronunţa deschis împotriva războiului pentru redobândirea pământurilor
româneşti dat fiind faptul că el este „acceptat de întreaga opinie publică
românească”4. Acelaşi lucru este întărit şi de Alexandru Cretzeanu care afirma
„curentul care domina orientarea opiniei publice era favorabil recuceririi provinciilor
noastre pierdute şi prin aceasta ştergerii umilinţei suferite în anul precedent. De altfel,
Partidul Naţional Ţărănesc avea numeroşi partizani printre ţăranii români din
Basarabia. De aceea, la început Maniu nu era în situaţia de a declara deschis că se
împotriveşte războiului”5.
Deşi opoziţia democratică nu a agreat ideea alianţei lui Antonescu cu Hitler
într-un conflict cu Rusia, aceasta nu înseamnă că este dezinteresată de soarta
provinciilor româneşti răsăritene şi nu ar fi dorit să le vadă reintegrându-se cu ţara,
chiar şi cu preţul alăturării de Germania. Şi aceasta, deoarece pe de o parte cele două
partide au fost cele care au realizat unirea şi recunoaşterea ei internaţională în
perioada 1919-1920. De asemenea, ele au purtat negocieri cu guvernul sovietic pentru
1
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recunoaşterea de drept şi de facto a Unirii Basarabiei în perioada interbelică. Pe de
altă parte, la ultimatumul sovietic „protestaseră prin liderii lor (Iuliu Maniu, Ion
Mihalache, dr. N. Lupu, Dinu Brătianu şi alţii), împreună cu alţi şefi de partide
(Nicolae Iorga, A.C. Cuza) împotriva cedării Basarabiei şi nordului Bucovinei”6.
În consecinţă, liderii celor două partide suspendă, pentru o vreme, critica la
adresa politicii externe a lui Antonescu, ceea ce înseamnă că de fapt aprobă tacit
acţiunea militară de recuperare a provinciilor. Aşa se face, că Iuliu Maniu adresează
generalului, în 6 iulie 1941, o emoţionantă scrisoare în care printre altele afirmă cu
înfocat patriotism : „Astăzi, când armata română îşi varsă cu atâta abundenţă sângele
ei românesc pentru întregirea patriei şi gloria naţiunii Române, nu pot să intru în
polemică cu acela care este chemat să ducă oştirea noastră la izbândă… Orice păreri
am, ele sunt puse în slujba celui mai desăvârşit patriotism. Să ne refacem hotarele ţării
aceasta este deviza zilei de azi. Acolo unde fâlfâie steagul ţării, acolo bate şi acolo
trebuie să bată inima fiecărui român”7.
Când luptele grele pentru dezrobirea celor două străvechi provincii româneşti
se apropiau de final, Iuliu Maniu adresează iarăşi o scrisoare lui Antonescu în care
exprimă nu doar aprobarea, ci şi admiraţia pentru opera militarului: „Întreaga naţiune
a fost cuprinsă de nespusă bucurie, când a aflat că Cernăuţii, Chişinăul şi alte oraşe au
fost eliberate de cotropitori[…]. Bucuria şi satisfacţia noastră a tuturor românilor va fi
fără margini, nu numai pentru că am recâştigat două provincii frumoase şi că am
readus milioane de suflete româneşti la vatra strămoşească ci şi pentru că jertfa
sângelui scump al armatei noastre glorioase, a reparat ruşinea pe care cârmuitorii
inconştienţi de pe vremuri au adus-o ţării noastre. Recunoştinţa ţării pentru generalii,
ofiţerii şi soldaţii români şi pentru dumneavoastră, domnule general, comandantul de
căpetenie, va fi eternă”8.
Concepţia politică a lui Maniu, cu privire la acest aspect, a fost prezentată şi în
timpul audierilor la procesul mareşalului Antonescu. El înţelegea ca România să profite
de conjunctura creată în Europa pentru reluarea Basarabiei şi Bucovinei, dar nu prin
purtarea războiului cu U.R.S.S.: „Raţionamentul meu a fost următorul: noi, pământul
Basarabiei şi Bucovinei, nu-l putem câştiga, nici prin război, nici prin acţiune
diplomatică fără o înţelegere cu Rusia, deci evident că a duce război… putea părea un
lucru prea forţat”9, dar «pentru că era clar că în prima fază a războiului, Germania va
avea succese importante faţă de Rusia», «găseam absolut greşit ca să lăsăm ca armata
germană să puie mâna pe Basarabia şi Bucovina prin ceea ce şi-ar fi întărit biruinţa sa de
6
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a realiza spaţiul său vital la care tindea»10. În concluzie, sintetizează preşedintele
Tribunalului, opinia lui Maniu era că: „în acele împrejurări era preferabil să ocupe
armata română, decât armata germană”11. Cum recuperarea Basarabiei şi Bucovinei nu
se putea face în mod paşnic, soluţia a fost recurgerea la război . Războiul este considerat
însă legitim, în conformitate cu dreptul internaţional: „Pierderea acestor provincii –
afirmă Maniu, în aceeaşi scrisoare din 18 iulie 1941, nu s-a datorat, nici vreunei hotărâri
a unei instanţe internaţionale, nici hotărârii naţiunii înseşi, prin reprezentanţii ei legal
împuterniciţi. Lupta armatelor române pentru recuperarea lor nu este prin urmare
agresiune, cu intenţiuni de cucerire, intenţiuni care trebuie să ne fie străine ci urmarea
unei invazii, care trebuia respinsă din primul moment”12.
Înainte de război, opoziţia a găsit un punct de vedere comun cu Antonescu, în
necesitatea eliminării de la putere a legionarilor. Acum, în prima fază a războiului,
Antonescu avea sprijinul partidelor istorice, lucru dovedit de afirmaţiile lui Maniu: „în
această luptă întreaga naţiune şi toţi fii ei trebuiau să se înscrie sub drapel sau acolo
unde cred că pot fi utili, în serviciul voinţei naţionale unanime de a ne păstra hotarele
şi a recâştiga Basarabia, Bucovina şi toate provinciile pierdute prin slăbiciunea unei
cârmuiri vinovate, impusă ţării prin lovituri de stat”13.
Se afirmă că Ion Mihalache ar fi plecat voluntar pe frontul de est14, fapt însă
contrazis de chiar ilustrul ţărănist, care spunea că a doua zi după pornirea războiului, a
cerut ca în caz de mobilizare, fiind maior în rezervă, să fie repartizat pe front. Chemat,
însă prin ordin, pentru a fi mobilizat la Comandamentul de căpetenie al Armatei,
refuză propunerea lui Antonescu, pe 5 august 1941, de a avea „o utilizare cu caracter
politic”15, pe lângă mareşal. El i-a cerut lui Antonescu să oprească armata la Nistru. A
fost demobilizat fără să fi primit nici o soldă. În schimb, istoricul Gheorghe Brătianu,
într-un elan patriotic a plecat pe frontul de răsărit, fiind chiar decorat.
Dacă în privinţa derulării operaţiunilor militare până la linia Nistrului Iuliu
Maniu nu a avut obiecţii majore, altfel stătea situaţia cu privire la măsurile politice, pe
care guvernul intenţiona să le ia pentru organizarea administrativă şi economică a celor
două provincii. În iulie 1941, Mihai Antonescu declara presei: „Până în momentul când
vom face declaraţiunea de anexiune formală şi aceasta nu o putem face, decât în
momentul când ostilităţile sunt terminate sau chiar ajung la un punct care ne îngăduie
anexiunea formală, până atunci din punct de vedere al dreptului pur, noi ne găsim într-o
ocupaţiune militară şi regimul legal este condus de legile războiului”16.
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Iuliu Maniu atrage atenţia asupra greşelii ce s-ar săvârşi, dacă s-ar proceda cu
neatenţie într-o problemă de drept public şi de drept internaţional. El reproşează lipsa
de precizie a termenilor folosiţi, fapt care ar putea da naştere unor confuzii grave:
„despre care ostilităţi este vorba: acelea pentru Basarabia şi Bucovina, sau acele
contra Rusiei, sau acele ale conflictului armat mondial?”. În aceeaşi măsură consideră
că este o eroare de încadrare juridică: „pentru ce trebuie un decret de «anexiune»?.
Basarabia şi Bucovina s-au contopit în Regatul României pe baza autodeterminării cu
23 de ani înainte, prin hotărârile de unire, aduse în adunările naţionale. Pentru ce
trebuie acum un nou decret de anexiune care dă o altă înfăţişare bazei de drept a unirii
acestor două provincii cu patria mamă?”17.
Deci, Maniu respinge instaurarea unui regim de „ocupaţie bellică”, chiar
tranzitoriu şi susţine, dovedind o foarte bună cunoaştere a teoriei şi practicii dreptului
internaţional al vremii, ca simultan „cu reocuparea acestor provincii trebuie un
«restitutio in integrum» şi apoi măsuri de guvernământ, care urmează în mod firesc
din experienţele trecutului, respectând hotărârile de unire ale provinciile”18. Chiar
dacă aceste provincii au fost luate prin forţă de sovietici în 1940, România a continuat
să deţină dreptul de suveranitate şi după anexarea lor. În momentul redobândirii lor,
suveranitatea urma să se exercite „de facto” şi „de iure”19.
Iuliu Maniu a analizat şi problema organizării noii administraţii în aceste
provincii cu grija de a nu repeta greşelile din perioada interbelică, când erau tratate ca
nişte colonii bune pentru reciclarea unor elemente de conducere corupte, autoritare,
abuzive din vechiul regat şi care, ajunse aici, se manifestau ca nişte satrapi
îndepărtând populaţia de la unitatea sufletească cu ţara.
El propune, în consecinţă, ca principii de organizare: descentralizarea
administrativă, autonomia locală, prin „constituirea din localnici a consiliilor
provinciale judeţene, de plase şi comune, pentru a sfătui şi controla organele şi a le da
îndrumări practice, aşa încât, viaţa administrativă să fie considerată ca a lor iar nu
impusă din afară, iar răspunderea eventualelor greşeli care s-ar face să nu fie a puterii
centrale”20. Toate aceste măsuri ar fi însemnat restabilirea unui regim democratic.
Una din problemele cele mai acute pentru ţară era cea a atitudinii pe care urma să
o adopte Antonescu faţă de războiul germano-sovietic: se va opri la Nistru, cum dăduse
asigurări şi altădată sau va continua alături de Hitler? Maniu declară categoric: „Nu este
admisibil să ne prezentăm ca agresori faţă de Rusia, astăzi aliata Angliei, probabil
învingătoare pentru alt obiectiv, decât Bucovina sau Basarabia în tovărăşie de arme cu
Ungaria şi cu Axa”21. Dacă s-ar aventura peste Nistru, - comentează Maniu - ar apărea
şi o altă consecinţă la fel de gravă şi periculoasă: „Opinia publică maghiară şi
17
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conducătorii ei sunt într-un mod semnificativ frământaţi, iar ideea tot mai vânturată de
publicitatea maghiară şi de cercurile lor importante este că spaţiul vital al României este
la est de Carpaţi, iar al Ungariei în partea de vest a Carpaţilor. Nu-i admisibil ca noi să
servim argumente şi motive în sprijinul celor ce urmăresc să ne împingă spre răsărit,
eliminându-ne din cetatea naturală a Transilvaniei, leagănul românismului”22.
De altfel, cu o zi înainte pe 17 iulie 1941 şi Mihai Antonescu a declarat
jurnaliştilor români şi străini ca în relaţiile cu Ungaria „paharul este plin şi de acum
înainte noi vom şti să răspundem aşa cum se cuvine perfidiilor maghiare”23. Bilanţul
campaniei pentru dezrobirea Basarabiei şi Bucovinei de nord nu era dintre acela mai
încurajatoare. „Pentru România – scrie diplomatul René de Weck pe 2 august 1941 –
războiul devine o povară din ce în ce mai grea. Pierderile sunt estimate la mai mult de
100.000 de morţi, răniţi şi dispăruţi ceea ce este enorm pentru o campanie de 6
săptămâni şi pentru o armată ale cărui forţe angajate pe front nu depăşesc 500.000
oameni”24. În armată entuziasmul este tot mai redus, apare îndoiala cu privire la
oportunitatea continuării războiului peste Nistru: „De când românii au atins vechile
lor fronturi, soldaţii manifestă puţină ardoare să se bată pentru «regele Prusiei».
Această stare de spirit care este cea a opiniei [publice] în marea sa majoritate
nelinişteşte atât la Berlin, cât şi la Bucureşti”25.
Liderul ţărănist nu este impresionat de succesele momentane ale
Conducătorului, care trăieşte într-o mare euforie, şi reia critica la adresa regimului său
autoritar cu mai multă virulenţă. Analizând pe mai multe pagini relaţia de colaborare
economică cu Germania, Maniu trage concluzia că de fapt este vorba de „capitularea
română faţă de germani”26, de o invazie, „o acaparare”27 germană. Tabloul economic,
pe care-l construieşte, este întru-totul asemănător în idei cu cel care creionat de Dinu
Brătianu mai înainte. În aceste împrejurări „sprijinirea naţiunii şi independenţei ei pe
toate domeniile rămân vorbe goale. Un drapel poate flutura şi peste un lagăr de sclavi,
pentru a arăta naţionalitatea sclavilor”28.
România era, cu alte cuvinte, o ţară aflată sub ocupaţie germană, după opinia
liderilor democraţi. Chiar şi cu o suveranitate limitată29, România se află indiscutabil
sub dominaţia politică şi economică germană. În orice moment, acest statut încă
favorabil putea fi transformat într-un regim de ocupaţie militară. Numai prezenţa lui
Antonescu în fruntea statului a putut împiedicat o asemenea consecinţă. Din acest
22
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punct de vedere, multe din pretenţiile liderilor democraţi erau nerealiste şi utopice iar
Antonescu, avea de ce să fie înfuriat.
Este, credem noi, deosebit de relevantă şi o radiografie a stărilor de spirit din
societatea românească a timpului, mai ales că opoziţia democratică se consideră ca
fiind adevărata exponentă a moşilor, în contrazicere cu Antonescu, care sensibil la
acest punct, organizează periodic plebiscite, e drept prin vot deschis şi deci criticabile,
care îi aduc şi o majoritate de voturi.
Aşadar, ce se constată? „Din comentarii şi tot felul de conversaţii, ascultate
prin localuri publice, în piaţă, în trenuri, pe stradă şi în alte locuri, se poate deduce că
starea de spirit a populaţiei româneşti în ultimul timp este oarecum agitată din
manifestările afişate făţiş, ţâşnind un permanent sentiment de aversiune… faţă de
germani”. Documentul, o notă informativă adresată Inspectoratului de poliţie
Suceava, enumeră păreri, comentarii diverse în legătură cu această temă, care
subliniază „acţiunea nefastă” germană în privinţa integrităţii teritoriale, independenţei,
ocupaţia mascată. Reducerea efectivelor militare de care vorbea Antonescu este
privită ca o dezarmare plănuită de germani. Suspiciunea faţă de Reich, provine din
cunoaşterea acţiunilor sale din Europa, unde cu armele şi diplomaţia s-a impus fără
scrupule. Populaţia respinge aderarea la Axă, după ce „am lăsat ţara să fie spintecată,
suntem ca şi ocupaţi, lipsişi de pâine şi strictul necesar fără a fi avut vreo vină”.
Soldatul este nemulţumit de „lungile concentrări” ( Antonescu a luat măsuri să fie
reduse) şi „insuficienţa ajutorării familiilor rămase acasă”. Organele militare germane
se amestecă în administraţie „provocând confuzii de competenţe şi împiedicând
normala funcţionare a aparatului administrativ şi militar”, impresie stânjenitoare „căci
primind ordine şi directive direct de la armata germană se dă aspectul unei
administraţii străine în ţara noastră”. Germanii Reich-ului sunt aroganţi, trufaşi,
„această atitudine de superioritate manifestată de unii germani, abuzând de principiile
noastre de incontestabilă ospitalitate – constituind o credinţă pentru germani că se
găsesc într-o ţară fără cultură şi cu un popor care ar fi laş”30.
Relaţiile nu tind deloc să se îmbunătăţească. Astfel, un raport al Inspectoratului
general administrativ adresat Ministerului Afacerilor Interne, constată următoarele:
„Ofiţerii români nu au aproape nici un contact cu ofiţerii germani. În restaurante, pe
străzi nu se văd nicăieri ofiţeri români împreună cu ofiţeri germani. Asemenea,
„intelectulitatea civilă românească se ţine în completă rezervă. Ostilitatea merge până
acolo încât ofiţerii germani nu sunt găzduiţi pe la români sau invitaţi în familiile
româneşti[…]. Toate încartiruirile soldaţilor şi ofiţerilor germani se fac la saşi şi
unguri, care fraternizează între ei, făcând o atmosferă duşmănoasă românilor”31.
Un ordin al Preşedintelui Consiliului de Miniştri transmis prin Ministerul
Muncii, pe baza semnalelor primite că „unii funcţionari români îşi exprimă pe faţă
30
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părerea că Germania va pierde războiul şi prezintă în discuţiuni această eventualitate,
ca o dorinţă proprie de care se bucură în mod inconştient” obligă pe aceştia „să se
abţină de la orice discuţiune sau propagandă antigermană, care ar leza sentimentele de
prietenie existente între România şi Marele Reich. Sunt ameninţaţi cu măsuri punitive
cei care instigă sau colportează zvonuri subversive şi tendenţioase”32. Funcţionarii
trebuie să semneze că au luat cunoştinţă de acest ordin în tabele speciale.
Pentru locuitorii evrei viaţa a devenit un coşmar după septembrie1940 şi
continuă să fie şi după înlăturarea legionarilor. O avalanşă de legi antisemite,
pogromul de la Iaşi aspru condamnate de liderii democraţi; presiuni poliţieneşti pentru
a stoarce bani, obiecte pentru front, recrutări pentru muncă obligatorie33.
La 23 august, ambasadorul elveţian scrie în raportul său politic, că în opinia
publică defetismul ia amploare şi „duce la popularea închisorilor”. Priveşte cu interes
activitatea opoziţiei democratice care este sigură de victoria anglo-saxonă şi se
întreabă „dacă guvernul va încerca s-o oprească prin teroare, sau dacă va ţine cont de
starea de spirit care nu a dispărut niciodată şi care pare să fie în recrudescenţă. Un
lucru este sigur: la Bucureşti, ca şi la Vichy, nu se va putea face să triumfe pentru
mult timp, o «ordine nouă» pe care opinia publică o respinge şi care nu are alţi
apărători decât tirania poliţienească”34.
De la o zi la alta, războiul tot mai necruţător a devenit impopular prin
sacrificiile impuse. „În toate clasele sociale, opinia publică românească începe să aibă
nelinişti serioase asupra rezultatului războiului[…]. Ceea ce alimentează această
angoasă este, pe lângă creşterea mizeriei, afluxul de răniţi aduşi de pe front. Ei sunt
atât de numeroşi în Bucureşti, încât majoritatea spitalelor nu pot să le ofere decât un
pat pentru doi”35.
Chiar de la începutul războiului, se dovedeşte că înzestrarea armatei cu cele
necesare traiului cotidian este, cu toate eforturile lui Antonescu, destul de precară mai
ales în comparaţie cu situaţia germanilor. Când germanii reproşează „pe faţă lipsa de
organizare a armatei aliate şi mai ales a serviciilor lor de intendenţă” românii se
disculpă arătând „nu fără nemulţumire, că dacă soldaţii lor sunt prost hrăniţi şi mai
repede epuizaţi decât camarazii lor… din cel de-al treilea Reich, aceasta se datorează
faptului că aceştia îşi adjudecă partea leului din resursele comune. Ofiţerii români nu
ascund faptul că oamenii lor, comparând traiul lor cu cel al germanilor, se dădeau la
reflecţii de nemulţumire”36.
Pentru a îmbunătăţi viaţa în tranşee, guvernul trece la rechiziţii de obiecte. Cea
mai expusă este comunitatea evreiască terorizată prin măsuri poliţieneşti şi ameninţată
cu deportarea. Înfricoşată prin veştile „îngrozitoare despre deportările din Basarabia,
32
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Bucovina spre Transnistria ea se mobilizează. La Bucureşti trebuie să dea până în 2
zile: 4.000 de perne, 4.000 de pături, 8.000 de cearceafuri, 8.000 de feţe de pernă.
Comunitatea e invitată să strângă ea lucrurile, iar dacă nu va izbuti în termenul
necesar, operaţia se va face prin poliţie. Echipe de «intelectuali» s-au format în grabă
pentru a începe lucrul”. Acest lucru se petrecea la 3 septembrie 1941. La 21
octombrie 1941 cererea se diversifică. Trebuiesc predate statului „efecte de
îmbrăcăminte” necesare, pentru cumplita iarnă rusească care urma să vină pentru
soldaţi. Scriitorul Mihail Sebastian surprinde deopotrivă absurdul: trebuie să predea
aceste lucruri şi „cei ce nu au nici un venit”, iar comicul involuntar: „Un om, un evreu
care câştigă 10.000 de lei pe lună este obligat să dea: 4 cămăşi, 10 perechi izmene, 4
perechi ciorapi, 4 batiste, 4 prosoape, 4 flanele, 3 costume de haine, 2 perechi
bocanci, 2 pălării, 2 paltoane, 2 pături de lână, 2 dosuri saltea, 2 dosuri pernă, 2 feţe
pernă, 2 cearceafuri”. Este grotesc pentru că cei cu venituri foarte mari trebuie să dea
„de necrezut: 36 cămăşi, 12 costume, 12 paltoane”. Autorul conchide spre final „e
tragic. Costul lucrurilor cerute întrece cu mult venitul luat drept criteriu!”37.
Cu privire la starea internă îngrijorătoare din România, se referă în raportul său
şi ambasadorul Ungariei la Bucureşti: „scumpetea, care creşte zi de zi, sporeşte
nemulţumirile, îndeosebi în rândurile funcţionarilor şi muncitorilor, iar pentru cei cu
salarii fixe viaţa a devenit o problemă de nerezolvat. Leul a pornit fără oprire spre
inflaţie, România se află la un pas de catastrofă economică şi financiară”38.
Opinia publică pune toate aceste dificultăţi, desigur, pe seama războiului şi a
scurgerii unor imense rezerve economice spre Germania. Represiunea regimului mai
ales în condiţii de război se face simţită. „Este dificil să evaluezi numărul românilor
trimişi în lagăre de concentrare sau cărora guvernul le-a impus domiciliul obligatoriu.
Este probabil ca totalul, dacă ar fi cunoscut, ar fi destul de impresionant. Domiciliul
forţat sancţionează de obicei «vorbiri defetiste», «difuzare de ştiri false» , «ostilitate faţă
de regim». Monitorul oficial publică, destul de des, liste de persoane lovite de această
condamnare. Numele celor care pleacă în lagăre de concentrare nu sunt publicate, decât
când este vorba de condamnări pronunţate de tribunale pentru «speculă» sau «sabotaj
economic». Dar aceeaşi pedeapsă loveşte de asemenea , prin simplă măsură
administrativă numeroşi «suspecţi», printre care figurează câţiva agenţi ai lui Maniu”39.
Bătrânul politician, acuzându-l de cedare continuă în faţa lui Hitler, îi adusese un
usturător rechizitoriu, punându-l într-o comparaţie deloc măgulitoare: „Şi, ca şi regele
Carol, vă veţi plânge până la sfârşit că deşi aţi suprimat toate libertăţile cetăţeneşti, deşi
aţi menţinut cenzura, deşi aţi desfiinţat Parlamentul (sic) şi dreptul de activare a opiniei
publice libere; şi mai ales cu toate că spuneaţi răspicat că aţi legat destinele neamului
nostru de destinul Axei şi regimul dumneavoastră este un regim de autoritate făţişă, de
intoleranţă şi de conformism obligator şi mai strict decât cel imediat anterior, totuşi nu
37
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sunteţi înţeles şi sunteţi lăsat singur în faţa sarcinii ce aţi primit”40.
În alt loc, din aceeaşi scrisoare adresată lui Antonescu, pe la sfârşitul lui iulie
1941, Maniu îşi exprimă supărarea pentru vexaţiunile şi măsurile coercitive la adresa
„partidelor vechi” care au vrut să nu ajungă în situaţia aceasta. Drept urmare, „aţi
refuzat… le-aţi interzis activitatea şi pe fruntaşii lor, care ar fi putut forma poziţii de
rezistenţă planurile bine stabilite şi precis mărturisite ale Germaniei, i-aţi lăsat pradă
asasinatelor ca pe meritosul economist al P.N.Ţ răposatul Virgil Madgearu, i-aţi redus
la tăcere prin trimiterea lor în judecată pentru justificarea averilor lor personale, i-aţi
îndepărtat din administrarea propriile lor întreprinderi; i-aţi arestat, le-aţi sistat plăţile,
le-aţi anulat comenzile şi le-aţi pus întreprinderile lor în situaţia de a cădea iremediabil
în faliment pentru a fi achiziţionate şi desfiinţate cât mai ieftin şi cât mai sigur de
concurenţii lor «salvatorii» economiei româneşti”41.
Aceste presiuni constante exercitate de opinia publică şi mai ales de exponenţii
partidelor istorice îl fac pe Antonescu, la un moment dat, să se gândească chiar la o
schimbare politică. „Credinţa în victoria germană s-a clintit – afirma ambasadorul
maghiar Nagy de la Bucureşti la 9 septembrie 1941, şi după câte se pare, Antonescu a
luat deja măsuri de asigurare, în cazul în care armatele germane nu obţin victoria. În
acest scop l-a numit ca succesor pe generalul Dragalina, care este cunoscut pentru
orientarea sa prooccidentală – mai precis proengleză”42. Aceste zvonuri par a avea un
suport real, după cum indică un alt izvor istoric poate mai credibil, „ dacă se poate da
crezare unor mărturisiri reticente scăpate unor persoane din anturajul său, mareşalul ar
începe să întrevadă posibilitatea unui curs al războiului mondial destul de diferit de
cel despre care afirma că îl considera în trecut ca o certitudine matematică. Atunci
când d-l Maniu l-a întrebat ce va face dacă victoria va abandona într-o zi drapelul cu
crucea încârligată, el a răspuns făcând gestul de a-şi trage un glonţ în cap”43.
Mai rezultă din acest document un lucru foarte important: după ce multă vreme
Iuliu Maniu a refuzat să aibă o întrevedere personală cu Antonescu, pentru a exprima
ostentativ că nu poate colabora cu acesta din considerente politice şi morale,
inevitabilul s-a produs în octombrie 1941. Gestul unei renunţări la putere este retoric
ca de atâtea ori, iar încrederea în victoria Axei nu părea să fie zdruncinată serios dacă
afirma: „am răspuns domnului Maniu ca o ultimă încercare de a-l aduce la realităţile
politice actuale…”. Antonescu făcând caz de primirea unor „saci de scrisori” şi acte
de felicitări, care constituie aprobarea politicii sale din partea unei mari majorităţi…
începând cu clerul, armata, profesorii, industriaşii, muncitorii, ţăranii etc”, recunoaşte
„că sunt şi unii care nu mă admit, nu cred în victorie, nu vor să vadă realităţile şi speră
în revenirea la vechile sisteme; nu am stupida vanitate că am realizat unanimitatea
adeziunilor şi aprobărilor şi am lucida certitudine a ceea ce mă aşteaptă… dar nu
40
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lovesc în adversari, nici nu solicit pe nimeni”. Chiar luând în calcul posibilitatea de a
fi înlăturat prin violenţă spune: „totuşi continui munca pentru naţiune”44.
Pe data de 9 noiembrie 1941, Antonescu era validat cu o majoritate zdrobitoare
de voturi, printr-un plebiscit criticat de Maniu, pentru că „înlăturând votarea secretă…
sub regimul stării de asediu, cu perspectiva lagărelor de concentrare” şi „în baza unei
propagande unilaterale făcută de către organele guvernamentale” rezultatul este
nesigur. Maniu procedează în spirit de fair play, punând totuşi în balanţă în mod
obiectiv realizări şi greşeli considerate ca aparţinând deopotrivă mareşalului.
Între primele se enunţă: înlăturarea regimului carlist, eliberarea Basarabiei,
înlăturarea corupţiei, terorii şi dezordinii legionare, „restabilirea inamovibilităţii
magistraţilor şi tendinţelor de a introduce un regim de legalitate”, „tendinţa de
românizare legală a vieţii sociale şi economice, efortul de a realiza o creştere
economică, creşterea preţului produselor agricole”, dar o pune pe seama creşterii
inflaţiei în bună parte.
În numele P.N.Ţ dezaprobă: continuarea războiului „în forma agresivă şi cu
intenţiuni de ocupaţiune” în Rusia, slăbirea armatei şi prin pierderile de vieţi
omeneşti, utilizarea în administraţie a unor elemente carliste compromise, înlăturarea
abuzivă a unor magistraţi, atingerea adusă autonomiei universitare, „dezaprobă
regimul special aplicat minorităţilor, dintre care unele sunt mai favorizate decât înşişi
românii, iar altele sunt persecutate cu nesocotirea legilor existente”; dezaprobă, de
asemenea, „germanizarea întreprinderilor industriale, comerciale şi bancare”;
incompetenţa administrativă, care nu a pus „zăgaz scumpetei mereu crescânde şi
lipsei catastrofale a articolelor de primă necesitate”45. Cauza acestora se află şi în
acordurile economice cu Germania şi Italia, care „au aproape monopol asupra
comerţului nostru exterior”.
Punctul cel mai important al opoziţiei faţă de guvernarea Antonescu rămâne
evident „situaţia periculoasă şi umilă în care se găseşte statul român, din punct de vedere
internaţional, alături de Pactul «Tripartit» care îl pune în duşmănie… cu democraţiile
occidentale, neputând să salveze partea ruptă din Ardeal şi nici măcar să pună în valoare
protocolul dictat la Viena… ale cărui clauze, anume cele favorabile nouă sunt călcate în
picioare, iar noi nu putem să manifestăm, nici măcar sufleteşte, pentru fraţii asupriţi,
rupţi de la noi în urma hotărârii alianţelor de azi ai ţării noastre”46.
După o lungă tăcere impusă sieşi, datorită ocupării timpului lui Antonescu cu
probleme militare, Dinu Brătianu revine la 24 noiembrie 1941 cu o scrisoare către
mareşal, în care trecând în revistă dificultăţile de ordin intern (inflaţia monetară, lipsa
unor produse de strictă necesitate, orientarea economiei spre necesităţile frontului şi
dirijarea exporturilor spre Germania, pierderile multor braţe de muncă definitiv pe
câmpul de luptă sau prin mobilizarea „sub drapel” etc) şi îl sfătuieşte să nu aibă „atâta
44
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încredere ca Hitler ne va restitui Ardealul pe care l-a dat ungurilor”, cu atât mai mult cu
cât „persoane marcante germane împreună cu ungurii sugerează propuneri de
autonomie a Ardealului sub protectorat german”. Brătianu consideră, ca şi altădată, că
„singurul mijloc de a întregi ţara este de a relua cu armele Ardealul dezlipit. Ungurii nul vor ceda niciodată României de bună voie”. În concluzie, românii trebuie să dispună
de o armată mai puternică decât a ungurilor, „care nu şi-au sleit puterile militare în
războiul ce-l ducem alături de germani”. Acest obiectiv naţional al reîntregirii impune
„să degajaţi armata noastră şi să o readuceţi pe teritoriul naţional”47 unde va putea fi
înzestrată corespunzător în acelaşi timp cu refacerea economică.
Campania anului 1941 nu s-a încheiat cu victoria decisivă pentru germani, mai
degrabă cu o catastrofă. De Crăciun, Hitler îi făcuse dar lui Antonescu o maşină
blindată însoţită de o scrisoare prin care cerea pentru primăvară o armată de 500.000
de oameni. Antonescu, care avea concepţia că inamicul trebuie urmărit până la
nimicirea lui totală, va continua să meargă alături de Hitler.
Şeful Marelui Statului Major, generalul Iacobici, s-a opus însă proiectului
mareşalului de suplimentare a ajutorului militar. El a întocmit un memoriu adresat
mareşalului, în care propunea să nu se mai onoreze cererile germane de a trimite noi
efective declarând că „războiul departe de ţară nu este popular”48. Generalul Iacobici, în
acelaşi timp, „demonstra imposibilitatea materială de a constitui, pentru data prevăzută,
armata de întărire pe care şeful său o oferise lui Hitler. Conducătorul s-a supărat. «Miam dat cuvântul… nu pot tolera ca dumneavoastră să mă împiedicaţi să-l ţin». Iacobici a
replicat: «Dumneavoastră mi-aţi cerut un aviz de tehnician, eu vi l-am dat şi nu văd
mijlocul să-l modific»”49. Iacobici a făcut cerere să fie desărcinat din funcţie, dar
Antonescu l-a destituit. Cauza de fond pentru înlăturarea sa a fost contestarea dreptului
exclusiv al lui Antonescu de a lua decizii vitale fără consultarea Marelui Stat Major.
Iacobici s-a apărat pentru posteritate lăsând în arhive nişte lămuriri, în care confirmă că
„am fost dator ca şef al Marelui Stat Major a înregistra şi a socoti cu toate manifestaţiile
neamului, indiferent dacă ele sunt sau nu plăcute înaltei conduceri militare”. El adaugă
că impresia de nepopularitate a războiului „se reazemă pe curentul puternic, ce zilnic
poate fi constatat la Marele Stat Major în ceea ce priveşte pe foarte mulţi chemaţi a
merge sau a rămâne în Crimeea sau chiar în Transnistria. Se mai poate deduce şi dintr-o
acţiune a unor foşti politicieni, ce ar fi fost întreprinsă pe lângă d-l Conducător al
statului, pentru a nu duce spre est cât mai puţine forţe”50.
Procedeul destituirii militarilor care se opuneau continuării războiului peste
Nistru fusese aplicat şi altor ofiţeri superiori ca: Nicolae Ciupercă, comandantul
armatei chiar în timpul bătăliei Odessei, apoi Nicolae Pălăgeanu, şeful de Stat Major
al Armatei 4; mai înainte, comandantul Diviziei 8 infanterie, generalul Alexandru
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Crăsanu. Doctor Şerban Milcoveanu, fost legionar, povesteşte un fapt inedit, care
arată că destituirea lui Iacobici şi Ciupercă era urmarea unei atitudini asemănătoare
manifestate în 16 iunie 1941, înaintea declanşării războiului. Ca ministru de război
Iosif Iacobici a convocat Consiliul Superior al Oştirii, la care fusese chemat şi
Antonescu şi generalul Aurel Aldea. Ei erau hotărâţi să supună la vot o moţiune, care
prevedea oprirea la Nistru. Nu s-a ajuns a se vota de circa a 30 de generali ce formau
Consiliul Superior al Oştirii, pentru că Antonescu a explodat de mânie şi şedinţa s-a
suspendat. Generalul Aldea a fost scos din cadrul armatei pentru incapacitate şi i s-a
stabilit domiciliul obligatoriu51. Era aşadar pentru a doua oară când se încerca a se
ajunge la o gândire colectivă în luarea deciziilor militare majore, dar era imposibil.
„Tot acest război Antonescu l-a făcut aşa cum îl începuse: pe persoana lui,
răspunderea lui, ordinul lui, fără asentimentul nimănui, nici al regelui, nici al
guvernului, nici al formaţiunilor politice. Toată lumea trebuia să execute dispoziţiile
iar el singur îşi asumă răspunderea”52.
Lipsa unei convenţii militare, care să specifice modul de cooperare, a adus
multe prejudicii oştirii române, stârnind repulsie faţă de germani şi micşorând
popularitatea lui Antonescu. Iată un exemplu: „Diferite mici unităţi aflate sub
comanda unităţilor germane şi asistate de ofiţeri germani au fost puse la eforturi
supraomeneşti sau împinse la atac până aproape de epuizarea lor”53. Există rapoarte
care arată că germanii se împotrivesc trimiterii unor trupe germane în ţară, pentru
refacerea unor trupe române impunându-le noi eforturi care vor duce la epuizarea
completă a acestor unităţi, făcând apoi imposibilă refacerea lor.
Observaţii similare făcea şi Dinu Brătianu în scrisoarea din 24 septembrie
1942, arătând lipsa de sens a participării românilor în inima Rusiei, pentru a fi
sacrificaţi unor scopuri străine: „Armata noastră, înglobată în cea germană, se
decimează pe frontul rusesc… Armata română nu mai contează ca armată naţională
pentru apărarea frontierelor ţării. Ea este încadrată în armata germană la peste 1000
km şi băgată continuu în primele linii de luptă”54.
Istoricul Ion Şuţa evidenţiază şi un alt aspect devenit cu adevărat tragic după
1942 şi anume „acceptarea de către Ion Antonescu a unei situaţii umilitoare chiar pentru
el însuşi, de a fi subordonatul unui general străin în calitate de conducător de stat şi apoi
a multor generali şi ofiţeri români unor generali şi ofiţeri germani, astfel că s-a creat o
stare de spirit necorespunzătoare atât în rândul cadrelor cât şi al soldaţilor”55.
În acest fel a fost posibil dezastrul de la Cotul Donului, pentru că decizia se afla
în mâinile germanilor. Mai mult, Hitler îşi asumase conducerea operaţiunilor militare, el
un civil! Alexandru Cretzeanu notează în cartea sa o surprinzătoare previziune a
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experimentatului ţărănist: „La începutul lui septembrie 1942, Maniu mi-a declarat cu o
îngrijorare profundă «eu consider pierdute armatele noastre din Rusia»”56.
Pentru a evita dezastrul ce i s-a conturat după o inspecţie pe frontul
Stalingradului făcută pe în iulie 1942 şi în baza unor informaţii de ultimă oră,
Antonescu s-a întâlnit în toamna lui 1942 cu Hitler, într-un tren de campanie, prilej cu
care i-a expus situaţia gravă în care se aflau trupele române lipsite de aviaţie şi tancuri.
Hitler părea lipsit de voinţă şi acţiona ca un automat. Antonescu a tras concluzia
acestei inutile întâlniri: „Germania a pierdut războiul. Acum trebuie să ne concentrăm
toate eforturile ca să nu-l pierdem pe al nostru”57.
O schimbare de atitudine în comportamentul mareşalului intervenea prin mai
1942, lucru observat de diplomatul elveţian: „Limbajul său s-a modificat. El continuă
să proclame convingerea sa că Axa va câştiga războiul, dar nu se mai înfurie cu
aceeaşi violenţă ca înainte împotriva celor care îl contrazic. El se mulţumeşte astăzi să
răspundă: «Dacă împotriva oricăror aşteptări viitorul mă va contrazice, voi ceda
soarta ţării celor care gândesc că pot face mai bine ca mine»”58.
După înfrângerea catastrofală din Rusia, Antonescu era în mare derută. El nu
primeşte încurajări nici din partea lui Valer Pop, care invitat la o discuţie politică îi
spune deschis că „se complace într-o atitudine de totală pasivitate care pune în pericol
ieşirea noastră norocoasă din riscurile războiului şi existenţa ţării. Afirmă [Antonescu]
că este hotărât să ducă războiul până la ultima limită alături de Germania, iar dacă
soarta războiului ar fi până la urmă nefericită, este decis să se retranşeze cu 2-3 divizii
în munţii Vrancei şi să moară până la ultimul om, realizând gloriosul sfârşit al lui
Decebal”. La obiecţia lui Valer Pop că „această soluţie spectaculoasă poate fi o
dezlegare pentru el personal, dar nu şi pentru România care vrea şi trebuie să
trăiască”, Antonescu declară mai întâi că „cedează locul”, chiar îi face această ofertă
şi interlocutorului, pentru ca peste puţin timp să spună că „va zdrobi cu ultima energie
pe oricine care se va ridica împotriva lui. După astfel de ieşiri şi contradicţii, orice
schimb de vederi fiind fără rost pun capăt întrevederii”59.
Aceste presiuni venite din toate părţile nu s-au lăsat fără efecte. Prin Mihai
Antonescu, ministrul său de externe, guvernul antonescian face paşi discreţi pentru
ieşirea din război. Mihai Antonescu îi declară ambasadorului Elveţiei: „din spatele
ocolişurilor şi precauţiilor oratorice după care se adăposteşte… principiul ralierii
totale la cel de-al treilea Reich, a dat faliment” şi deci este necesar „a restaura
libertatea de acţiune a ţării mele”60. În paralel cu aceste acţiuni diplomatice de ieşire
din Axă, Antonescu cedează „puterii de sugestie a Führer-ului şi după convorbirile cu
Hitler din 12-13 aprilie 1943, publică un comunicat în care îşi confirmă hotărârea de a
56

Alexandru Cretzianu, op.cit., p. 103.
Gheorghe Barbul, op.cit., p. 142.
58
Magazin istoric, serie nouă, an XXIV, 1990, decembrie, p. 63.
59
Valeriu Pop, Amintiri politice (1936-1945), Bucureşti, Editura Vestala, 1999, p. 231.
60
Magazin istoric, serie nouă, an XXV, 1991, februarie, p. 51.
57

178

Maria Dobroi

lupta „fără şovăire”, „contra bolşevismului şi plutocraţiilor anglo-americane”, „până
la victoria finală”61.
A urmat iarăşi protestul exponenţilor partidelor istorice care, în 20 aprilie 1943,
declarau lui Antonescu: „ca şef al unui regim de dictatură, nu aveţi dreptul să angajaţi
naţiunea într-o direcţie în care ea nu vă poate urma, deoarece ea are conştiinţa că
odată Basarabia şi Bucovina readuse la trupul ţării, România nu are nici un motiv să
lupte sau să dorească înfrângerea Angliei şi Statelor Unite”62.
Opoziţia democratică reunită consideră apoi, că este o eroare politică a înfăţişa
„participarea noastră la război ca o cruciadă în contra bolşevismului, în loc de a arăta
că scopul nostru nu a fost altul decât a redobândi Basarabia şi Bucovina”63.
Mihai Antonescu a răspuns direct lui Ion Mihalache, care i-a adus scrisoarea – ca
delegat din partea şefilor liberal şi ţărănist, pentru a fi înmânată mareşalului că „nu putea
sau cel puţin nu încă – să se expună riscului unei reacţii violente din partea Reich-ului”64.
Ion Antonescu aduce justificări pentru politica sa şi atacă cu duritate trecutul
partidelor istorice, care consideră el sunt vinovate de catastrofa în care se găseşte ţara.
El ia în calcul enormele „riscuri politice, militare şi economice, imediate şi
îndepărtate”, ale ieşirii din angajamentul german şi în mod responsabil se întreabă,
având în vedere faptul că a permis opoziţiei să stabilească contacte diplomatice cu
marile puteri democratice: „Şi ce garanţii aduceţi poporului în schimbul retragerii din
luptă şi ca o consecinţă a abandonării garanţiilor germane?”65
Opoziţia democratică a remis o copie după memoriu adresată mareşalului şi
regelui Mihai împreună cu o scrisoare personală, pentru a-l determina să provoace o
schimbare de regim prin înlocuirea lui Antonescu cu mareşalul Prezan în fruntea unui
guvern de tranziţie. Sarcina acestuia era evidentă – ieşirea din război.
La începutul lui septembrie 1943, opoziţia părea convinsă că schimbarea va
putea fi făcută tot de mareşal „în momentul în care armatele anglo-americane se vor
apropia de marginile regatului”66.
Diplomatul elveţian, pus la curent cu toate aceste legături între opoziţie şi cei doi
Antoneşti, este convins că mareşalul doreşte această schimbare, problema cea mai
delicată fiind „alegerea momentului oportun”67. Faptul că opoziţia se adresează regelui
în acelaşi timp cu audienţele pe care Mihai Antonescu le are la suveran, pe 19 şi 24
august, îl determină pe autorul notelor diplomatice să avanseze supoziţia că „guvernul şi
opoziţia sunt de acord pentru a rezerva Coroanei rolul de arbitru suprem”68.
Opoziţia a criticat şi gestul guvernului de a recunoaşte guvernul republican –
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fascist fondat de Mussolini în nordul Italiei, după ce regele Italiei numise pe mareşalul
Badoglio cu formarea noului guvern, cel care a încheiat armistiţiul de pace cu aliaţii
anglo-americani. Acest nou act servil al guvernului , în concepţia opoziţiei, nu putea
decât să agraveze relaţiile cu Anglia şi S.U.A şi era considerat o imixtiune în treburile
interne ale unui alt stat. O consecinţă a schimbărilor politice din Italia era de fapt
dispariţia Tratatului Tripartit. În aceste condiţii, explică liderii democraţi, Hitler a
creat „o ficţiune care să ascundă caducitatea pactului iniţial”. Rezultă, în consecinţă,
din recunoaşterea guvernului Mussolini „o manifestare nouă a guvernului român
pentru continuarea războiului”69.
În martie 1944, sovieticii au intrat din nou în Bucovina, nordul Moldovei şi
Basarabia. Cei doi lideri democraţi cer lui Antonescu, pe 21 martie 1944, să susţină
faţă de germani, deoarece ei nu mai pot asigura graniţele româneşti de o invazie rusă,
„trebuie să retrageţi restul trupelor noastre care mai operează în Rusia [Crimeea], că
nu le mai puteţi da concursul militar de până acum şi că ţara se găseşte în situaţie de
nebeligeranţă. Pe de altă parte, să comunicaţi aliaţilor anglo-ruso-americani hotărârea
ce aţi luat”70. În caz contrar, susţine opoziţia, ar trebui să-şi înainteze demisia.
Pe data de 6 aprilie 1944, reînnoiau cererea disperată de a ieşi din alianţa cu
germanii şi de a intra în tratative de armistiţiu cu cei trei aliaţi, „în ceasul al 12-lea”,
iar „dacă nu o puteţi face să cereţi Maiestăţii sale Regelui, să facă un guvern de
generali care să caute să salveze, ceea ce mai poate”71
Antonescu nu putea admite ca după atâtea sacrificii să ne predăm lui Stalin,
fără nici un fel de măsuri de siguranţă şi de aceea cum i-a declarat lui Mircea
Cancicov, pe 8 aprilie 1944, era hotărât să continue lupta cu orice preţ72.
Problema capitală a reţinerii lui Antonescu de a ieşi din războiul antisovietic era
cea a obţinerii garanţiilor occidentale la încheierea armistiţiului privind starea
independenţei şi suveranităţii statului român, când trupele sovietice pătrundeau în ţară.
Aşadar, opoziţia democratică, chiar dacă iniţial a respins ideea participării la un
act militar alături de Germania împotriva U.R.S.S, în vâltoarea entuziastă a
începutului a aprobat dezrobirea Basarabiei şi Bucovinei de nord şi reintegrarea lor la
patria mamă. Liderii democraţi au stăruit în mod consecvent ulterior ca România să-şi
oprească armata acolo unde încetau şi drepturile noastre legitime, apreciind în mod
just că pasul riscant de trecere de la un război defensiv, cu obiective naţionale, la un
război ofensiv ne situează în poziţia de stat agresor cu grave consecinţe pentru relaţiile
României cu foştii aliaţi occidentali.
Opoziţia democratică a urmărit cu îngrijorare cum efectele acestei politici au
început să se manifeste tot mai defavorabil după preluarea iniţiativei de către sovietici.
Din păcate, ea însăşi nu avea soluţii coerente şi viabile de salvare naţională.
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CU PRIVIRE LA RAPORTUL DINTRE NOŢIUNILE
*
ISTORIE ŞI RETROLOGIE (II)
Constantin Mocanu
Am spus de la început, şi am repetat de mai multe ori, că pentru epoca
modernă este pusă ca reper, ca jalon, concepţia unui filosof, a unui filosof german,
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dintre operele lui am ales pe aceea care-i cea mai
apropiată pentru comentariile care ne preocupă în aceste rânduri, Prelegeri de
filosofie a istoriei.
Aici, în Introducere, Hegel consideră mai multe feluri de a trata istoria:
„(…). I. Ca să lămurim dintru început ce este istoria privită filosofic, se impune
mai întâi să examinăm şi celelalte modalităţi de tratare a istoriei.
În total, există trei asemenea modalităţi de a considera istoria:
a) Istoria nemijlocită;
b) Istoria reflectată;
c) Cea filosofică”1.
Pentru prima modalitate, istoria nemijlocită, filosoful s-a referit la istorici care
au descris îndeosebi fapte, întâmplări şi situaţii pe care le-au avut în faţa ochilor,
împărtăşindu-se ei înşişi „din spiritul lor”; fenomenul extern lor a devenit astfel
materialul esenţial pentru aceste istorii şi constituie ceea ce este prezent şi viu în
preajma autorilor.
În cea ce priveşte a doua modalitate, istoria reflectată, arată că în aceasta
obiectul înfăţişat nu se află în legătură cu timpul prezent, el depăşeşte prezentul. În
cadrul acestei modalităţi sunt mai multe specii, diferite între ele.
Prima specie dă o privire de ansamblu asupra întregii istorii a unui popor, a
unei ţări, a lumii; aceasta este istoria generală. Esenţialul stă în prelucrarea
materialului istoric, de care autorul se apropie „cu spiritul său propriu” diferit de
„spiritul conţinutului”; importante sunt principiile pe care autorul şi le înfăţişează.
A doua specie a istoriei reflectate „este, în ordine, cea pragmatică”, Hegel explică
astfel această noţiune: „Când avem de-a face cu trecutul, ocupându-ne de o lume
îndepărtată, în timp, se dezvăluie spiritului prezentul primit ca răsplată pentru străduinţa
depusă prin activitatea proprie. Evenimentele exterioare sunt multiple şi diferite, dar
caracterul lor general şi lăuntric, coerenţa lor este una singură. Acest fapt anulează
caracterul trecutului, conferind evenimentului caracterul prezentului. Reflecţiile
pragmatice, oricât de abstracte ar fi ele, devin astfel de fapt prezent şi insuflă
povestitorilor despre trecut o viaţă proaspătă”2. Desigur, avertizează Hegel, depinde de
spiritul fiecărui autor ca asemenea reflecţii să fie într-adevăr interesante şi stimulante; şi
se referă îndeosebi la reflecţiile şi preceptele morale care se pot desprinde din lucrările
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istorice şi în vederea cărora asemenea lucrări au fost adesea întocmite.
Marele filosof sesizează o condiţie restrictivă a preluării de exemple din trecut:
„Chiar dacă trebuie admis că exemplele unor fapte bune înalţă sufletul şi ar trebui
folosite în educarea morală a copiilor, pentru a-i pătrunde de sentimentul binelui, totuşi
destinul popoarelor şi statelor, năzuinţele lor, stările de fapt, problemele şi dificultăţile
aparţin unui alt domeniu. Domnitorii, oamenii de stat şi popoarele sunt îndeosebi
îndrumaţi să tragă învăţăminte din experienţa istorică”3. În continuare, filosoful
contestă, fără reţinere şi contestă pe bună dreptate, posibilitatea de a se repeta în orice
împrejurări ceea ce a fost în trecut: „Atât experienţa, cât şi istoria ne arată însă că
nicicând” (exagerează!) „popoarele n-au învăţat ceva din istorie şi n-au acţionat potrivit
preceptelor care ar fi trebuit desprinse din ea. Fiecare epocă se caracterizează prin
împrejurări atât de specifice, constituie o situaţie atât de unică, încât reclamă hotărâri
care trebuie şi nu se pot lua decât din lăuntrul şi în limitele sale. În tumultul
evenimentelor istoriei, un principiu general, ori amintirea unor împrejurări
asemănătoare, nu poate fi de folos, căci o asemenea palidă amintire nu are nici o putere
faţă de forţa şi neprevăzutul prezentului”4. Şi exemplifică cu o maximă dezaprobare,
ceea ce s-a petrecut în timpul revoluţiei franceze: „Nimic mai searbăd în privinţa aceasta
decât referirea, mereu repetată, la exemple din istoria greacă şi romană, referire la care
s-a recurs atât de frecvent în timpul revoluţiei franceze. Nimic mai diferit decât natura
acestor popoare antice în comparaţie cu natura timpurilor noastre”5.
Pentru a da cititorului o informaţie completă asupra tuturor speciilor modalităţii
pragmatice, aşa cum le considera Hegel, să reţinem că a treia specie este istoria critică, şi
a patra – istoria care „de la început se înfăţişează ca având o natură parţială”6, noi astăzi
zicem: istorii particulare, pe ramuri ale existenţei şi activităţii istorice; Hegel însuşi dă
drept exemplificare: istoria artei, istoria dreptului, istoria religiilor.
În ceea ce priveşte modalităţile de a considera istoria, am văzut că acestea sunt
trei; a treia, care nu a intrat în consideraţiile noastre de mai sus, este modalitatea
filosofică.
Prin urmare, căpătăm în acest grup, mai cuprinzător şi mai complex, de
proporţii, o bogăţie de atitudini, constatări şi interpretări, pe care, singure ori împreună
cu altele care nu au fost menţionate, le întâlnim şi în alte locuri ale vastei sale opere.
Am vrut să reproduc totul într-un singur citat, desigur mare, dar m-am convins,
recitind, că sunt necesare unele formulări care să aibă rolul de legătură între paragrafe
şi fragmente, în intenţia de a uşura, fie şi cât de puţin, înţelegerea de către cititorul
actual a construcţiilor frazeologico-noţionale tipice gânditorului dialectician de nivel
teoretic foarte înalt, şi, oricum, mai greu accesibil, căci aceste construcţii de fraze şi
contexte au fost făcute în termenii filosofiei lui idealist-obiective potrivit căreia
demiurgul Realului este Ideea absolută, Spiritul.
Similar cu ceea ce am spus în comentariile pe care le-am făcut, succint, relativ la
3

Ibidem, p. 10
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem, p. 11.
4
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concepţia lui Polybios; şi similar cu ceea ce am spus în comentariile pe care le-am făcut,
mai puţin succint, relative la concepţia lui Miron Costin, şi anume că, natural, concepţia
şi a unuia şi a altuia nu a apărut ca o concepţie singulară, izolată, ci şi una şi alta a fost
precedată şi, în anumită măsura, la Miron Costin în măsură mai mare, pregătită,
istoriceşte, de contribuţii, mai mult sau mai puţin similare, de dinaintea unuia şi,
respectiv, de dinaintea celuilalt, – să spunem şi relativ la concepţia lui Georg Wilheln
Friedrich Hegel că, natural, concepţia lui nu a apărut ca o concepţie singulară, izolată, ci
a fost precedată, şi, în anumită măsură, şi, în acest caz în măsură mult mai mare,
pregătită, istoriceşte, de contribuţii, mai mult sau mai puţin similare, de dinainte de el;
am scris: şi, în acest caz, într-o măsura mult mai mare întrucât în cazul acesta, în cazul
lui Hegel, procesualitatea istorică legică urcase istoria social-umană încă pe o treaptă
superioară, şi, odată cu aceasta, urcase şi cunoaşterea istorico-filosofică.
Pentru durata de timp de după Miron Costin şi de dinainte de Hegel, durată de
timp de numai, aproximativ, un secol, deci mult mai mică faţă de cea precedentă,
adică de după Polybios şi până la Miron Costin, de, aproximativ, opt secole, am dat
câteva exemplificări din literatura cronicărească internă pe care le-am socotit că
reprezintă mai bine continuitatea de după Miron Costin; în sens general, abstract, ele
pot fi considerate că au şi rolul de a fi exemplificări şi pentru precedenţa mai
apropiată de anii lui Hegel; ele, aceste exemplificări, le-am considerat că sunt numai
în mod indirect momente ale precedenţei faţă de anii de viaţă şi de activitate ai lui
Hegel, căci mai mult ca sigur filosoful german, purtător al unei informaţii ştiinţificoteoretice impresionante, nu a cunoscut totuşi şi realizările de gândire istoricopragmatică din ţările române, oricum în operele lui nu întâlnim referinţe; în schimb,
face parte direct, intrinsec din precedenţa în raport cu Hegel mulţimea de idei, mai cu
seamă cele de tip modern şi teoretic de pe planul vestic şi sud-vestic european, şi, se
înţelege, din centrul continentului, care de fapt este Germania.
Dacă înodăm firul exemplificărilor care urmează să le dăm, tot în înşirare mai
succintă, cu firul acelora de mai înainte de Miron Costin de pe plan general, adică de
acolo de unde au notat apariţia literaturii istorice de partid (în Anglia), putem informa,
bunăoară, că în „secolul luminilor” Marie Arouet Voltaire, care a formulat în mod
mai elaborat noţiunea de „filosofie a istoriei”, a atras atenţia că istoria, dacă este plină
de povesti, este inutilă; dacă este aşa cum trebuie să fie, cunoaşterea istoriei este izvor
de experienţă, ajută la ocolirea greşelilor; lecţiile istoriei sunt folositoare nu numai
oamenilor de stat, ci şi publicului. Filosoful englez David Hume a considerat însă că
experienţa istoriei este mai utilă individului decât societăţii; un om familiarizat cu
istoria pare să fi trăit de la începuturile lumii. Giambattista Vico a afirmat că omul
poate cunoaşte numai istoria, nu şi natura, care-i creaţie divină; istoria nu este creaţie
divină, ci omenească; el a negat însă rolul pregmatic al istoriei; el a fost întemeietorul
teoriei dezvoltării ciclice a istoriei, cu premise încă din Antichitate, teorie potrivit
căreia istoria are trei „vârste”: copilărie, tinereţe şi maturitate, care se repetă ciclic.
Friedrich Schiller, care a fost şi profesor de istorie, a enunţat scopul cunoaşterii istoriei
prin chiar titlul prelegerii sale inaugurale la Universitatea din Jena: Ce este şi în ce
scop să studiem istoria universală? Iohann Gottfried Herder, care a contribuit la
consolidarea ideii de filosofie a istoriei, a scos în evidenţă că fiecare popor are o
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originalitate a sa, ceea ce-i determină modul particular de a se manifesta în istorie; a
atras atenţia – fapt foarte rar în vremea aceea – că istoria este o realizare a întregii
umanităţi, nu numai a Europei; Immanuel Kant – filosoful care a deschis seria a ceea
ce s-a numit filosofia clasică germană – socotea astfel „rolul” istoriei: „Filosoful, care,
prin calitatea sa de filosof se ocupă de istorie, urmează cursul apriori, al planului
lumii, plan care este clar pentru el, fără să aibă nevoie să recurgă la istorie: şi dacă el
ar face uz de istorie, aceasta nu este pentru a-i cere demonstrarea unui lucru, întrucât
principiile sale sunt deja demonstrate independent de istorie, ci numai pentru a
confirma prin exemple şi a utiliza în lumea reală a istoriei ceea ce a fost înţeles deja
fără să se recurgă la el”. Este aici exprimată o concepţie care nu favorizează
istoricului o atitudine activă pentru a căuta valoarea experienţei şi a o aplica la
condiţiile prezentului; dacă ea, istoria, este „creată” aprioric, fără o mişcare în
condiţiile concret-istorice ale societăţii umane, înseamnă că nu este nevoie de
cunoaşterea învăţămintelor ei.
Să vedem cum a înaintat problematica pe care o avem în atenţie pe durata de
timp de la anii de viaţă şi de activitate ai lui Hegel până în prezent, durată care este de,
aproximativ, două secole, în care această durată s-a format şi acumulat o impresionant
de bogată literatură istorico-filosofică, precum şi sociologică, politologică, beletristică,
în cuprinsul acestui timp istoric şi al spaţiului istoric corespunzător, devenit aproape
identic cu întregul spaţiu geografic locuit. Totodată, în cuprinsul acestui timp istoric şi
pe întinderea acestui spaţiu istoric, a sporit, etapă de etapă, complexitatea
interpretărilor şi, în nu puţine situaţii, complexitatea încărcăturilor lor politice,
doctrinare.
*
* *
Ca să re-iau, dar mai ales să amplific „osteneala” de a căuta şi selecţiona din
imensitatea de propoziţii, de contexte, în care se află felurite idei de care are nevoie
tema, „să sparie gândul“; a lăsa însă nedusă până la capăt această treabă „iaste inimii
durere”; până la urmă, „biruit-au gându” să mă apuc de această trudă. Iată cât îndemn
am găsit în vorbele Cronicarului!
Idei despre utilitatea cunoaşterii trecutului, despre însemnătatea practică a
studierii lui, despre importanţa experienţelor lui, a învăţămintelor lui despre
diferenţele dintre epocile istoriei, despre specificitatea fiecărei epoci în parte, dar,
totodată, şi despre continuităţile istoriei, adică despre unitatea istoriei văzută în
diferienţialităţile ei, precum şi despre conexiunea dintre trecut, prezent şi viitor, au
căpătat o extindere aproape universală, atât în cea ce priveşte spaţiul istoric, care,
acum, în epoca în care ne aflăm a ajuns să fie cunoscut aproape în totalitatea lui, în
ceea ce priveşte timpul istoric care şi el a ajuns să fie cunoscut până aproape întreaga
lui dimensiune, cât şi în ceea ce priveşte receptarea istoricităţii şi în alte ramuri ale
ştiinţei, precum şi în mentalităţile general-umane, în limbajul comun, în gândirea,
obişnuită de zi cu zi.
Pentru a exemplifica, similar cum am procedat mai înainte, în acest imens
ocean de posibilităţi am restrâns investigarea, fortuit, numai la scrierile create de doi
istorici, – fiecare, de bunăseamă, cu deosebiri mai însemnate sau mai puţin însemnate –
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de cea mai amplă şi însemnată contribuţie în formarea gândirii istorice, în examinarea
istoriei concrete până la istoria pe plan universal. Este vorba de două piscuri: Nicolae
Iorga, istoric român de vocaţie şi naţională şi universală; Arnold Toynbee, istoric
englez, şi el de vocaţie naţională, însă pentru Anglia, şi universală.
Fiecare are o contribuţie remarcabilă, plurivalentă, care ne-ar fi îndrituit să-l
punem în rol de reper, ca şi pe Pelybios, ca şi pe Miron Costin, ca şi pe Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, însă nu am procedat aşa întrucât din capul locului am
adoptat periodizarea în formula tripartită, creaţie a Renaşterii din urmă cu mai multe
sute de ani, şi anume: Antichitate, Evul-mediu, Modernă, şi, după cum şi-a dat prea
bine seama cititorul, pentru aceste trei epoci a fost nevoie numai de trei repere, în jurul
cărora s-au construit contexte explicative pentru durata de dinainte şi pentru durata de
după fiecare din personalităţile scoase în relief; dacă gândul mi-ar fi mers la a pune
pentru epoca modernă nu tot un singur reper, ci mai multe, bunăoară trei, atunci, în
această procedare, celelalte repere ar fi fost Nicolae Iorga şi Arnold Toynbee.
Nicolae Iorga ne este nouă românilor fireşte mai cunoscut, rolul lui în
ştiinţă, şi în viaţa publică, imaginea personalităţii lui şi cu strălucirile ei dar şi cu
unghiurile mai întunecate, a intrat de mult în conştiinţa publică. George
Călinescu, în opera-i monumentală din care am mai citat, scria: „Schimbând ceea
ce-i de schimbat, N. Iorga a jucat în cultura română, în ultimele patru decenii,
rolul lui Voltaire. Personalitatea lui e covârşitoare. Minor în fiecare activitate în
parte, foarte conservativ şi îmbibat de prejudecăţi, dar răzvrătit continuu, sărind
cu iuţeală de la o atitudine la alta şi totdeauna tolerat în nestatornicie, printr-o
bună credinţă care se simte, N. Iorga apare masiv privit de departe, prin numărul
uriaş de tomuri scrise şi prin multiplicitatea preocupărilor. (…)”7.
Lui Nicolae Iorga, cunoscut aşa de mult şi în aşa fel, în consecinţă îi sunt
cunoscute şi multiplele reflecţii despre istorie, despre scrierea ei, despre utilitatea ei,
despre valoarea experienţei ei şi despre celelalte componente însumate în
preocupările, cu folos, din domeniul (şi domeniile) istoriei.
Iată, din scrierile lui Nicolae Iorga, nu cronologic, nici tematic, ci aşa cum îmi
vin ele la îndemână răsfoind fişele multe pe care le-am scos mai de demult şi mai
recent: „Iubirea de trecut, pentru marile lui figuri de energie şi sinceritate, de aplecare
la orice risc tocmai contrariul dispoziţiilor pe care le observăm la contemporanii mei,
mă prinsese, şi, adăugându-se preocupaţiile politice, astfel de învieri îmi serveau
pentru critica timpului prezent mai mult decât orice argumentare de natură abstractă,
logică”. „Fiecare popor are sufletul său, format în sute de mii de ani, din firea
pământului, din freamătul codrilor, din floarea albă a primăverii, din raza soarelui, din
ceaţa toamnelor şi gerul iernilor, din toate frământările, suferinţele, silinţa, gloria, din
nesfârşit de multe amintiri îngrămădite pe urma morţilor, care astfel n-au murit întregi,
ci din adâncul tăcerii lor sprijină răsfăţarea la lumină a urmaşilor ce au venit din ei şi
trăiesc după dânşii. Acest suflet e preţul mare sau mic, al fiecărui popor”. „Importanţă
au în istorie două lucruri: s-o înţelegi ca dezvoltare, şi să înţelegi, să judeci, să iubeşti sau
7
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să condamni sufleteşte pe aceia care au jucat un rol în istorie; să-i tratezi ca oameni vii,
pe care i-ai întâlnit înaintea ta, ai avut a face cu ei, i-ai lăudat, i-ai osândit; să-i auzi
vorbind şi să-i auzi mergând”.
Din zecile, din sutele de posibilităţi de a extrage enunţuri de acest fel, am
reprodus aici numai trei; să mai spun că personalitatea lui Nicolae Iorga era
interferată de simţământul istoriei, era ea însăşi plină de istorie, Erudita profesoară de
literatură română şi universală, Zoe Dunitrescu-Buşulenga spunea: „La Nicolae Iorga
pasiunea istorică arde, luminând cu vâlvătăile ei o întreagă operă de o prodigioasă
întindere şi diversitate. Că vorbeşte despre literatură, despre politică, despre relaţii
internaţionale ori despre oameni pur şi simplu sau că relatează amintiri, cărturarul
transformă totul în istorie. Explicaţiile cauzale dintre fenomene cresc, legăturile se fac
fără întrerupere între dimensiunile şi lucrările lumii se întreţes cu uimitoare
interacţiuni, nebănuite pentru ochiul profanului”8.
Arnold Toynbee, bineînţeles mai puţin cunoscut la noi, şi, în general şi în alte în
ţări din estul şi sud-estul continentului, şi din alte părţi în afară de zonele, foarte mari,
care cândva s-a întins dominaţia britanică, este autor al mai multor studii, dintre care se
ridică, impozant, unul, în zece volume, la care volume s-au adăugat încă două, unul cu
atlas şi dicţionar geografia, celalalt – cu reconsiderări faţă de propria-i operă, studiu pe
care l-a intitulat – Cristian Popişteanu zice: „cu modestie disimulată” – A study of
history, Un studiu de istorie.
Toynbee, 1852–1975, a fost şi este apreciat ca un autor pe cât de remarcabil, pe
atât de contradictoriu şi de controversat; istoria, potrivit concepţiei lui, care a fost
sensibil influenţată de „teoria” lui Oswald Spengler, s-a înfăptuit prin „civilizaţiile”
paralele, independente una faţă de alta, fiecare „civilizaţie” parcurgând, într-o
modalitate sau alta, o mişcare „în cerc”; apariţia, înflorirea şi pieirea; ultima din cele
treizeci de civilizaţii – cum le socoteşte istoricul şi sociologul englez – este
„civilizaţia“ occidentală, care rămâne. Această vedere asupra istoriei universale este,
în fapt, o variantă a concepţiei dezvoltării „ciclice”, cu puncte de pornire încă în
Antichitate, şi care a căpătat formula ei cea mai conturată, şi aplicată la o masivă
operă, la Giambatistta Vico.
După decesul lui Arnold Toynbee, cunoscutul ziar britanic Times a ţinut să
atragă atenţia: „Chiar şi cei mai neînduplecaţi dintre criticii săi nu-i puteau nega vasta
erudiţie, uimitoarea capacitate productivă, minunăţiile stilului său şlefuit ce-şi trage
bogăţia din izvoarele învăţăturii clasice. Oricare va fi judecata pe care posteritatea o
va da vederilor sale asupra istoriei, ea va trebui să-l preţuiască pentru a fi încercat să
rezolve câteva dintre problemele fundamentale ale umanităţii”.
Cu excepţii serioase privind felul de a se fi desfăşurat curgerea istoriei lumii,
între Arnold Toynbee şi Nicolae Iorga au fost similitudini. E ceea ce a observat mai
întâi Cristian Popişteanu care în calitate de redactor-şef el revistei Magazin istoric a
avut câteva întrevederi cu marele savant britanic; în postfaţa la cartea lui Arnold
Toynbee, Oraşele în mişcare, tradusă în limba română în 1979, scria: cu toate erorile
8
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de interpretare „vom întâlni în cărţile, precum şi în studiile, articolele, interviurile sale
o cantitate de observaţii judicioase, o mare capacitate de sinteză, un profund simţ
critic şi nu în ultimul rând un excepţional talent scriitoricesc prin care ne aminteşte de
Iorga”9. La rândul său, într-o convorbire, la Londra, cu acelaşi ziarist şi istoric, a
pronunţat în ton de înaltă apreciere aceste cuvinte: „Nicolae Iorga a fost o mare figură
a ştiinţei istoriei, atât a României, cât şi a Europei şi a lumii întregi; iar sfârşitul său
tragic a fost o pierdere generală. Regret că nu l-am întâlnit niciodată. (…)”10.
Când, în decursul lucrului, am decis să scot enunţuri interesând tema acestui
articol din A study of history am întâlnit în mod neîndoielnic o dificultate căreia mai
înainte nu-i percepusem meandrele toate, dificultate greu de învins, căci – am precizat
deja mai sus – potrivit concepţiei lui Toynbee materia deosebit de bogată a studiului
său nu este desfăşurată pe firul succesiunii istorice a epocilor, aşa cum suntem
obişnuiţi să vedem istoria, ci prin „creşterea şi descreşterea“ fiecărei „civilizaţii” în
parte, paralele şi independente, şi în această situaţie m-am întrebat cum se poate afla
continuitatea de tradiţie în istoria generală, acumularea de experienţă şi trecerea ei de
la o epocă la alta, până la şi pentru contemporaneitate.
În opera aceasta sunt însă multe, chiar foarte multe referiri, fie şi numai, de
regulă, între barierele despărţitoare dintre „civilizaţiile” irepetabile, la complexitatea
istoriei; la înţelesul şi valoarea ei; la modelul, exemplul, sistemul în istorie; la
ficţiunea în relaţie cu istoria; la singularitatea şi uniformitatea din istorie; la
universalul în istorie; la periodizarea ei; şi alte idei de acest fel.
Pentru a exemplifica totuşi şi textual, în Study of history m-am oprit, mai mult
întâmplător, la volumul X, şi aici am găsit o tratare, dar o tratare mai sistematică şi
mai extinsă, în capitolul XIII intitulat The inspirations of history (inspiraţiile
istoricilor), cu mai multe diviziuni şi subdiviziuni:
A. The historian’s angle of vision (unghiul de vedere al istoricului).
B. The attractiveness of the facts of history (Puterea de atracţie a faptelor
istorice).
C. The impulse to investigate the relation beetwen the facts (imboldul de a
investiga relaţia dintre fapte).
Pentru punctul B, The attractiveness of the facts of history, Toynbee
explicitează prin: receptivitatea; curiozitatea; mirajul omniscienţei.
Pentru punctul C, The impulse to investigate the relation beetwen the facts,
unde pune mai multe subdiviziuni, dintre care una se referă la inspirarea din mediul
social (Social mileux); aici înscrie numele mai multor scriitori de istorie între care
numele lui Polybios, cel care – ştim – a promovat istoria pragmatică; mai este o
subdiviziune care se referă la inspirarea din experienţele personale (Inspiration from
personal experiences), şi unde Toynbee nominalizează pe: Gibon, Volney, Peregrinus
Wiecamicus, Yaseburo Takashu.
Am lăsat la urmă prima diviziune, diviziunea A, The historian’s angle of
9
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vision, întrucât aici Toynbee arată din capul locului care este unghiul de vedere al
istoricului. Nu pot decât să extrag, în traducere, din primul aliniat, care, fie şi în mică
măsură, ne sugerează cum merg mai departe explicaţiile, în fraze destul de complexe,
pe care le dă Toynbee la această temă:
„De ce omul studiază istoria?” (Why a people study history?) „De ce se pune
chestiunea ad hominem: a avut scriitorul prezentului (din prezent) răgaz de a studia
istoria de când el a fost copil şi a cheltuit treizeci de ani cu cartea pe care el nu a
terminat-o? Este un istoric înnăscut sau făcut? Fiecare istoric va avea un răspuns propriu
la această chestiune, din cauză că el va fi vorbitor din propria experienţă“ (his own
experience). Quot homines tot sententiae: fiecare trebuie să vorbească de el însuşi.
Scriitorul prezentului (din prezent) răspunde personal ca un istoric (…)”11 ş.a.m.d.
*
*
*
Cu premise în diferite etape precedente, în epoca modernă s-au cristalizat şi s-au
răspândit, pentru o durată mai mică sau mai mare, curente interpretativ-atitudinale,
unele deplin sau numai parţial cu rol pozitiv, raţional, benefic în lămurirea şi
rezolvarea problemelor, altele însă deplin ori numai parţial cu intruziuni mai mult sau
mai puţin derutante, conservative, agnostice. Chiar filosofia despre ce este trecutul şi
în ce scop este trebuitor ori nu să-l cunoaştem, să-i aplicăm ori nu învăţăturile, a
comportat şi comportă şi în zilele noastre diferenţieri, de la poziţiile cele mai
optimiste, mai mobilizatoare, mai creatoare, până la poziţiile cele mai pesimiste, mai
nihiliste, mai agnostice în modul de a pune problema. Dacă anticii şi medievalii au
făcut mai puţină filosofie despre ce este trecutul, filosofia modernă de la începuturile
ei şi până azi în mod crescând a deschis un tot mai larg evantai de puncte de vedere,
de consideraţii, de interpretări.
Una din direcţiile cu rol negativ, negator, agnostic este aceea care a respins şi
respinge de plano însăşi ideea de existenţă a trecutului, de a nu trebui să fie cunoscut
şi studiat. Masa mare a savanţilor, a oamenilor cu judecată raţională au considerat şi
consideră că existenţa trecutului este o evidenţă absolută, că existenţa lui nu poate fi
pusă la îndoială, nu poate fi diminuată chiar dacă un trecut sau altul a purtat în el şi
momente negative, chiar dramatice, tragice, şi chiar dacă nu şi-a îndeplinit în mod
pozitiv tot ce şi-a propus el în ansamblul său ori într-o etapă sau alta din decursul său.
Într-un prilej festiv, când, în 1956, se împlineau 100 de ani de la înfiinţarea Institutului
de învăţământ agronomic „Nicolae Bălcescu” (prin socotirea şi a şcolilor
premergătoare) remarcabilul savant Gheorghe Ionescu-Şişeşti, profesor al acestui
Institut, spunea: „Un popor e legat de trecutul său ca stejarul de rădăcinile sale.
Trecutul poate fi luminos sau întunecat, dureros sau fericit, frământat sau liniştit. El
există, şi contemporanii îşi întorc din când în când faţa către el. Aceasta este datorită
nu numai istoricilor, dar şi societăţii întregi, pentru că privirea retrospectivă este un
prilej de a compara trecutul cu prezentul, a face un bilanţ şi a atrage învăţăminte”12.
11

A study of history, by Arnold J. Toynbee. Volume X, London, New York, Toronto; first
published 1954; second impression 1955, p. 1.
12
G. Ionescu-Şişeşti, Centenarul Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu”; manuscris la
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Am la îndemână, pentru a susţine o dată în plus ceea ce am comentat imediat
mai sus, opinia unui autor din Africa, pe care am găsit-o înserată în cursul universitar
al profesorului Vasile Cristian. Onvuka Dike – aşa se numeşte autorul – a spus: „Este
inutil să se inventeze un trecut romantic care nu are nimic comun cu realitatea; trebuie
să ne acceptăm trecutul aşa cum este, adică la fel ca pentru restul lumii, cu părţile lui
bune şi rele. Trebuie să acceptăm gloria artei din Benin în acelaşi timp cu sacrificiile
umane, tot aşa cum spaniolii acceptă ororile şi bigoteria inchiziţiei în acelaşi timp cu
capodoperile lui Grecu şi Cervantes”.
Dacă au acceptat, şi nu puteau să nu accepte o evidenţă atât de incontestabilă a
existenţei obiective a trecutului, unii istorici, filosofi, sociologi, literaţi, şi alţi
interpreţi au diminuat ori au contestat posibilitatea scoaterii de experienţe din trecutul
istoric. Herman Lotze a combătut posibilitatea de a se aduce din trecut prin cunoaştere
şi propagandă vre-o experienţă, deoarece, zicea el, societatea considerată în ansamblul
ei nu poate profita de experienţa acumulată aşa cum poate profita un individ singular,
care este în măsură ca pentru el însuşi să tragă învăţăminte. Arthur Schopenhauer a
insistat şi el să arate că nimic nu este mai inutil decât a încerca de a desprinde din
trecut o semnificaţie istorică; în istorie schimbările sunt neîncetate, şi, în această
privinţă, are dreptate, căci într-adevăr istoria nu este statică, ci în necontenită mişcare,
dar, nu are dreptate când spune că esenţa umană rămâne neschimbată şi acţionează
întotdeauna la fel, şi, în consecinţă, nu are nevoie de culegerea de experienţă pe care
să o aplice căci nu are de ce să o aplice, dacă ea, esenţa umană, nu se modifică.
Friedrich Nietzsche spunea şi el că experienţa trecutului nu este utilă, şi nu trebuie să
o căutăm, întrucât, căutând-o stâlcim spontaneitatea trecutului.
Dacă în unele concepţii, în unele puncte de vedere, a fost negată însăşi
existenţa trecutului, tot aşa, la polul opus al concepţiilor, al punctelor de vedere s-a
negat însăşi existenţa prezentului, a valorii experienţei sale pentru înseşi trebuinţele
lui; a fost negată posibilitatea delimitării prezentului atât faţă de trecut cât şi faţă de
viitor, şi această idee poate să ne capteze mai uşor atenţia, şi aprobarea, dacă
dimensiunile (ca timp) ale prezentului sunt mici, cât mai mici, întrucât, bunăoară,
dacă implicăm ziua de ieri faţă de ziua de azi ziua de ieri este un trecut, un trecut care
se adaugă la trecutul îndelungat care a fost înainte de această zi, şi care zi, ziua care a
trecut adineauri a fost adiţionată în seria de momente ale precedenţei; tot aşa, dacă ne
referim la ziua de mâine, faţă de ziua de azi, ziua de mâine este un viitor, care viitor,
prin adiţionare, va creşte zi de zi. Dacă însă considerăm, pentru reflecţii de acest fel,
nu o zi, ci o oră, nu o oră, ci un minut, nu un minut, ci o secundă faţă de ora, de
minutul, de secunda din înşirarea de mai înainte, fiecare din aceste fragmente de timp
este un trecut, iar ora, minutul, secunda care urmează vor aparţine imediat primului
viitor. Iată cum se poate duce până la ultimul fragment de timp mai sesizabil acest
raţionament, cu aparenţă de procedare ştiinţifică, până la întâlnirea nemijlocită dintre
trecut şi viitor, şi astfel dispare momentul prezentului. Să ne întoarcem însă la a privi
prezentul nu neapărat la dimensiuni cât mai mici, chiar minuscule, ci dimensiuni de
Biblioteca Academiei de Ştinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; donaţia
familiei prof.univ.dr.doc. Vlad Ionescu-Şişeşti, dosarul 751.
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acestea cât mai mici spre diviziuni din ce în ce mai mari. Deducem, în mod evident că
timpul istoric prezent are dimensiuni care sunt în raport de dimensiunile faptelor, a
ansamblurilor de fapte pe care le delimitează în cuprinsul lungilor distanţe temporalistorice. Prin urmare, timpul prezent există, încărcat de fapte mai multe sau mai
puţine, mai importante ori aleatorii; prezentul în istorie, ca durată definită, are şi nu
poate să nu aibă o seamă de caracteristici, sesizate ori şi explicate mai pe larg în
diferitele literaturi, în diferitele doctrine şi filosofii, în diferitele concepţii despre
istorie. Johann Gottlieb Fichte, care şi el a aparţinut filosofiei clasice germane, şi-a
intitulat una din scrieri chiar aşa: Caracteristicile timpului prezent.
Este deci neapărat necesar ca istoricul, care trăieşte şi lucrează în timpul
prezent, să cunoască în modul cel mai serios caracteristicile timpului prezent, să
simtă, să înţeleagă că este o mare deformare a imaginii istorice dacă el transpune fără
discernământ caracteristicile prezentului asupra trecutului, după cum nici invers nu
este bine, adică să aducă din trecut, fără discernământ, caracteristicile trecutului şi să
le amestece în ansamblul caracteristicilor prezentului, dacă acele caracteristici nu se
potrivesc şi nu se pot adapta în noul mediu.
Încă din Antichitate, şi pe tot drumul istoriei, până în zilele noastre în viziunea
unor cărturari, a unor oameni politici, dar şi în viziunea publică, prezentul a fost scos
în evidenţă nu numai prin valorile sale intrinseci, care au fost şi care sunt atâtea câte şi
cum au fost şi sunt, ci şi prin adăugarea şi a altor caracteristici, şi prin transpunerea
caracteristicilor proprii lui asupra trecutului, uneori aşa de mult încât imaginea
trecutului a fost estompată şi chiar ştearsă, istoria omenirii devenind (în scrierile
literar-istorice implicate în această atitudine) istorie contemporană. Antichitatea, prin
situaţia că era prima epocă mare a omenirii, în condiţiile în care, de regulă, ceea ce a
existat înainte de ea în mileniile de pre-istorie nu se cunoştea, iar privirea către viitor
era doar incidentală, a trăit, în general, într-un prezent perpetuu; reamintesc că istoriile
care erau scrise aveau, în speţă, înfăţişarea de istorii contemporane, unele de scrieri
memorialistice; şi Evul-mediu, câtă vreme nu a cunoscut, atât cât ar fi trebuit, epoca
de dinainte de el, Antichitatea, şi timpul îndelungat de dinainte de aceasta, a trăit, în
general, tot într-un prezent perpetuu, mai ales la începuturile lui, această mentalitate
despre prezent a devenit depăşită însă pe măsura noii imagini despre trecut şi despre
viitor; venirea epoci moderne şi răspândirea concepţiilor ei, a interpretărilor ei despre
ce este timpul şi care sunt diviziunile, treptele lui, a schimbat radical felul de a vedea
prezentul şi anume de a fi precedat fără nici o îndoială de trecut şi succedat tot fără
nici o îndoială de viitor. Însă, cu toate acestea, tocmai în această epocă, care a purtat
acest merit despre fazele, mai mari ori mai mici, ale timpului a acceptat în cadrul ei
atitudini şi concepţii care mai târziu se vor rezuma în ceea ce s-a numit prezenteism.
Că prezenteismul ne concentrează atenţia spre contemporaneitate nu e rău, rău este că
el denaturează principiul istoricităţii, se îngemânează cu utilitarismul susţinând că
adevărat în istorie este în orişice situaţie ceea ce este util, ceea ce este avantajos
subiectului cunoscător la un moment dat, care moment este un moment contemporan;
în consecinţă, potrivit prezenteismului, în istorie nu există adevăr obiectiv, determinat
prin concordanţa sa legică, naturală, cu realitatea. Prezenteismul favorizează
interpretarea, subiectivistă, că orice istorie este istorie contemporană, o istorie care
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reflectă şi slujeşte interesul prezentului. Un prim reprezentant, mai de seamă, al
prezenteismului a fost John Dawey; Charles Beard a încercat să atenueze consecinţele
agnostice ale prezenteismului, prin a spune că istoricul este pus în situaţia să
re-facă (literar) istoria trecută aşa cum şi-o închipuie el pentru că se izbeşte de lipsa
documentelor pentru anumite durate din istorie ori numai pentru anumite componente
ale ei. Este mai cunoscută interpretarea lui Benedetto Croce potrivit căreia „orice
istorie este istorie contemporană”.
Problema prezentificării istoriei, a contemporaneizării ei este însă şi o
problemă care în scrisul istoricilor nu ţine întotdeauna de aderenţa lor, a unuia sau a
altuia dintre ei, la prezenteism, curent ideologic, doctrinar, ci ţine de metodologia
folosită de istoric, de informaţia de care dispune el, şi, nu în ultimul rând, de
determinarea limitativă a capacităţii noastre ca oameni care, odată cu rigurozitatea
ştiinţifică de care suntem capabili, suntem nu odată sub înrâurirea ansamblului nostru
de sensibilităţi, de afecţiuni, de răsfrângeri psihologice. Nu cred că mi se poate spune
că sunt un conciliator faţă de prezenteism, de prezentificare, de contemporaneizare
dacă spun că dealtminteri este şi destul de greu, aşa cum rezultă şi din experienţa
noastră de scriitori de istorie mai apropiată ori mai îndepărtată, de a evita influenţa pe
care o purtăm în noi înşine, în concepţia, în mentalitatea, în metodologia care ne
caracterizează, influenţă care ne vine în fiecare moment şi din fiecare unghi al
mediului contemporan, actual, căci în prezent trăim efectiv, nu în trecut ori în viitor.
Este deci necesar să facem tot ceea ce depinde de capacitatea noastră, de
corectitudinea noastră, şi nu mai puţin de talentul nostru, de virtuţile noastre, în
măsura în care dispunem de asemenea exigenţe, ca să ne formăm o imagine despre
trecut cât mai corespunzătoare, să percepem noţiunile trecutului în înţelesul lor real şi
în schimbările pe care le-au avut în evoluţia lor, să găsim cuvintele cele mai potrivite,
care să nu ne îndepărteze de adevăr, ci să ne apropie de el, să scriem istoria de pe
poziţiile prezentului, căci altfel nu se poate, dar fără a prezentifica trecutul, fără a
transpune asupra lui oricum şi oricând caracteristicile prezentului. Am găsit într-o
scriere a lui Charlse Louis Montesquieu avertizarea pe care în modul cel mai alarmant
ne-a adresat-o în urmă cu vreo două secole şi ceva: „Transpunerea în veacuri
îndepărtate a tuturor ideilor veacului în care trăim este cea mai fecundă dintre toate
sursele de erori. Acestor oameni care vor să modernizeze toate veacurile trecute eu le
voi spune ceea ce preoţii din Egipt i-au spus lui Solon: «O, atenieni, voi nu sunteţi
decât nişte copii!»”. Nişte copii!, da, în înţelesul că faţă de istoria Egiptului, care a
precedat cu două-trei milenii istoria atenienilor, mai larg – istoria grecilor, de până la
vremea lui Solon, avea o îndelungată experienţă proprie, iar lumea greacă abia se afla
în primele ei fraze de acumulare de experienţă, şi deci nu prea avea de ce să pretindă
de a da experienţă altora! Este aici sesizată o problemă, care ar fi bine să o studiem în
chip mai special; care este istoria cea mai tânără? Istoria contemporană, a timpurilor
noastre, ori istoria de mai de demult, de la începuturile ei? Sau: care este cea mai
bătrână istorie? Istoria de mai de demult, de la începuturile ei, ori istoria
contemporană, a timpurilor noastre? În acelaşi fel de compunere a frazelor, să
schimbăm termenii adjectivali. Care este istoria cea mai adolescentină? Istoria
contemporană, a timpurilor noastre, ori istoria mai de demult, de la începuturile ei?
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Sau: care este istoria cea mai maturizată, istoria mai de demult, de la începuturile ei,
ori istoria contemporană, a timpurilor noastre?
În decursul timpului, încă din Antichitate, apoi în Evul mediu au început să se
acumuleze reflecţii privind vecinătatea dintre trecut, prezent, viitor, privind legătura,
conexiunea, interferenţa dintre aceste trei mari ipostaze ale timpului general, şi care
reflecţii au căpătat o amploare nemaiîntâlnită în epoca modernă, în epoca noastră,
contemporană. Formula care indică acest raport istorico-temporal deplin cuprinzător o
întâlnim exprimată nu numai prin aceşti trei termeni, ci şi prin termeni sinonimi,
bunăoară pentru prezent-actualitate; pentru viitor-perspectivă; o întâlnim însă
exprimată nu întotdeauna prin toţi aceşti trei termeni, ci numai prin doi dintre ei,
bunăoară, trecut-prezent, trecut-viitor; prezent-viitor, trecut-actualitate, trecutcontemporaneitate, prezent-perspective ş.a.m.d.
În recenzia la revista Zargidava, pe care am dat-o Revistei de istorie a Academiei
Române, am scris şi despre recenzia pe care Elena Artimon a făcut-o cărţii
academicianului Camil Mureşanu, În templul lui Ianus. Studii şi gânduri despre
trecut şi viitor, tipărită recent, în 2002. În recenzia dată în Revista de istorie nu am avut
spaţiu să fac relatarea mai amplă; adaug acum: formularea titlului de la cartea istoricului
clujean este dintre cele mai potrivite să o includ, ca exemplificare, în acest studiu al meu
în locul de aici unde este vorba despre raportul dintre trecut, prezent şi viitor; în
componenţa titlului pus de profesorul Camil Mureşanu este exprimat raportul dintre
trecut şi viitor, raport sugerat şi de denumirea zeului roman Ianus, de la care denumire a
venit denumirea din limba română (şi din alte limbi) a lunii ianuarie, lună care urmează
imediat după ultima lună a anului care a trecut şi care deschide seria de luni ale anului
care vine. De altfel, se ştie, zeul Ianus privea concomitent şi spre trecut şi spre viitor13.
În aceeaşi revistă de la Bacău am mai găsit încă o posibilitate de a exemplifica
receptarea formulei trecut-prezent-viitor, cu aplicare însă la istoria unui partid din
România modernă. Extrag din articolul lui Mihai Vasiliu; „În continuare, în
reconstituirea noastră vom porni de la faptul că Ion I.C. Brătianu ca temeinic
cunoscător al istoriei noastre naţionale a invocat în diferite prilejuri triada trecutprezent-viitor, subliniindu-i semnificaţia reală, fără să o exagereze în laturile ei
componente. Pentru şeful partidului liberal realitatea era în prezent, dar pregătind
viitorul. «Noi trăim în prezent, nu în trecut. Ne reamintim, desigur, din experienţa
trecutului pentru a evita tot ce a putut fi primejdios şi vătămător»”14.
Pentru a încheia acest grup de relatări şi explicaţii despre triada trecut-prezentviitor, şi pentru că în formarea şi propagarea ei au contribuit, în felul lor, mai puţin sau
mai mult, toate cele trei mari epoci istorice, să introduc o opinie nu din Antichitate,
nici din Modernă, ci din Evul de mijloc, şi nu din scrierile unui istoric ori ale unui
filosof, ci din creaţia unui scriitor de literatură beletristică; poate mi se va replica
îndată: literatura artistică nu este valabilă pentru documentare ştiinţifică; bine – dar să
vedem despre ce este vorba şi despre cine este vorba.
13

Zargidava. Revistă de istorie, II, Bacău, 2005, p. 170–172.
Mihai Vasiliu, Ideologia lui Ion I. C. Brătianu, în Zargidava. Revistă de istorie, I, Bacău,
2002, p. 84-86.
14
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Este vorba despre celebrul scriitor spaniol, care nu mai aparţine unei singure
epoci, ci tuturor epocilor, Miguel Cervantes Saavedra. În general, s-a insistat şi se
insistă pentru a se arăta că El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha este un
roman hazliu, ceea ce în parte este adevărat; Cervantes parodiază romanele cavalereşti
şi medievale, mult citite în acea vreme, dar care deveniseră şi deveneau desuete, odată
cu intrarea în decădere a societăţii medievale. În romanul lui Cervantes nu este numai
povestire hazlie, ci sunt şi puncte de vedere, consideraţii, previziuni foarte serioase,
reflecţii dintre cele mai neaşteptate pentru acele timpuri, reflecţii purtătoare de sugestii
înnoitoare; în opera aceasta se răsfrâng gânduri implicând cam toate înţelesurile pe
care le comporta şi le comportă până acum noţiunea de istorie, de la înţelesul de
păţanie până la cel de ştiinţă, capabilă – zice el – să fie mamă a adevărului şi, în
consecinţă, mărturie a trecutului, pildă şi îndemn al prezentului, lecţie a viitorului.
Aliniatul, foarte mare, încât nu pot să-l citez întreg, este acesta:
„Iar dacă i se poate imputa ceva acesteia15 în privinţa adevărului ei, buba n-are
cum avea o altă pricină decât faptul că i-a fost autorul arab16, căci este în firea celor
din stirpea asta să spună minciuni17, cu toată că, fiindu-ne vrăjmaşi până într-atâta, se
poate chiar presupune mai curând că va fi trecut sub tăcere autorul ei unele decât a
adăugat de la dânsul. Fiindcă asta mie îmi pare limpede, de vreme ce atunci când ar
putea şi ar trebui să-şi dea frâu liber condeiului şi să-l laude pe cavalerul acesta atât de
viteaz, parcă într-adins trece sub tăcere laudele: lucru cusut cu aţă albă şi de fel de
bine gândit, fiind de datoria şi în sarcina cronicarilor exactitatea, adevărul şi lipsa de
patimă, aşa încât nici interesul şi nici teama, nici dragostea şi nici ura să nu îi îndemne
a părăsi drumul adevărului, a cărui mamă este istoria, rivala vremii, raclă a tuturor
faptelor mari, mărturia a trecutului, pildă şi îndemn al prezentului, lecţie a viitorului.
În această istorie18 ştiu că cititorul va putea găsi tot ce ar dori să afle în cea mai
plăcută dintre istorii. Şi de-o fi să-i lipsească şi câte ceva din ceea ce e mai de a şti, îmi
dau eu socoteală că trebuie să fie din vina câinelui19 acela de autor al ei mai curând
decât din vina subiectului povestit. (…)20
*
* *
Am ajuns în locul unde cititorul are tot dreptul să primească o explicaţie. Tema
relatării mele este: Raportul dintre noţiunile: istorie şi retrologie; într-adevăr, dacă
15

Cărţii despre isprăvile lui don Quijote.
El însuşi, Cervantes, în chiar textul cărţii, pune meritul de a fi scris cartea aceasta pe seama
unui fictiv arab, căruia i-a creat şi un nume propriu (procedeu literar!)
17
Până la Cervantes, şi, un timp, şi după el, în Spania, s-a păstrat atitudinea de denigrare a
arabilor, căci împotriva ocupării de către ei a celei mai mari părţi a peninsulei iberice a fost
dusă o neîmpăcată, dar dreaptă, luptă pentru a-i alunga; este vorba de vestita Reconquista; e
mult spus minciuni: este real însă că literatura arabă, ca şi alte literaturi din Orient, cultiva
fabulosul în înseşi scrierile, să le zicem de tip istoric.
18
Adică în scrierea sa despre don Quijite.
19
Creştinii spaniloi porecleau pe mahomedani perros, câini, precum şi galjos, ogari.
20
Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Traducere de Ion Frunzeti şi Edgar Papu. Cuvânt
înainte de Maria Teresa Leon. Postfaţă de Ovidiu Drimba, Bucureşti, 1965, p. 145-144.
16
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este pus în comentare un raport, acesta nu poate fi cu un singur termen (nu se poate
face comparaţia), ci cu doi sau mai mulţi termeni, realitate exprimată în intitularea pe
care am repetat-o mai sus. În afară de paginile de la începutul articolului, care au un
rol preliminar, în toate celelalte pagini care urmează, respectiv în toate enunţurile din
citate şi din interpretările care le însoţesc cititorul nu mai întâlneşte (până la această
pagină care este acum în faţa lui) ambii termeni, ci, în diferite situaţii gramaticalmorfologice, numai termenul istoria. Studiul se ocupă, cum proclamă prin titlul său,
de corelaţia dintre istorie şi retrologie, dar nu se cuprinde în enunţuri şi al doilea
termen; ce s-a întâmplat?
Răspunsul meu este acesta, şi face parte organic din materia articolului ca o
lămurire şi o completare totodată. Termenul retrologie nu apare într-adevăr niciodată
(până aici) în ţesătura, uneori mai simplă alteori mai complexă, a textului, întrucât el
pur şi simplu nu a existat; el este – am spus de la început – o creaţie recentă. Până la
această dată recentă autorii pe care i-am cercetat, prin scrieri ale lor nemijlocite ori
prin preluări din lucrări ale altor autori (procedare, în general, de neocolit) nu s-au
gândit, nu au simţit nevoia de a ajuta noţiunea istorie printr-o altă noţiune care să-i fie
ataşată; în funcţie de înţelesurile pe care le-a purtat istoria în decursul timpului, şi
filosofia şi literatura, ei au exprimat, fără a fi deliberat retrologiceşte, ideile despre
rolul pragmatic al istoriei, despre utilitatea ei, despre acumularea de experienţe care
pot fi utile, despre aducerea lor în timpul prezent al fiecărei etape în care ei trăiau şi
activau, despre înţelesurile noţiunii de trecut, prezent, viitor, despre calităţile
istoricului care-l fac în stare de a reflecta cât mai veridic trecutul istoric şi prezentul
istoric (de la un timp şi viitorul istoric), şi alte idei de acest fel care recent au fost puse
ca note ale noţiunii de retrologie şi ca trepte logico-istorice care au dus la constituirea
şi la definirea, ceva mai elaborată, a cuvântului compus retrologie, şi, respectiv, la
noţiunea, la concepţia, la metodologia pe care acest cuvânt le denumeşte. Aşa că toţi
autorii de până acum au făcut, şi unii fac în continuare, retrologie fără să aibă în minte
cuvântul (şi noţiunea) retrologie, dar care au vizat şi vizează, în mod nedeliberat,
componentele mai mult sau mai puţin corespunzătoare.
Tocmai în urma şi în temeiul acestui lung excursus în şi peste istoria generală
se poate pune cu mai multă acuitate iar întrebarea; a fost, este şi va fi utilă această
însoţire a noţiunii istorie cu noţiunea retrologie? Nu este cazul să se renunţe – aşa şi
cum s-a propus – la această noţiune? Dacă această noţiune mai dăinuieşte, ea va
rămâne, cum este în prezent, adică de vreo douăzeci de ani, numai pentru una din
istoriile de ramură, şi anume pentru istoria agrară, în condiţiile în care înşişi istoricii
agrari vor reuşi să-şi lămurească mai consistent preocupările, sau va deveni viabilă şi
pentru alte istorii de ramură?
O oarecare răspândire o are această noţiune în studiile de istorie agrară din
sfera activităţilor Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România (S.I.R.A.R.),
însă observ că uneori această noţiune nu a fost asimulată în mod organic, intim,
intrinsec, în argumentaţii, ci în cazuri nu puţine a fost pusă doar formal, neaprofundat,
ca o ştampilă imprimată din afară către şi pe un oarecare text. Aceasta nu pentru că
istoricii în cauză sau alţi specialişti, cei mai mulţi fără o înclinaţie mai proprie
receptării istoricităţii, nu au făcut un efort persistent pentru a descifra pe un evantai
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mai larg ce înseamnă sau ce trebuie să însemne retrologia; fapt este că nu s-a analizat
în chip mai special condiţiile în care aplicarea ei este posibilă şi necesară, condiţii care
poartă o seamă de exigenţe.
Consider, desigur nu fără temei, că înainte de toate procedura retrologică
trebuie ca, în baza analizei temeinice şi înţelegătoare, dar ferme, să înlăture ceea ce nu
poate fi o experienţă utilă, pozitivă, ceea ce în condiţiile contemporane nu poate
comporta utilitate, altfel spus – ceea ce nu poate fi actualizat. Citind în decursul
timpului, precum şi mai recent aproape toate comunicările şi referatele de istorie
agrară prezentate la simposioane şi publicate, rezumativ, în volume, comunicări în
care se constată năzuinţa de a se aplica metodologie retrologică, am observat că
numai în puţine, şi de fapt numai în una din ele, se pune tranşant precizarea că nu
trebuie preluat oricum din experienţa trecutului, că trecutul nu trebuie repetat, nu
trebuie repetat întocmai, ci mai întâi trebuie dat la o parte ce a fost şi este
necorespunzător. Am în vedere comunicarea Proprietatea rurală în România;
trecut şi prezent, susţinută de Camelia Apietroaie, de la Iaşi, la simposionul naţional
de istorie şi retrologie agrară din 28 august-1 septembrie 1995, la Arad; extrag numai
o propoziţie, cea de la sfârşitul rezumatului comunicării; „Era de ajuns să existe
convingerea că cel puţin în cazul unor greşeli este necesar ca ISTORIA SĂ NU SE
REPETE. Pentru că EA s-a repetat” (după 1989) „vor trece ani pentru a se repara ceea
ce ar fi trebuit să nu fie stricat, ci doar îndreptat”21.
În al doilea rând, tot în baza analizei care este intreprinsă, retrologia, trebuie să
depisteze acele idei, acele practici de pe o treaptă sau alta a istoriei social-umane care
poartă în ele, nu în totalitate, ci în anumite privinţe, valori de aplicabilitate, dar care să
nu fie preluate, să zic, prin simplă transalaţie, ci prin adaptare, prin îngemânare
creatoare din unghiul de vedere al contemporaneităţii. Dacă mi se permite o
comparaţie, este ca şi cum pe un trunchi din trecut, încă viu, am altoi o ramură sau
mai multe ramuri, care să crească şi să contopească în noutatea deja existentă.
În fine, în al treilea rând, tot în baza analizei de acest fel, adică serioasă, atentă,
înţelegătoare, să se selecţioneze acele idei, acele practici, de pe o treaptă sau alta a
istoriei social-umane, care pot fi oferite actualităţii în întregul lor, sau aproape în
întregul lor. Este locul ca tocmai la acest al treilea punct să spunem că tocmai în
legătură cu această preluare care se apropie de preluarea integrală istoricul este
necesar să fie deosebit de atent, căci prin asemenea preluare a experienţei se poate
cădea în pericolul nedorit de a se ajunge la estomparea specificităţii istoriei, care a fost
şi este în continuă mişcare.
Când am aflat pentru prima oară de propunerea de a se adăuga noţiunea
retrologie (eu am aflat la adunarea de 1 iunie 1991 de constituire a filialei din
Bucureşti a Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România; noţiunea fusese
lansată în anul 1982; am informat în primele pagini ale articolului), am spus şi eu că
este trebuitoare, însă numai în măsura în care în anumite etape ori într-o seamă de
21

Camelia Apetroaie, Proprietatea rurală în România; trecut şi prezent, în Societatea de
Istorie şi Retrologie Agrară din România. Simposionul naţional XV, Arad, 28 august-1
septembrie 1995, p. 347.
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componente ale ei istoria a rămas şi rămâne blocată în simplul descriptivism (ştiu
foarte bine din propria-mi experienţă că nu în toate împrejurările trebuie să nu fie
folosită modalitatea de simplă descriere!), în simplul narativism (ştiu foarte bine tot
din propria-mi experienţă că nu în toate împrejurările trebuie să nu fie folosită
modalitatea de simplă narare!), în simplul cronologism (iarăşi ştiu foarte bine tot din
propria-mi experienţă că nu în toate împrejurările trebuie să nu fie folosită modalitatea
de simplă tratate cronologică!); dacă istoria (la începutul articolului şi acum, spre
sfârşitul lui, m-am referit şi mă refer la istoria agrară) ar fi avut şi ar avea un încă mai
dezvoltat nivel teoretico-interpretativ, care să fie obţinut de bună seamă şi prin
interferenţele venite din filosofie, sociologie, politologie şi din alte ramuri ale
cunoaşterii, dar, în principal, care să fie obţinut din ea însăşi prin urcarea în mai mare
măsură la teorie, nu prin speculaţie plină de generalităţi, ci prin cunoaşterea
nemijlocită concret-istorică, nu ar mai fi avut şi nu ar mai avea nevoie să i se retaşeze
o altă noţiune, cum este noţiunea de retrologie. Opiniile privitoare la înlăturarea
noţiunii retrologie din cuplul ei cu noţiunea istorie, cum propun unii istorici, în scopul
de a se evita tautologia, care tautologie există, este posibil să fie rezolvate împreună
cu preocupări de clarificare în măsură şi mai mare a însăşi definiţiei ei, şi a condiţiilor
de aplicare a ei, pentru a-şi duce până la capăt toate posibilităţile ei de a coopera la
nivel mai înalt cu ştiinţa istoriei ea însăşi devenind mai aptă pentru a răspunde
exigenţelor sporite ale contemporaneităţii. Şi aceasta până la un timp, când ştiinţa
istoriei, dezvoltându-se mai departe pentru a ajunge la parametri ai acestor exigenţe,
care şi ele sporesc necontenit, să fie în stare, şi poate să fie în stare, să rezolve toate
problemele implicate de privirea retrologică, fără a mai fi nevoie ca ea, istoria, să fie
sprijinită din afară de ceea ce acum se cheamă retrologie. Căci istoria este retrologie
şi retrologia este istorie. Această prezentare a problemei care formează obiectul
studiului de faţă, după cum deja simte fiecare cititor dornic de clarificări în plus, ar
căpăta o împlinire dacă el, acest studiu, ar fi dus până la capătul lui prin coborârea
(logico-ştiinţifică) la nivelul ştiinţei particulare, de ramură, de la care a pornit însăşi
discuţia aceasta: istoria agrară. Rog cititorul să-şi aducă aminte, ori să recitească,
ceea ce am scris în paginile de la începutul acestui articol, şi anume: „(…) 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 realiste”. E ceea ce
voi continua într-o relatare pe exemplul istoriei agrare care va fi dată într-o publicaţie
a Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România.

PONTIFEX MAXIMUS – REGE,
O TRANSLATARE DE LA ANTICHITATE LA EVUL MEDIU

Dimitrie-Ovidiu Boldur
Vom încerca, prin opiniile exprimate mai jos, să realizăm o comparaţie între
„pontifex maximus” antic şi regele/regii Evului mediu, cu scopul de a preciza
eventualele atribuţii/analogiile posibile ale unuia sau ale celuilalt pe tărâm religios.
Conform etimologiei, explicaţia primului termen supus atenţiei noastre este cel
de pontifex, -ficis<posse – sensul fiind de „a putea” + facere – „a face” sau pontem
facio/facere – „fac/a face poduri”. La sfârşitul secolului al XIX-lea Joachim
Marquardt propunea derivarea acestuia de la rădăcina sanscrită pû, din care provine
punâmi – „eu purific, expiez” (a se vedea explicaţiile profesorului N. Zugravu, în
lucrarea citată la bibliografie, p. 80, nota 46). A. Ernout şi A. Meillet în Dictionnaire
étymologique explică semnificaţia termenului piō prin „a purifica, a expia, a onora
după rit, a cinsti”.
O mare parte din autorii antici – Plutarh, Varrus, Dionysios din Halicarnas,
Plinius – erau de acord că „marii pontifi”, în afara îndatoririlor religioase, trebuiau să
răspundă de construirea şi întreţinerea podurilor, cunoscând formulele construirii
arcelor, formule pe care casta lor (dacă putem să o numim în acest fel) le păstra cu
discreţie.
În legătură cu problema podurilor, până la cucerirea Etruriei (secolele IV-III î.
Hr.) şi chiar până la învingerea lui Hannibal (la Zama, în 202 î. Hr.), este necesar să
precizăm că romanii construiau poduri din lemn. Abia după aceste evenimente se
trece la construirea podurilor din piatră peste Tibru. Se poate deduce că, probabil, ei
au recurs la inginerii-preoţi etrusci care deţineau „formula magică” a arcelor, atribuţia
în cauză fiind delegată acestora de către „marele pontif”.
„Pontifex maximus” sau „marele pontif” reprezintă moştenirea prerogativelor
religioase ale vechilor regi ai Romei. Numit pe viaţă de către colegiul pontifilor, „cel
care deschide căile spre zei”, colabora cu cei trei-cinci membri – sub regele Numa
Pompilius (715-672 î. Hr.). Acesta înfiinţează propriu-zis colegiul, format, ulterior din
nouă şi, apoi, din 16 membri – în perioada domniei împăratului Gaius Iulius Caesar
(100-44 î. Hr.). Cel aflat în fruntea colegiului locuia în fostul palat al regilor (Regia),
putea fi în acelaşi timp magistrat şi şef militar, îi numea pe cei 15 flamini (preoţi care
nu erau constituiţi într-un colegiu, fiecare slujind unui zeu diferit), alegea vestalele
(preotese ale cultului zeiţei Vesta) şi deţinea rolul preponderent în cultul lui Iupiter
Capitolinul.
Împreună (marele pontif şi colegiul) iniţiau în esoterie şi hirotonisirea la
sacerdoţiu (pe care o putem echivala cu celebrarea marilor mistere), studiile
progresive în ştiinţe şi mistere permiţând, astfel, accederea la diferite trepte ale
sacerdoţiului. Colegiul avea atribuţii (ius pontificale) precise şi vizavi de sfinţirea
edificiilor, păstrarea „cărţilor pontificale”, a cunoaşterii legilor şi formulelor de
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procedură, dar şi în stabilirea zilelor faste şi nefaste sau a regulilor jocurilor de origine
romană. Colegiul a fost deschis plebei încă din anul 300 î. Hr., membrii fiind recrutaţi
prin cooptare, apoi aleşi de către comiţii (a se vedea N. Zugravu, op.cit., p. 122-128,
194-198 şi 211-220).
Pontifii îndeplineau, de fapt, rolul de consilieri ai celui care conducea întreaga
viaţă religioasă în vremea regatului, a republicii sau a imperiului – nimeni altul
decât... „marele pontif”.
Însă, dacă în perioada primelor două forme de guvernare, statutul „marelui
pontif” nu era clar delimitat, în privinţa celui care putea deţine funcţia respectivă în
vremea Imperiului – toţi împăraţii deţineau şi prerogativa de „pontifex maximus”.
Deşi, teoretic, „marele pontif” era inferior ca demnitate în faţa lui „rex sacrorum”
(rege al sacrificiilor ce i se închina lui Ianus – zeul începuturilor) şi nu avea nici un fel
de atribuţii pe tărâm religios, el este acela, care, treptat, îşi va asigura primatul, cu atât
mai mult cu cât la începuturile apariţiei formei de guvernământ denumită „imperiu”, a
doua demnitate va dispare.
O consecinţă logică a sacralizării puterii la sfârşitul Antichităţii şi începutul
Evului mediu, precum şi pe întreaga durată a acestuia – a fost divinizarea celor care
conduceau destinele regatelor din întreaga perioadă medievală. „Mai marii” vremii nu
conduceau prin forţă, nici prin magie, ci prin puterile supranaturale cu care erau
auroleaţi. Un călugăr normand anonim din secolul al XII-lea aprecia: „Puterea unui
rege este puterea lui Dumnezeu... Şi regele este Dumnezeu prin graţie...”.
Am putea, astfel, să translăm acele formule de „a expia” sau „a purifica” de la
„marele pontif” la regele medieval (făcând până la urmă abstracţie de „a face poduri”
– formulă care, aşa cum menţionam mai sus, poate fi considerată desuetă din
momentul cuceririi Etruriei sau al înfrângerii lui Hannibal)? Încercăm, prin rândurile
de mai jos, să demonstrăm acest fapt, doar în ceea ce priveşte o singură „faţetă” a
regelui – cea a puterilor sale divine...
Claude d’Albon (secolul al XVI-lea), în tratatul De la maiesté royalle preciza:
„… ceea ce i-a ridicat pe Regi la o atare veneraţie au fost mai ales virtuţile şi puterile
divine ce-au fost văzute numai în ei şi nu în ceilalţi oameni”. Totuşi autorul tratatului
nu credea că virtuţile şi puterile divine ar reprezenta singura raţiune de a fi a puterii
regale, pentru că regele era deja înconjurat de o „veneraţie” ce nu-şi avea originea
numai în serviciile pe care le patrona.
În plus, nu au existat niciodată regi fără o legitimare supranaturală, iar o mare
parte a ritualului care legitima puterea regală avea o explicaţie în însăşi reflectarea
poziţiei lor supranaturale speciale, regele constituind legătura dintre oameni şi
Divinitate. Monarhiile din Europa Occidentală moşteneau un trecut îndelungat de
veneraţie, fiind, în acest mod, însemnate pentru totdeauna cu pecetea divină, căci,
după cum aprecia A.M. Hocart, în 1927: „… cea mai timpurie religie cunoscută nouă
este credinţa în divinitatea regilor”.
Plecând de la atestarea practicii potrivit căreia episcopii confereau regilor titluri
de „Sfânt Părinte” şi de „Sanctitate”, precum şi de la faptul că încă din vremea
dinastiei carolingiene este atestat şi ritul religios al miruirii – putem admite că regii
erau de două ori desemnaţi pentru rolul de taumaturgi binefăcători. De asemenea,
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regii Evului mediu n-au încetat niciodată să fie consideraţi de către supuşi drept
participanţi direcţi la gloria sacerdoţiului.
Ca formă de demonstrare a sacralităţii lor, regii Franţei şi Angliei au patronat,
până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, ritualuri de lecuire – acele „atingeri” ale
scrofulei, prin care sute şi mii de supuşi erau lecuiţi de deformaţiile propriului
organism. Aceste atingeri puteau fi considerate ca reîmprospătări ale legitimităţii unui
rege în Europa occidentală, fiind, până la urmă, ritul unei însănătoşiri miraculoase ce
se datora numai unui reprezentant al Divinităţii.
Dacă acordăm atenţia necesară doar acestui aspect, al prezenţei „purificării”
translată de la Antichitate la Evul mediu – am putea accepta prezenţa unei atribuţii
caracteristice „pontifex maximus” până la începuturile epocii moderne ale istoriei
umanităţii…
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GERMANICII ŞI ROMA. NOI ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE1
Nelu Zugravu
Raporturile dintre lumea germanică şi lumea romană au o vechime
istoriografică respectabilă. Problematica lor, cantonată cândva în domeniul exclusiv al
confruntării dintre cele două civilizaţii, s-a adâncit continuu, unghiurile investigative
s-au diversificat iar interpretarea s-a nuanţat neîntrerupt. Modul de abordare
tradiţional, asimetric ca perspectivă şi conţinut, întrucât priveşte fenomenul doar
dinspre germanici spre Imperiu şi urmăreşte în mod deosebit ideea rolului dizolvant
jucat de barbari în epilogul lumii antice, a avut şi are încă numeroşi susţinători, printre
care pot fi amintiţi André Piganiol, A. Graf Schenk von Stauffenberg, Ernest Stein,
Ludwig Schmidt, Wilhelm Enßlin, Eugen Ewig, Karl Hauck, Heinz Löwe, Johannes
Straub, Karl Friedrich Stroheker ş.a.2. Din anii 60 ai veacului trecut, în diferite medii
istoriografice (austriac, german, francez, italian, britanic, canadian, american), s-a
afirmat o nouă generaţie de cercetători, care, pe fondul mai general al înnoirii studiilor
dedicate Antichităţii târzii3, a deplasat accentul dinspre analiza stării de tensiune
(latentă sau vizibilă) dintre germanici şi romani pe ideea reconcilierii dintre aceştia, pe
interacţiunea, bazată pe mecanismele aculturaţiei, dintre cele două civilizaţii – în
sfârşit, pe principiile care, favorizând osmoza dintre cele două lumi, au finalizat cel
mai important proces al integrării romano-barbare, anume emergenţa popoarelor
postantice. Acest demers novator a îmbrăcat forme instituţionalizate, concretizate în
catedre şi cursuri universitare, proiecte de cercetare, reuniuni ştiinţifice, volume
tematice, revuistică de specialitate ş.a. Vom oferi câteva exemple.
Revista Romanobarbarica. Începând din anul 1976, la Roma, a început să fie
editată o revistă intitulată semnificativ Romanobarbarica. Contributi alla studio dei
rapporti culturali tra mondo latino e mondo barbarico, din care până în 2002
văzuseră lumina tiparului 17 tomuri. Ea apare sub coordonarea unuia dintre cei mai
mari specialişti în ceea ce istoriografia peninsulară numeşte „età romanobarbarica”
(perioada cuprinsă între secolele V-VIII din istoria Europei occidentale), respectiv
Bruno Luiselli, profesor de literatură latină la Universitatea „La Sapienza” şi docent la
Istituto patristico „Augustinianum” din Roma. Titlul anuarului e unul programatic; el
1

În acest text, în afara abrevierilor inventariate în L’Année Philologique, am utilizat
următoarele prescurtări: SP – Stratum plus, Sankt-Peterburg-Chişinău-Odessa; ArhMold –
Arheologia Moldovei, Iaşi. Privitor la problematica discutată, n-am facut referire la
contributţiile româneşti decât în mod excepţional.
2
Cf. E. Chrysos, Conclusion: de foederatis iterum, în Kingdoms of the Empire. The
Integration of Barbarians in Late Antiquity, edited by W. Pohl, Leiden-New York-Köln,
1997, p. 185-186.
3
Vezi A. Rouselle, Jeuneusse de l’Antiquité tardive. Les leçons de Peter Brown, în AÉSC,
40, 1985, p. 521-528; N. Zugravu, Antichitatea târzie, traduceri inedite din latină şi greacă de
C. Tărnăuceanu şi M. Paraschiv, Iaşi, 2005, p. 10-13, cu bibliografie.
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dă seama de o întreagă orientare epistemologică, preocupată de surpinderea
articulaţiilor care au jalonat sinteza romano-barbară. De altfel, în numeroase centre
universitare din spaţiul italian (Roma, Bari, Siena, Udine, Torino, Macerata ş.a.), au
fost promovate direcţii de cercetare, au fost create forme de pregătire didactică şi au
fost organizate reuniuni ştiinţifice4 axate pe studiul aspectelor culturale, instituţionale
şi spirituale (limbă, literatură, circulaţia cărţilor, structuri urbane, evanghelizare etc.)
ale perioadei romano-barbare şi pe cel al mecanismelor care au facilitat simbioza de
valori de tradiţie greco-romană cu cele de sorginte evanghelică şi barbară. Rezultatele
s-au materializat în numeroase contribuţii5, dintre care un loc aparte ocupă cele
apărute la Editura Herder din Roma sub egida unei colecţii intitulate la fel de
semnificativ Biblioteca di cultura romanobarbarica (BROBA). În cadrul ei au fost
editate importante surse ale „limbii şi literaturii romano-barbare”6 şi au fost publicate
valoroase exegeze privitoare la perioada istorică amintită7.
Revenind la primul număr al revistei Romanobarbarica, să menţionăm faptul că
între coperţile lui se găsea, printre altele, un interesant studiu semnat de Barbara şi
Piergiuseppe Scardigli, intitulat I rapporti fra Goti e Romani nel III e IV secolo
(p. 261-295), în care erau analizate, în complexitatea lor (factori, forme, specific,
consecinţe etc.), „naşterea şi dezvoltarea” raporturilor romano-germanice – temă care a
devenit în ultimele decenii o prioritate a istoriografiei occidentale. Într-adevăr, la
sfârşitul anilor 80, Deutsche Forschungsgemeinschaft (Consiliul Cercetării Germanice)
a iniţiat o aplicaţie majoră intitulată Kelten, Germanen, Römer im
Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thüringen. Archöologische und
naturswissenschaftliche Foschungen zum Kulturwandel unter der Einwirkung
Roms in den Jahrhunderten und Christi Geburt din cadrul căreia făcea parte şi
„proiectul romanizarea”. Acesta îşi propunea studierea romanizării spaţiului germanic
din perspectiva aculturaţiei; cercetarea a fost finalizată prin editarea unui volum de studii
intitulat Roman Germany. Studies in Cultural Interaction, edited by J.D. Creighton
4

Un exemplu în acest sens îl constituie ciclul de cursuri organizat la Monte Sant’Angelo între 611 octombrie 2003 de Dipartimento di Studi Classici e Cristiani de la Università degli Studi di
Bari sub titlul Trasformazioni istituzionali e culturali in età tardoantica e romanobarbarica.
5
Am aminti aici volumul cuprinzând actele unui congres desfăşurat la Benevento (Italia),
intitulat Società multiculturali nei secoli V-IX: scontri, convivenza, integrazione nel
Mediterraneo occidentale: atti delle 7. Giornate di studio sull'età romanobarbarica,
Benevento, 31 maggio-2 giugno 1999, a cura di M. Rotili, Napoli, 2001.
6
Origo gentis Longobardorum, introduzione, testo critico, commento e cura di A. Bracciotti,
Roma, 1998 (BRORA 2); Martini Bracarensis, Pro castigatione rusticorum, introduzione,
testo critico, traduzione e cura di G. Lopez, Roma, 1998 (BROBA 3); Il Liber epistolarum
della cancelleria austrasica (sec. V-VI), a cura di E. Malaspina, Roma, 2001 (BRORA 4);
Magno Felice Ennodio, Panegirico del clementissimo re Teodorico, I, a cura di S. Rota,
Roma, 2002 (BROBA 6).
7
Le isole britanniche e Roma in età romanobarbarica, a cura di A.M. Luiselli Fadda e É.Ó.
Carragáin, Roma, 1998 (BRORA 1); Evangelizzazione dell’Occidente del terzo all’ottavo
secolo. Lingua e linguaggi. Dibattito teologico. Saggi raccolti ed editi da I. Mazzini e L.
Bacci, Roma, 2001 (BRORA 5).
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and R.J.A. Wilson, Portsmouth, 1999 (Journal of Roman Archaeology. Supplementary
series 32). Dintre contribuţiile incluse în această lucrare colectivă, se remarcă studiul
Angelikei Wigg, Confrontation and interaction: Celts, Germans and Roman in the
Central German Highlands (p. 35-53), care analizează elementele ce au contribuit la
romanizarea teritoriului din dreapta Rhinului (extraimperial) cuprins între Rhin (N) –
Werra (E) – Main (S) şi Lahn (N) – aşadar o arie măsurând aprox. 200 km x 150 km.
De altfel, romanizarea spaţiului germanic extra fines se bucură de un interes deosebit
în istoriografia europeană, autoarea tocmai amintită aducând contribuţii semnificative în
domeniu8. În egală măsură, studiile lui Colin M. Wells9, W. Groenman-van
Waateringe10, Aleksander Bursche11, Jerzy Kolendo12, Jerzy Wielowiejski13, Jaroslav
Tejral14, K. Kuzmová15, T. Kolník16 ş.a.17 au confirmat o idee surprinsă încă din
8

Im Schatten des Wetteraulimes. Neueste Forschungen im Lahntal, în Roman Frontier
Studies 1995. Proceedings of the XVIth International Congress of Roman Frontier Studies,
edited by W. Groenman-van Waateringe, B.L. van Beek, W.J.H. Willems, S.L. Wynia, Oxford,
1997, p. 217-223.
9
The impact of the Augustan Campaigns on Germany, în Assimilation et résistance à la
culture gréco-romaine dans le monde ancien. Travaux du VIe Congrès International
d’Etudes Classiques (Madrid, Septembre 1974), réunis et présentés par D.M. Pippidi,
Bucureşti-Paris, 1976, p. 421-431.
10
Changes in the agrarian economy from the Iron Age to the Early Medieval period in
continental NW Europe. A summary, în Actes du XIIe Congrès International des
Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 September 1991, 3, Bratislava,
1993, p. 360-363.
11
Later Roman barbarian contacts in central Europe. Spätrömische Münzfunde aus
Mitteleuropa. Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Rom und dem
Barbaricum im 3. und 4. Jh. n. Chr., Berlin, 1996.
12
Les influences de Rome sur les peuples de l’Europe centrale loin des frontières de
l’Empire, în Klio, 63, 1981, 2, p. 453-472; idem, Eksport niewolników pochodzących
z Europy barbarzyńskiej na teren Cesarstwa Rzymskiego, în Światowit, N. S., 2 (43),
2000, B, p. 112-127.
13
Die Frage der Annahme von römischen Trinkgelage-Gebräuchen bei den Völkern des
östlichen Mitteleuropas und Osteuropas, în Actes du XIIe Congrès..., p. 371-379.
14
The Roman military impact and the natives north of middle Danube during the 1st
centuries A.D., în Roman Frontier Studies 1995..., p. 531-536; idem, Die römischen
Militäraktionen und Romanisierungsprozesse im Vorfeld der norisch-pannonischen
Donaugrenze im Spiegel des neuen archäologischen Befundes, în Novae and the Romans
on Rhine, Danube, Black Sea and beyond the frontiers on the Empire. Conference
Wykno, Poland, 18–22. November 1995, Hrsg. P. Dyczek, Warszawa, 1998, p. 135–170.
15
Die Verbreitung der Sigillaten im Vorfeld des Nordpannonischen Limes und Ihre
sozial-ökonomischen Aspekte, în Roman Frontier Studies 1995..., p. 237-239.
16
Sulla questione dei contatti commerciali tra il Barbaricum mediodanubiano e l’Italia
settentrionale nel I sec. d.C., în Lungo la via dell’Ambra. Apporti altoadiatici alla
romanizzazione dei territori del Medio Danubio (1 sec. a.C. – 1 sec. d.C.). Atti del
Convegno di Studio (Udine-Aquileia 16-17 settembre 1994), a cura di M. Buora, Udine,
1996, p. 281-294; idem, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad
przeszłościaą, I-II, Warszawa, 1998.
17
P. Donat, Zum römischen Einfluß auf das Siedlungswesen der Germanen im 1. bis 5. Jh. u.
Z., în Klio, 70, 1988, 2, p. 486-493; S. Berke, Zum Export mittelgallischer und früher
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Antichitate de Tacitus prin dihotomia făcută între germanici „proximi ripae” şi
germanici „interiores (ulteriores)”18, anume existenţa în Europa transrhenană şi
transdanubiană a unor zone de romanizare gradată, cele mai puternic marcate de
fenomenul aculturaţiei fiind situate la nordul Rhinului şi al Dunării Superioare şi
Mijlocii. Un alt proiect ştiinţific recent, la fel de interesant, iniţiat, de asemenea, de
Deutsche Forschungsgemeinschaft şi coordonat de Römisch-Germanische
Kommission din Frankfurt a.M. având ca obiectiv inventarierea tuturor descoperirilor
romane ajunse pe diferite căi (comerţ, daruri diplomatice, raiduri de jaf etc.) în
Germania Magna şi în alte teritorii de migraţie germanică – Corpus der römischen
Funde im europäischen Barbaricum –, materializat deja în valoroase corpora
întocmite în Germania19, Cehia, Slovacia20, Polonia21 şi România22, vine să
întregească imaginea asupra penetraţiei diferenţiate a romanismului în mediul barbar.
Complementar, seria de simpozioane organizate de Institut für Ur- und
Rheinzaberner Terra Sigillata in das Barbaricum nördlich der mittleren Donau, în MBAH, 7,
1988, 1, p. 46-61; J. Kunow, Kontakströme zwischen dem Imperium Romanum und der
Germania libera, în MBAH, 8, 1989, 1, p. 56-72; H. Kalex, Überlegungen zu den
Wirtschaftsbeziehungen zwischen römischer Provinz und Barbaricum an der mittleren
Donau, în Klio, 71, 1989, 1, p. 146-157; R. Wolters, Zum Waren- und Dientsleistungsaustausch
zwischen dem Römischen Reich und dem Freien Germanien in der Zeit der Prinzipats. Eine
Bestandsaufnahme (I), în MBAH, 9, 1990, 1, p. 14-44; (II), în MBAH, 10, 1991, 1, p. 78-132; K.
Pieta, Römischer Import der Spälatènezeit in der Slowakei, în AArchSlov, 47, 1996, p. 183-195;
U. Lund Hansen, South Scandinavia – Limes – the Roman provinces. Problems in 3rd century
Europe, în Acta ad Archaeologicum et Atrium Historiam Pertinentia, Institutum Romanum
Norvegiae, Roma, 9, 1997, p. 185-208; E. Krekovič, The Structure of Roman Import in
Slovakia, în Roman Frontier Studies 1995..., p. 233-236; T.M. Lucchelli, Riflessi della politica di
Roma nel Barbaricum: i denari romani oltre la frontiera delle’Impero, în RIN, 99, 1998, p. 213238; V. Koulakov, Les contacts entre la côte sud de la Baltique et Rome à l’époque de Néron, în
Les sites archéologiques en Crimée et au Caucase durant l’Antiquité tardive et le Haut
Moyen-Age, textes réunies et présentés par M. Kazanski et V. Soupault, Leiden-Boston-Köln,
2000, p. 29-35; B. Kontny, Römische Militaria aus der jüngeren römischen Kaiserzeit in
Norwegen – „Export” römischer negotiatores oder „Import” germanischer principes?, în
MBAH, 19, 2000, 2, p. 40-61.
18
Tac., Germ., V, 3; XV, 2; XVII, 1; XXIII.
19
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Deutschland, Bonn, 1,
Brandenburg und Berlin (1994); 2, Freistaat Sachsen (1995); 3, MecklenburgVorpommern (1998); 4, Bremen und Niedersachsen (2002); 5, Hamburg und SchleswigHolstein (2004).
20
E. Droberjar, Terra Sigillata in Mähren. Funde aus germanischen Lokalitäten, Brno,
1991; K. Kuzmová, Terra Sigillata im Vorfeld des Nordpannonischen Limes
(Südwestslowakei), Nitra, 1997.
21
P. Kaczanowski, Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum,
Kraków, 1992; L. Tyszler, Terra sigillata z cimentarzyska cultury przeworskieg w
Konopnicy, województwo sieradzkie, în Folia Archaeologica, Łódź, 21, 1997, p. 71-112.
22
I. Ioniţă, Römische Einflüsse im Verbreitungsgebiet der Sântana de MureşČernjachov-Kultur, în ArhMold, 17, 1994, p. 109-116.
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Frühgeschichte al Universităţii din Viena sub genericul Grundprobleme der
frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet a evidenţiat noi
aspecte ale complexelor raporturi dintre Imperiu şi neamurile germanice în intervalul
anterior aşezării celor din urmă pe solul imperial23.
Cercetările arheologice, în special cele de pe limes-ul britannic, germanic,
raetic, pannonic, dar şi din spaţiul barbar (Rusia, Ucraina, Polonia, România,
Moldova) au adus noi contribuţii privitoare la geneza, cronologia şi conţinutul
culturilor din aria de etnogeneză şi migraţie germanică sau referitoare la osmoza
romano-barbară. Unele dintre rezultatele investigaţiilor de teren au fost reunite între
coperţile unor valoroase volume apărute în cadrul a două proiecte ştiinţifice
ambiţioase, respectiv Peregrinatio Gothica. Geschichte und Archäologie der
Wanderungen und Ethnogenesen der gotischen Gentes. Einiger Anteil: die
Geschichte der gotische Gentes, derulat sub coordonarea lui Andreas Schwarcz de la
Institut für Österreichische Geschichtsforschung din Viena24, şi Studia Gothica,
gestionat de Catedra de arheologie de la Universitatea Marie-Curie Skłodowska din
Lublin25. Un suflu înnoitor, mai ales din punct de vedere metodologic, deşi nu lipsit
de divergenţe notabile în interpretarea artefactelor, au adus, de exemplu, contribuţiile
lui Joachim Werner26, Volker Bierbrauer27, Rolf Hachmann28, Horst Wolfgang
23

Până în 2004 se desfăşuraseră 17 ediţii ale acestor simpozioane, actele fiind publicate în mai
multe volume; au fost consultate de noi Markomannenkriege – Ursache und Wirkungen. VI.
Internationales Symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im
nördlichen Mitteldonaugebiet”, Wien 23.-26. November 1993, Hrsg. H. Friesinger, J. Tejral,
A. Stuppner, Brno, 1994; Kelten, Germanen, Römer im Mitteldonaugebiet. Vom Ausklang
der Latène-Zivilisation bis zum 2. Jahrhundert. 7. Internat. Symposium „Grundprobleme
der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet”, Malé Vozokany,
13.–16. Dezember 1994, Hrsg. K. Pieta, J. Rajtár, J. Tejral, Brno-Nitra, 1995; Germanen beiderseits des spätantiken Limes. Materialien des 10. Internationalen Symposiums „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet”, Xanten
vom 2.–6. Dezember 1997, Hrsg. Th. Fischer, G. Precht, J. Tejral, Köln-Brno, 1999; Probleme
der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum. Materialien des XI. Internat.
Symposiums „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen
Mitteldonaugebiet”. Kravsko, 1998, Hrsg J. Tejral, Brno, 2002.
24
Cunoaştem următoarele volume din Peregrinatio Gothica: I, Łodź, 1986; II, Łodź, 1989; III,
Oslo, 1992; V, Brno, 1998.
25
Din această colecţie, am consultat volumele I (1996) şi II (1998).
26
Von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Aktuelle Probleme in historischer und
archäologischer Sicht, Sigmaringen, 1979.
27
De ostgotischen Grab- und Schatzfunde in Italien, Spoleto, 1975; Zur chronologischen,
soziologischen und regionalen Gliederung des ostgermanischen Fundstoffs des 5.
Jahrhunderts in Südosteuropa, în Die Völker an der mittleren und unteren Donau im
fünften und sechsten Jahrhundert, Hrsg. von H. Wolfram und F. Daim, Wien, 1980; Die
Goten vom 1.-7. Jahrhundert n. Chr. Siedlungsgebiete und Wanderungsbewegungen
aufgrund archäologischer Quellen, în Peregrinatio Gothica, III , p. 9-39; Archäologie und
Geschichte der Goten vom 1.-7. Jahrhundert, în FMS, 28, 1994, p. 51-171.
28
Die Goten und Skandinaveien, Berlin, 1970.
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Böhme29 şi Max Martin30 din Germania, Michel Kazanski din Franţa31, Kazimir
Godłowski din Polonia32, Oleg V. Scharov33 şi Mark B. Schukin34 din Rusia, Boris
Magomedov din Ucraina35 ş.a. Prin studiul materialelor arheologice s-au abordat şi
probleme de mai mare fineţe, cum ar fi:
- ierarhia socială şi politică (chefferie; chiefdom) a comunităţilor germanice
timpurii din proximitatea limes-ului norico-pannonic, a celor din aria Sântana de
Mureş-Černjahov sau a altor uniuni barbare polietnice din veacurile IV-V,
dovedită de existenţa unor aşezări bogate, cu edificii de inspiraţie romană (de
exemplu, cele din Austria de la Oberleisenberg, Niederleis şi Stillfield, cele din
Slovacia de la Cífer-Pác, Milanovce, Bratislava-Devín, Bratislava-Devínska Nová
Ves, Zohor, Bratislava-Dúbravka, Stupava, cele din nord-vestul Pontului Euxin
de la Sobari şi Cimişeni)36, de bogate morminte „princiare” (de exemplu, la
Untersiebenbrunn (Austria), Mušov, Smolín, Blučina-Cezary şi Podolí-Žuráň
(Cehia), Stráže, Kostolná, Sládkovičovo, Abrahám, Levice, Bešeňov şi Komárno
(Slovacia), Jakuszowice (Polonia), Apahida I, II, III (România) ş.a.)37 sau
amenajate într-o tehnică deosebită şi cu inventar bogat (precum cele din aria
29

Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts zwischen unterer Elbe und Loire.
Studien zur Chronologie und Bevöolkerungsgeschichte, I-II, München, 1974.
30
Das fränkische Gräberfeld von Basel-Bernering, Basel-Mainz, 1976.
31
Les Goths (Ier-VIIe siècles ap. J.-C.), Paris, 1991.
32
Germanische Wanderungen im 3. Jh. v.Chr. 6. Jh. n.Chr. und ihre Widerspiegelung in
den historischen und archäologischen Quellen, în Peregrinatio Gothica, III, p. 53-75; Die
Chronologie der germanischen Waffengräber in der jüngeren und späten Kaiserzeit, în
Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen
Jahrhunderten. Marburger Kolloquium 1994, Marburg-Lublin, 1994, p. 169-178; Die
Synchronisierung der Chronologie des germanischen Funstoffes zur Zeit der
Markomannenkriege, în Markomannenkriege..., p. 115-128.
33
O.V. Sharov, About the time of appearance of T-shape hinge fibulas in the Northern
Black Sea region, în SP, 3, 1999, p. 189-206 (în rusă, cu rezumat englez); O.V. Sharov, I.A.
Bažan, Chernyakhov Etudes, în SP, 4, 1999, p. 19-65 (în rusă, cu rezumat englez).
34
M.B. Schkin, Chernyakhov Culture Phenomenon in the Epoch of Constantinus the
Great – Constantius II (or what is Chernyakhov Culture?), în SP, 4, 1999, p. 66-101 (în
rusă, cu rezumat englez).
35
B.V. Magomedov, The Cernyakhov cemeteries Kurniki on South Boug, în SP, 4, 1999,
p. 102-120 (în rusă, cu rezumat englez).
36
J. Tejral, Die Verbündeten Roms nördlich des pannonischen Limes und ihre Nobilität
während der Spätantike, în La noblesse romaine et les chefs barbares du IIIe au VIIe siècle,
texte réunis par F. Vallet et M. Kazanski, Condé-sur-Noireau, 1995, p. 141-142; K. Elschek,
Römisch-Germanische Villae Rusticae im Limesvorfeld von Carnuntum? Ergebnisse
systematischer Grabung und Prospektion, în Roman Frontier Studies 1995..., p. 225-232; I.
Niculiţă, A. Popa, Prezenţa romană în zona nord-vest pontică, Chişinău, 2000, p. 66-71.
37
J. Tejral, op.cit., p. 139-144; K. Elschek, op.cit.; K. Godłowski, Das «Fürstengrab» des 5
Jhs. Und der «Fürstensitz» in Jakuszowice in Südpolen, în La noblesse romaine..., p. 155179; A. Kiss, Die «barbarischen» Könige des 4.-7. Jahrhunderts im Karpatenbecken, als
Verbünddeten des Römischen bzw. Byzantinischen Reiches, în Ibidem, p. 182-183; M.
Kazanski, Les tombes des chefs alano-sarmates au IVe siècle dans les steppes pontiques, în
Ibidem, p. 189-205.
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Sântana de Mureş de la Dănceni, Bârlad-Valea Seacă, Mălăeşti etc.)38 şi de
tezaure din obiecte de metal preţios, dintre care unele sunt în mod cert însemne de
autoritate (precum la Pietroasele, Someşeni, Şimleul Silvaniei, Şeica Mică, Chiojd în
România, Chirileni în Moldova etc.)39 etc.;
- polietnicismul şi elementele identităţii etnice pe baze arheologice, o
contribuţie esenţială în acest sens având şcoala anglo-saxonă, care, sprijinindu-se pe
principiile antropologiei culturale, a încearcat să desluşească mecanismele care au
stat la baza formării şi funcţionării ansamblurilor polietnice ale Europei barbare a
veacurilor IV-V40. Iată aspectele generale ale acestora, rezumate mai ales după o
remarcabilă contribuţie a Lindei Ellis privitoare chiar la spaţiul extracarpatic41: diferite
culturi pot coexista paşnic în aceeaşi regiune, menţinându-şi identitatea, dacă între ele
nu intervine o competiţie tensionată pentru resurse de subzistenţă, fiecare ocupând zone
ecologice sau exploatând resurse diferite din acelaşi teritoriu; acest fapt determină, în
plan economic, un anumit echilibru, care îngăduie dezvoltarea unor activităţi specifice
pentru unele comunităţi şi a schimburilor iar în plan cultural la un „pluralism stabilizat”,
care permite culturilor aflate în contact păstrarea caracteristicilor identitare; schimbările
survenite în plan cultural nu sunt doar rezultatul fenomenelor de aculturaţie sau de
hegemonie culturală, ci trebuie explicate tocmai prin resorturile acestor întâlniri şi ale
unor „progressive adjustments”, aceasta întrucât „fiecare sistem cultural autonom se află
într-un continuu proces de schimbare” iar schimbarea nu reprezintă trecerea de la un
stadiu static la unul activ, ci de la o formă la alta de schimbare; unele comunităţi etnice
fără rol istoric major pot coexista paşnic, într-un pluralism cultural, cu alte neamuri şi
38

B. Magomedov, La stratification sociale de la population de la culture de Černahov, în
La noblesse romaine..., p. 133-137, care valorifică şi descoperirile de la Dănceni (M169 şi
224 cu cameră funerară de lemn), Budeşti (M243), Bârlad-Valea Seacă (M507 de mari
dimensiuni – 5 m2 şi 3,3 m adâncime), Mălăeşti (M10 fără mobilier, dar cu urme ale unei
camere de lemn) şi Hansca-Lutărie (M14 de incineraţie).
39
A. Kiss, op.cit., p. 181-188; M. Schmauder, Imperial representation or barbaric
imitation? The imperial brooches (Kaiserfibeln), în Strategies of Distinction. The
Construction of Ethnic Communities, 300-800, edited by W. Pohl with H. Reimitz, LeidenBoston-Köln, 1998, p. 281-296: valorifică şi descoperirile de la Şimleul Silvaniei II (p. 284288) şi Pietroasa (p. 288-289); M. Hardt, Royal treasures and representation in the early
middle ages, în Ibidem, p. 255-280; M. Kazanski, Le royaumme de Vinitharius: le récit de
Jordanès et les données archéologiques, în Ibidem, p. 221-240: identifică şi unele „regate”
de perioadă hunică de pe teritoriul României: unul în Transilvania, incluzând şi Transcarpatica
şi partea estică a câmpiei ungare, ilustrat de bogatele descoperiri de la Şimleul Silvaniei – un
grup sarmat cu puternică prezenţă germanică; unul în Muntenia, ilustrat prin tezaurele de la
Pietroasele şi Chiojd; altul în Moldova, corespunzător mormântului princiar de la Conceşti şi
unor tezaure monetare de aur de la Chirileni, Cremenciuk, Malcoci şi Chişinău II; vezi şi infra.
40
M. Kazanski, Les Goths et les Huns. A propos des relations entre les Barbares
sédentaires et les Nomades, în Archéologie médievale, 22, 1992, p. 191-230.
41
L. Ellis, Dacians, Sarmatians, and Goths on the Roman-Carpathian Frontier: SecondFourth Centuries, în Shifting Frontiers in Late Antiquity, edited by R.W. Mathisen and
H.S. Shivan, Variorum, 1996, p. 105-125, în special p. 116-117.
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pot supravieţui timp îndelungat în grupuri restrânse sub dominaţia politică a altor formaţiuni etnice, fără aşi pierde „sensul solidarităţii, coeziunii şi identităţii”, dacă îşi conservă
„semnele” identităţii şi ale distincţiei de acestea – tradiţii comunitare specifice (nuclee
elitare închise, mariaje endogene, forme ceremoniale particulare – de exemplu, riturile şi
ritualurile funerare), obiecte cu valoare de simbol, tipuri de aşezări şi morminte,
categorii ceramice, artefacte şi „stiluri” specifice etc.42.
Realizări importante în domeniul despre care vorbim s-au obţinut şi în alte
medii istoriografice43.
Un program ştiinţific novator, iniţiat în ultimul deceniu al secolului trecut de
European Science Foundation, este The Transformation of the Roman World, care,
aşa cum o arată şi denumirea, îşi propune să ofere – metodologic, informativ şi
interpretativ – o nouă perspectivă asupra trecerii de la Antichitate la Evul Mediu; cele
13 tomuri de studii consistente apărute până ân 2003, semnate de învăţaţi proveniţi
din diverse medii academice şi univeristare europene sau transatlantice, o dovedesc pe
deplin. Primul volum al acestei serii a fost dedicat – nu întâmplător, credem –
fenomenului integrării barbarilor şi se intitulează semnificativ Kingdoms of the
Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity (edited by Walter Pohl,
Leiden-New York-Köln, 1997). El vine, într-un anumit fel, în prelungirea unor
realizări similare anterioare, precum volumele Anerkennung und Integration. Zu
den wirtschaftlichen Grundlagen der Völkerwanderungszeit (400-600)
(Herausgegeben von Henrich Wolfram und Andreas Schwarcz, Wien, 1988) şi Das
42

Pentru acest aspect vezi în mod special W. Hensel, Problèmes d’une qualification
ethnique des sources archéologiques, în Szkice wczesnodziejowe, Warszawa, 9, 1971, p. 161; P. Périn, À propos de publications étrangères récentes concernant le peuplement en
Gaule à l’époque mérovingienne: la «question franque», în Francia, 8 (1980), 1981, p.
537-552; G. Halsall, The origins of the Reihengräberzivilisation: forty years on, în Fifthcentury Gaul: a crisis of identity?, edited by J. Drinkwater and H. Elton, Cambridge, 1992,
p. 196-207; A. Demandt, Die westgermanischen Stammesbünde, în Klio, 75, 1993, p. 387406; Archaeological Approches to Cultural Identity, edited by S. Shennan, London, 1994;
P. Amory, People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554, New York, 1997; L. Ellis,
op.cit., p. 105-125; P.J. Heather, Disappearing and reappearing tribes, în Strategies of
Distinction…, p. 95-111, de unde provin cuvintele dintre ghilimele: autorul analizează două
cazuri tipice – cel al herulilor şi al rugilor; G. Ripoll López, Symbolic Life and Signs of
Identity in Visigothic Times, în The Visigoths from the Migration Period to the Seventh
Century. An Ethnographic Perspective, edited by P. Heather, San Marino, 1999, p. 403-431;
J. Kleemann, Quelques réflexions sur l’interprétation ethnique des sépultures habillées
considérées comme vandales, în AntTard, 10 (2002), 2003, p. 123-129; P. von Rummel,
Habitatus Vandalorum? zur Frage nach einer gruppen-spezifischen Kleidung der
Vandalen in Nordafrica, în AntTard, 10 (2002), 2003, p. 131-141; vezi şi infra.
43
Vezi A.V. Gudkova, The I-IV centuries A.D. in the Northwest Pontic region: the culture
of sedentary population, în SP, 4, 1999, p. 235-404; V.Yu. Yurochkin, Crimea in the Epoch of
the Great Migrations: Problems of Ethnos and Culture, în Ethnic Contacts and Cultural
Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman
Conquest, Iaşi, 2005, edited by V. Cojocaru, Iaşi, 2005, p. 385-415 (în rusă, cu rezumat englez).

Germanicii şi Roma. Noi abordări istoriografice

207

Reich und die Barbaren (Herausgegeben von Evangelos K. Chrysos und Andreas
Scwarcz, Wien-Köln, 1989), care au redeschis dosarul relaţiilor romano-germanice,
schimbând optica despre ceea ce André Piganiol numea cândva „asasinarea”
Imperiului roman de către invadatorii germanici. În acest sens, paralel cu analiza
diferitelor paradigme propuse de la Edward Gibbon şi până la nivelul anilor 90 pentru
căderea Imperiului roman şi pentru integrarea barbarilor44, cei convocaţi să subscrie la
realizarea volumelor respective, ca şi alte contribuţii – individuale sau colective – cu
tematică apropiată45, au propus puncte de vedere noi privitoare la raporturile juridice
dintre Imperiu şi germanici (deditio, deditio in fidem, ius inter gentes, de iure bellis ac
pacis)46, la „conceptele legale”, aspectele politice, sociale şi financiare ale acomodării
barbarilor pe solul imperial” (foedera pacis, amicitia, societas, hospites etc.)47, la
44

Vezi W. Pohl, Introduction: The Empire and the integration of barbarians, în
Kingdoms of the Empire..., p. 1-11; E. Chrysos, Conclusion: de foederatis iterum, în
Ibidem, p. 185-206.
45
Menţionăm aici lucrările lui Herwig Wolfram (H. Wolfram, Histoire des Goths, traduit de
l’anglais par F. Straschitz et J. Mély, préface de P. Riché, Paris, 1990; Das Reich und die
Germanen. Zwischen Antiken und Mittelalter4, Berlin, 1999) şi Adolf Lippold (Konstantin und
die Barbaren (Konfrontation? Integration? Koexistenz?), în SIFC, 3, 1992, 10, p. 371-391).
46
Pot fi menţionate aici contribuţiile lui Evangelos K. Chrysos (Gothia Romana: zur
Rechtsgrundlage des Föderatenstandes der Westgoten im vierten Jahrhundert, în
Dacoromania, 1, 1973, p. 52-64, în care este analizat conţinutul foedus-ului dintre
Constantinus I şi goţi din 332; Von der Räumung der Dacia Traiana zur Entstehung der
Gothia, în BJ, 192, 1992, p. 175-191, unde explică părăsirea Daciei de către Aurelianus prin
aplicarea principilui juridic numit derelictio; Räumung und Aufgabe von Reichsterritorien.
Der Vertrag von 363, în BJ, 193, 1993, p. 165-202), Gerhard Wirth (Rome and its
Germanic partners in the fourth century, în Kingdoms of the Empire..., p. 13-55), Everett
L. Wheeler (Constantine’s Gothic Treaty of 332: A Reconsideration of Eusebius VC 4.5-6,
în The Roman Frontier at the Lower Danube 4th-6th centuries. The second International
Symposium (Murighil/Halmyris, 18-24 August 1997), Bucharest, 1998, p. 81-94), Bruno
Paradisi, Wolfgand Preiser, Karl-Heinz Ziegler ş.a. (vezi E. Chrysos, op.cit., în Kingdoms of
the Empire..., p. 189-190, cu trimiteri).
47
Se remarcă studiile lui Evangelos K. Chrysos (Legal Conceps and Patterns for the
Barbarians’ Settlements on Roman Soil, în Das Reich und die Barbaren, p. 13-23), Peater
J. Heather (Goths and Romans 332-489, Oxford, 1991; Foedera and foederati of the fourth
century, în Kingdoms of the Empire..., p. 57-74), Wolfgand Liebenschuetz (Cities, taxes
and the accomodation of the barbarians: the theories of Durliat and Goffart, în
Kingdoms of the Empire..., p. 135-151), Ian N. Wood (The Barbarian Invasions and First
Settlements, în The Cambridge Ancient History, XIII, The Late Empire, by A. Cameron
and P. Garnsey, Cambridge, 1998, p. 516-537), Walter Goffart (Barbarians and Romans
(A.D. 418-584). The Techniques of Accomodation, Princeton, 1980; The barbarians in
Late Antiquity and how they were accomodated in the West, în Debating the Middle
Ages. Issues and readings, edited by L.K. Little and B.H. Rosenwein, Oxford, 1998, p. 2544), Hagith S. Sivan (Why Not Marry a Barbarian? Marital Frontiers in Late Antiquity
(The Example of CTh 3.14.1), în Shifting Frontiers in Late Antiquity, p. 136-145; The
appropriation of Roman law in barbarian hand: „Roman-barbarian” marriage in
Visigothic Gaul and Spain, în Strategies of Distinction..., p. 189-203), Jean Durliat (Cité,
impôt et intégration des barbares, în Kingdoms of the Empire..., p. 153-179), Patrick
Geary (Before France and Germany. The Creation and Transformation of the
Merovingian World, New York and Oxford, 1988), Rommel Krieger (Untersuchungen und
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principiile ideologice şi instituţionale ale statutului diferitelor regalităţi germanice faţă
de împăratul roman (titlurile de magister, şi patricius, foedus, adoptio in arma, „die
Familie der Könige”) şi insignia (symbola) acordate prinţilor barbari48, la tipologia
formelor de angajament militar practicate de autorităţile romane faţă de barbari (laeti
– coloni militari în oraşe; foederati – străini acţionând în trupele imperiale plătite;
gentiles – ţărani barbari; bucellarii – soldaţi privaţi ai unui magnat militar sau civil) şi
la raţiunile care au determinat pe acestea să recruteze barbari49, la pârghiile osmozei
aristocraţiei romane tardive şi a celei germanice50 etc.
Toate aceste proiecte şi realizări, alături de care ar putea fi menţionate altele,
printre care cel privind etnogeneza germanicilor şi a popoarelor neogermanice şi
neolatine51, demonstrează deosebita mobilitate a istoriografiei occidentale şi interesul
aparte pe care-l ocupă în acest context problematica raporturilor dintre Imperiul
roman şi translimitaneii de neam germanic.
Hypothesen zur Ansiedlung der Westgoten, Burgunder und Ostgoten, Bern, 1992) ş.a. (cf.
E. Chrysos, op.cit., în Kingdoms of the Empire..., p. 188).
48
Amintim contribuţiile lui Herwig Wolfram (Intitulatio. Lateinische Königs- und
Fürstentitel bis zum Ende des 8. Jahrhunderts, Wien, I (1967), II (1973)), Dietrich Claude
(Zur Begründung familiärer Beziehungen zwischen dem Kaiser und barbarischen
Herrschern, în Das Reich und die Barbaren, p. 25-56), Stefan Krauschick (Die Familie der
Könige in Spätantike und Frühmittelalter, în Das Reich und die Barbaren, p. 109-142),
Michael McCormick (Clovis at Tours, Byzantine Public Ritual and the Origins of Medieval
Ruler Symbolism, în Das Reich und die Barbaren, p. 155-180), Michael Schmauder (op.cit.),
Coriolan Horaţiu Opreanu (C.H. Opreanu, Childeric şi Omahar. Doi regi barbari federaţi ai
Imperiului roman târziu, în Relaţii interetnice în Transilvania (secolele VI-XIII),
coordonatori: Z.K. Pinter, I.M. Ţiplic, M.E. Ţiplic, Bucureşti, 2005, p. 9-17).
49
Vezi O. Schmitt (Die Bucellarii. Eine Studie zum militärischen Gefolgschaftswesen in
der Spätantike, în Tyche, 9, 1994, p. 147-174), T.S. Burns (Barbarians within the Gates of
Rome: A Study of Roman Military Policy and the Barbarians, ca. 375-425 A.D.,
Bloomington-Indianapolis, 1994), J. Szidat, Laetensiedlungen in Gallien im 4. und 5.
Jahrhundert, în La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire romain IièmeIVème siècles après J.-C. Actes du IIe colloque roumano-suisse Berne, 12-19 septembre
1993, édités par R. Frei-Stolba et H.E. Herzig, Berne-Berlin-Frankfurt a.M.-New York-ParisWien, 1995, p. 283-293), P.J. Heather (op.cit., p. 57-66), G. Wirth (op.cit., p. 15-39), David F.
Graf (Foederati on the Northern and Eastern Frontiers: A Comparative Analysis, în The
Roman Frontier..., p. 17-21), J.H.W.G. Liebeschuetz (Generals, Federates and Buccelarii
in Roman Armies around AD 400, în The Defence of the Roman and Byzantine East,
edited by P. Freeman and D. Kennedy, Oxford, 1986, p. 483-474; Barbarians and Bischops.
Army, Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom, Oxford, 2001).
50
Menţionăm studiile lui S. Teillet (Des Goths à la nation gothique. Les origines de l’idée de
nation en Occident du Ve au VIIe siècle, Paris, 1984), R. Günther şi A.R. Korsunskij
(Germanen erobern Rom. Der Untergang der Weströmischen Reiches und die Entstehung
germanischer Königreiche biz zur Mitte des 6. Jahrhunderts, Berlin, 1988), Alexander
Demant (The Osmosis of Late Roman and Germanic Aristocracies, în Das Reich und die
Barbaren, p. 75-86), Frank M. Clover (The Symbiosis of Romans and Vandals in Africa, în
Das Reich und die Barbaren, p. 57-73), Ralph W. Mathisen (Roman Aristocrats in
Barbarian Gaul. Strategies for Survival in an Age of Transition, Austin, 1993).
51
Vezi, în acest sens, N. Zugravu, op.cit., p. 28-32.

UNELE DATE DIN DOMENIUL
ARHEOLOGIEI MEXICANE PRECOLUMBIENE

Mircea Petrescu-Dîmboviţa
În luna octombrie a anului 1981, datorită acad.prof.dr. Mihnea Gheorghiu, pe
atunci preşedinte al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, din care făceam parte, ca şi
din prezidiul acestei Academii, am beneficiat de o deplasare în Mexic pentru a participa
la cel de al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice de la Ciudad de
Mexico. Datorită acestei deplasări am putut cunoaşte în parte acest mare oraş din SudVestul văii Anahuae, de la altitudinea de 2240 m, cu peste 12.000.000 locuitori, cu mari
spaţii verzi, bulevarde largi cu plante tropicale pe margini, precum şi cu Universitate,
mari muzee şi importante monumente de arhitectură şi istorice.
Atunci am aflat că asupra numelui de Mexic s-au exprimat păreri diferite,
neexistând un acord. Astfel, după unii acest nume ar deriva din Mexi, Mexitli sau
Mecetli, iar după alţii ar fi o denumire a lui Huitzlopohtli, zeul soarelui şi al războiului la
azteci sau mexicani sau, după alţii, ar însemna centrul lacului Lunii, a cărui divinitate
era Meztli.
Tenohtitlan. Actuala Piaţă a Constituţiei sau Zákalo a fost câteva secole centrul
oraşului Tenohtitlan, după numele lui Tenoh, zeu aztec, care l-ar fi întemeiat în 1325
sau 1345 şi că, după legendă, triburile aztece ar fi găsit în centrul unei lagune un vultur
căţărat pe un nopal (specie de plantă ierboasă din America), devorând un şarpe. Din
acest loc oraşul respectiv ar fi dominat ţara până la cucerirea spaniolă din 1521, fiind
apoi reconstruit, după un plan, în formă de tablă de şah, ajungând în 1824 capitala
Mexicului.
După o rezistenţă eroică a cărei simbol a fost Cuanhtemoc, ultimul împărat aztec,
cuceritorul spaniol Cortes ar fi smuls măştile zeilor Huitzlopohtli şi Tezeatlipoca,
implantând crucea catolicismului pe vârful marelui templu aztec, dedicat zeilor apei
Tláloc şi al războiului Huitzlopohtli.
Cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate pe locul respectiv din vechiul oraş
Tenohtitlan, conduse de prof. Gastón Garcia Cantú şi Eduardo Matos Moctezuma, cu o
echipă de arheologi, restauratori şi fotografi, s-au descoperit ruinele marelui templu
aztec de la Tenohtitlan, cu şapte etape în intervalul 1375-15201, pe locul respectiv
construindu-se apoi catedrala din Mexico, remarcabilă prin diferitele stiluri de
arhitectură.
Ruinele acestui mare templu aztec au fost conservate (fig. 1b), iar din ofrandele
de ceremonii se remarcă un vas cu efigia lui Mictlantecuhtli (fig. 1a), precum şi unele
capodopere ale culturii aztece aflate la Muzeul Naţional de Antropoogie şi Istorie din
Mexico.
Teotihuacan. Alte rezervaţii arheologice precolumbiene de cea mai mare
importanţă, datând din secolele II-VIII, pe care le-am văzut, sunt acelea de la
Teotihuacan, denumit şi oraşul zeilor, situat la 51 km NE de Mexico şi despre care m1

Eduardo Matos Moctezuma, Una visita al templo mayor, Mexico, Instituto Nacional de
Anthropologia e Historia, 1981.
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am informat dintr-o carte a lui Jorge R. Acosta, tipărită în 1978 de Institutul Naţional de
Antropologie şi Istorie din Mexico2. Autorul acestei cărţi a început în 1960 explorarea
Pieţei Piramidei Lunii. Avându-se în vedere importanţa acestei descoperiri,
guvernatorul mexican în 1962, pe baza proiectului Teotihuacan, a sprijinit imense
săpături efectuate de opt arheologi, sub conducerea prof. Iğnacio Bernal, folosindu-se
1500 de lucrători. Aceste lucrări de mari dimensiuni au fost încununate de succes,
descoperindu-se, în câteva luni, un întreg palat, precum şi resturi de locuinţe ale
preoţilor marei aşezări. De asemenea, au prezentat interes şi numeroasele fresce pictate
de la Teotihuacan, care atestă o artă foarte stilizată. Multe din aceste descoperiri putând
fi văzute la Muzeul din Teotihuacan.
Săpăturile arheologice, continuate cu unele întreruperi şi în anii următori, au
prilejuit descoperirea unor importante vestigii de arhitectură religioasă şi, în parte, şi
laică.
Dintre vestigiile de arhitectură religioasă, cele mai importante sunt acelea ale
Piramidelor Lunii şi Soarelui, precum şi ale templului Quetzalcoatl.
Piramida Lunii, de la nord de Piaţa Lunii, se remarcă atât prin cele patru terase şi
templul de la partea superioară, cât şi prin poziţia ei la capătul de Nord al Pieţei acestei
Piramide, de la a cărei latură sudică începea marea alee sau calea morţii, denumire
considerată improprie, întrucât marea cale a fost a procesiunilor, fiind axul principal
Nord-Sud al aşezării de la Teotihuacan (fig. 2b). S-a presupus că din templul de la
partea superioară a acestei Piramide s-au efectuat ceremonii pentru mulţimea de oameni
din Piaţa acestei Piramide.
În continuare spre Sud, în dreapta căii mari, lungă de peste 1600 m, se află o altă
construcţie monumentală, Piramida Soarelui, mai mare decât Piramida Lunii. Aceasta,
cu stucaturi, picturi şi cu un templu la partea superioară, este cea mai importantă de
acest fel de la Teotihuacan, atrăgând atenţia primilor arheologi care au investigat
vestigiile aztece de la Teotihuacan.
Aceste Piramide de la Teotihuacan, ca şi altele din Mexic şi din America Latină,
spre deosebire de Piramidele din Egipt, sunt mai noi şi mai mici, neservind niciodată ca
monumente funerare, ci numai ca bază de fundaţie pentru templul de deasupra lor. În
această privinţă menţionăm, că Piramida Soarelui, care este una din cele mai mari din
America, a fost comparată cu Piramida lui Keops, cea mai mare din Egipt, ca
dimensiuni şi înălţime, construită în 2650 î.Hr., în timp ce Piramida Soarelui de la
Teotihuacan în jur de 100 î.Hr..Deci, cea mai veche Piramidă din Egipt este cu 2550 ani
mai veche decât Piramidele de la Teotihuacan.
Şi această Piramidă a Soarelui avea la Est de ea o Piaţă deschisă, mărginită la
Nord şi Sud de două platforme cu ruine de temple mari în centru, la Nordul Pieţei erau
curţi deschise cu mici altare. Aici s-au descoperit importante picturi murale, precum şi
resturile unui palat.
În continuare, la Sud de piramida Soarelui şi tot lângă Calea mare se află
Citadela, cu resturile unui grup de clădiri ale templului lui Quetzalcoatl şi ale palatului
Quetzalbutterfly.
În afară de aceste monumente, în rezervaţia arheologică de la Teotihuacan mai
sunt şi alte vestigii importante, respectiv ale Templului animalelor mitologice, Templul
2

Jorge R. Acosta, Teotihuacan. Official guide, Mexico, Instituto Nacional de Anthropologia
e Historia, 1978.
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Jaguarului, mamifer carnivor din America de Sud, apropiat de panteră, cu picturi, ş.a.
Multe din descoperirile de la Teotihuacan se află la Muzeul de acolo şi în sala
Teotihuacan de la Muzeul Naţional de Antropologie şi Istorie din Mexico, dintre care
un loc important îl ocupă uriaşa copie a statuii zeiţei apelor Chalchuhtlicue, originalul
păstrându-se în sala Teotihuacan de la Muzeul Naţional de Antropologie şi Istorie din
Mexico.
Muzee. Dintre muzeele din capitala Mexicului, cel mai important şi de valoare
mondială este Muzeul Naţional de Antropologie şi Istorie, operă a arhitectului mexican
Pedro Ramírez Vásques, care a fost inaugurat în 1964.
Muzeul acesta, unul din cele mai frumoase şi moderne de arhitectură din lume,
situat în celebrul parc Capultepec, pe o arteră principală, oferă o perspectivă cronologică
asupra istoriei civilizaţiilor preistorice din Mexic, cum se poate constata şi din ghidul
ilustrat al acestui Muzeu pe care l-am consultat cu deosebit interes3. Astfel, în prima
perioadă a Mexicului precolumbian, cu începere de la circa 10000 î.Hr., sunt prezentaţi
vânătorii şi cultivatorii, în sala originilor, cu piese de la Santa Isabel şi Ixtapan pe
malurile lacului Texcoco. Aici se remarcă un schelet de mamut fosilizat şi vârfurile de
lance cu care a fost doborât. În altă sală sunt descoperiri din perioada preclasică (1700200 î. Hr.), cu trei etape, respectiv inferioară (1700-1330 î.Hr.), mijlocie (1330-800 î.
Hr.) şi superioară (800-200 î. Hr.). O importanţă deosebită o prezintă sala Teotihuacan,
cu descoperiri aparţinând oamenilor de la Teotihuacan, consideraţi ca cei mai mari
arhitecţi şi constructori din America Centală. În această sală se remarcă produsele
ceramice, statuetele de zeităţi, reproduceri ale frescelor de la Teotihuacan şi în deosebi
un monolit de 57 tone reprezentând pe zeiţa apei Chalchitlicue, descoperit la Piramida
Lunii de la Teotihuacan.
Alte descoperiri importante, aparţinâd toltecilor sunt acelea de la Xohicaleo, care
atestă o cultură răspândită spre est până la Yucatan şi spre sud până la Oaxaca. Toltecii,
cu capitala la Tula, dedicată tot zeiţei apei, erau şi ei buni arhitecţi.
În continuare, sala mexicană este consacrată civilizaţiei aztece, de origine
nordică, răspândită în valea Mexicului. Aici se remarcă o statuie magnifică a unui
jaguar, sculpturile calendarului aztec, statuete antropomorfe ş.a.
Alte descoperiri importante din acest mare Muzeu, datate din perioada clasică
(250-950) şi postclasică (950-1500), aparţin civilizaţiilor zapotecilor şi mixtecilor din
Munţii Alban, olmecilor, huaxtecilor şi totonacilor din Golful Persic şi în deosebi
civilizaţiei Maya, din vârful civilizaţiilor precolumbiene, dezvoltată în regiunile de
munte din sudul Mexicului şi Guatemala în secolele III-IX d.Hr.
La acestea se adaugă exponatele relativ la civilizaţiile din Nordul Mexicului şi
Sudul Statelor Unite şi din Vestul Mexicului.
Exponatele de la parter sunt completate la etaj cu acelea din America Centrală,
aparţinând diferitelor grupe de indigeni.
În felul acesta, Muzeul respectiv poate fi considerat ca model, prin perfecţia
arhitecturală şi prin bogăţia excepţională a pieselor expuse, care permite o familiarizare
unică cu diverse civilizaţii înainte de cucerirea spaniolă şi cu cunoaşterea legăturilor
culturilor şi artei precolumbiene până astăzi.
Muzeul acesta, în afară de cele 25 de săli de expoziţie, din care 13 de arheologie
şi 12 de etnografie, mai posedă şi un mic muzeu educativ pentru copii, o librărie cu cărţi
3

Musée National d’Anthropologie, Guide illustré, Mexico, Ediciones Alducin.
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de arheologie locală în franceză, engleză şi spaniolă, o sală de orientare la subsol pentru
spectacole sau proiecţii relativ de la apariţia omului în America Latină (cca 10 000 î.
Hr.) şi până la cădere imperiului aztec (1521), precum şi o sală pentru conferinţe. De
asemenea, acest Muzeu posedă ghizi însoţitori pentru limbile franceză, engleză sau
germană, fotolii cu rotiţe pentru handicapaţi şi un restaurant. La acestea se adaugă, în
dreapta hall-ului de la intrare, câte o expoziţie lunară cu obiecte selecţionate din
colecţiile Muzeului, precum şi în aripa dreaptă de la primul etaj se află Institutul de
Antropologie şi Istorie.
În Mexico prezintă interes pentru arheologia mexicană precolumbiană şi Muzeul
Anahuaacalli, unul din principalele centre de artă precolumbiană, cu peste 2000 de
piese, Muzeu conceput şi realizat de Diego Rivera, pictor mexican (1886-1957), autor al
unor compoziţii cu tendinţă socială şi de stil modern şi primitiv.
În afară de Mexico, piese şi construcţii arheologice din perioada precolumbiană
mai pot fi văzute la muzeul din Teotihuacan, dintre care se remarcă o mare statuie de lut
de la Xipe Totec, reprezentând un zeu cu mustaţă foarte expresiv. De asemenea, se
remarcă picturile murale multicolore de la Tepantilla, nu departe de Teotihuacan,
reprezentând sosirea în Paradis a lui Tláloc, zeul apei şi al ploii, precum şi alte vestigii
arheologice din diferite localităţi din Mexic din perioadele preclasică (2400-1000 î.Hr.),
când se plasează civilizaţiile mayaşilor şi olmecilor, clasică (250-950 d Hr.), când a
înflorit civilizaţia Maya şi postclasică (950-1500), când au avut loc civilizaţiile toltecilor
şi aztecilor.
Cum se ştie, în continuare, după Mexicul precolumbian au urmat perioadele
colonială, din 1519-1521, odată cu distrugerea imperiului aztec de către Cortes şi
decimarea indienilor prin epidemii şi muncă forţată, după care a urmat o perioadă de
dezvoltare din secolele XVII-XVIII, datorată exploatărilor minelor de argint şi
dezvoltării agriculturii şi a creşterii vitelor, apoi perioada Independenţei şi secolul XIX,
urmată de revoluţia mexicană şi secolul al XX-lea, cu perioada de modernizare.
Al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice din 1981 de la
Mexico. O dată importantă în domeniul arheologiei mexicane precolumbiene a fost
luna octombrie a anului 1981, când a avut loc la Mexico cel de-al X-lea Congres
Internaţional de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice, despre care am publicat un articol în 1983
la Iaşi4. Deasemenea, l-am descris şi într-un volum de amintiri, care urmează să apară de
curând la Piatra-Neamţ, datorată concursului dr. Gh. Dumitroaia directorul Centrului
Internaţional de cultură a culturii Cucuteni din această localitate5.
La acest Congres au participat peste 800 de specialişti din lumea întreagă,
majoritatea din diferite ţări ale Americii şi din Vestul Europei, precum şi câţiva din
Cehoslovacia, Polonia, RDG şi România.
Din România am fost singurul participant, susţinând o comunicare relativ la
noile descoperiri arheologice din spaţiul României în prima epocă a fierului6. în afară de
4

M. Petrescu-Dîmboviţa, Unele probleme de arheologie în lumina celui de-al zecelea
Congrs Internaţional de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice, în Studia Antiqua et Archaeologica, I,
Iaşi, 1983, p. 26-37.
5
Idem, Amintirile unui arheolog, în Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra Neamţ, 2006,
p. 95-97.
6
Idem, Quelques problèmes d’archéologie á la lumière du X-ème Congrès International
de Sciences Pré- et Protohistoriques, apărută în 1982 în Actele acestui Congres, precum şi în
limba română în Studia Antiqua et Archaeologica, I, Iaşi, 1983, p. 26-37.
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aceasta, datorită bunăvoinţei conducătorului Congresului s-a mai publicat şi un alt
articol al lui Vasile Chirica din Iaşi privitor la Paleolicul Superior la Est de Carpaţi7. La
acesta se adaugă şi un alt articol al aceluiaşi autor relativ la amuleta-pandantiv de la
Mitoc8.
Tematica acestui Congres a cuprins probleme de metodologie cu caracter
interdisciplinar şi de arheologie pre- şi protoistorică de pe tot globul, dezbătute în cadrul
a 11 comisii şi 2 secţii, rezumatele comunicărilor fiind tipărite în broşuri speciale.
În comunicarea susţinută de subsemnatul, am tratat unele date noi relativ la
diferite aspecte ale culturilor din prima epocă a fierului în spaţiul carpato-pontodunărean, scoţând în evidenţă particularităţile culturilor materiale şi ale vieţii spirituale
ale tracilor şi ale geto-dacilor din cele trei perioade ale Hallstattului, respectiv timpurie,
mijlocie şi târzie, corespunzătoare secolelor XII-V î.Hr., precum şi legăturile acestora cu
elemente răsăritene, illirice, scitice şi tracice9.
Celelalte comunicări, susţinute de specialişti îndeosebi din America şi Europa,
dar şi din Asia, Australia şi Africa sunt menţionate în articolul subsemnatului din 1983.
În cele ce urmează ne vom referi doar la comunicările arheologiei mexicane
precolumbiene, susţinute la acest Congres.
Astfel, la secţia metodologică, s-a susţinut comunicarea doctorului Antal
Wolfman din Statele Unite ale Americii, în care s-a referit la curba arheomagnetică
pentru America Centrală între anii 1 şi 1075, pe baza a 51 de probe de la Tula,
Teotihuacan şi din Salvador10, care, după părerea subsemnatului, ar putea să fie şi pentru
arheologii români un îndemn pentru folosirea unui asemenea procedeu de datare, mai
ales că există specialişti şi instalaţii la Universitatea din Iaşi, rămânând numai să se
strângă, în mod competent şi organizat, probele respective pentru un asemenea
procedeu de datare11.
De asemenea, la aceeaşi secţie a Congresului, Ana Maria Crespe din Mexic s-a
referit la analiza semiotică, respectiv a simbolurilor ca formă a limbajului, pe baza
picturilor rupestre din peştera San Ignacio din Mexic12.
În ceea ce priveşte problema antropogenezei s-a discutat, de către Santiago
Genovés, Ma. Elena Salas şi Carmen Pijoan din Mexic, omul vechi din Mexic,
cunoscut prin descoperirile de la Santa Isabel (cca. 21000 î.Hr.), Tepexpan (cca. 11000
î.Hr.), San Vincente şi din alte locuri13.
În domeniul Paleoliticului a fost tratată problema populării Americii, inclusiv a
Americii Centrale, pe baza datelor arheologice şi a metodelor matematice, de către
7
Vasile Chirica, Le Paléolithique Supérieur á l’Est des Carpates, în Actele
Congresului, p. 212 şi urm.
8
Idem, Amuleta pandantiv de la Mitoc. Unele aspecte ale artei şi magiei, în Paleoliticul
superior est-Carpatic, în Studia Antiqua et Archaeologica, I, Iaşi, 1983, p. 38-43.
9
M. Petrescu-Dîmboviţa, op.cit., p. 30.
10
Daniel Wolfman, Recent Archeomagnetic dates from Maya Lowlands and the potential
for archeomagnetic dating throught Mesoamerica, în Actele Congresului, p. 41 şi urm.
11
M. Petrescu-Dîmboviţa, op.cit., p. 27.
12
Ana Maria Crespe, Analisis semiotico de la pintura rupestre, în Actele Congresului,
p. 26 şi urm.
13
Santiago Genovés, Ma. Elena Salas şi Carmen Pijoan, Early Man in Mexico: an overview,
în Actele Congresului, p. 107.
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Joachim Garcia Bárcena şi Gonzálo Correal Urrego din Columbia14.
Relativ la arta din paleoliticul din Mexic menţionăm comunicarea lui Miguel
Messmacher din Mexico15.
Din epocile neolitică, a bronzului, a fierului şi a marilor migraţii nu au fost
susţinute la acest Congres comunicări relativ la arheologia mexicană precolumbiană.
Tot în legătură cu acest Congres, în cadrul şedinţelor Consiliului Internaţional
Permanent de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice s-au luat unele măsuri pentru o mai bună
organizare în deosebi a activităţii comisiilor, hotărându-se ca în perioada dintre
Congrese să se organizeze colocvii de către acestea, urmând ca la Congres să se
prezinte, din partea fiecărei comisii, sintezele cu progresele realizate, acestea trebuind să
fie publicate de Congres, pentru a fi cunoscute de către participanţi16.
De asemenea, s-a hotărât să se publice Statulul Uniunii Internaţionale de Ştiinţe
Pre- şi Protoistorice, precum şi listele membrilor comisiilor, comitetului de organizare,
comitetului executiv şi ai Consiliului Permanent. În ceea ce priveşte aceşti din urmă,
menţionăm că listele respective pentru România au fost completate, incluzându-se
prof.dr. D. Berciu în Comitetul de Onoare şi dr. N. Vlassa în Consiliul Permanent17.
În afară de acestea, demn de menţionat este faptul că, din informaţiile
responsabilului de publicaţii, a reieşit contribuţia arheologilor polonezi şi români la seria
Inventaria Archaeologica, aducându-se mulţumiri pentru publicarea de fascicole în
perioada 1976 – 1981. Tot cu acest prilej s-a arătat stadiul în care se aflau publicaţiile
Prähistoriche Bronzefunde, Archaeologia urbium şi Glossarium archaeologicum18.
Acestea sunt, pe scurt, unele din problemele de arheologie pre- şi protoistorică,
dezbătute la Congresul din 1981 din Mexico. Din prezentarea lor, chiar în formă
succintă, s-a putut desprinde importanţa unei asemeni manifestări ştiinţifice de caracter
internaţional, prima de acest fel, până în 1981, organizată în afara Europei.

14
Joachim Garcia-Bárcena, Gonzalo Correal Urrego, El obloamiento America anterior a
11599 aňos a.p.. Sesiunea IV, Bancos de datos arqueológicos, Coloquio, Maneja de datos y
metodos matematicos de arqueologia (rezumat).
15
Miguel Messmarcher, El arte paleolitico en México. Comision XI, Arte Paleolitico,
Coloquio, p. 82 şi urm.
16
M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 32.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
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Fig. 1. Tenochtitlan. a: Marele templu. Vas cu efigia lui Mictlantecuhtli;
b: Altarul broaştelor de pe platforma din etapa IVb (1466).
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a

b
Fig. 2. Teotihuacan. a: Zeiţa apelor-Chalahitlicua din Muzeul Naţional de Antropologie
si Istorie din Mexico; b: Piramida Lunii, Piaţa Lunii si Drumul Morţii.

ADUNĂRILE DE STĂRI ŞI MONARHIILE MEDIEVALE
ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ
Maria Berceanu
Nu toate monarhiile medievale au atins acelaşi grad de dezvoltare şi stabilitate
pentru a putea pune în mod solid bazele viitoarelor naţiuni europene. Între cele care
au reuşit realizarea acestui obiectiv s-au numărat Anglia, Franţa şi, în Peninsula
Iberică, Castilia. La acestea se poate adăuga o monarhie originală, care nu va
supravieţui decât până în sec. al XIX-lea, regatul Italiei de sud şi al Siciliei. Forţa şi
stabilitatea acestor monarhii a fost asigurată, între altele, de forţa şi stabilitatea
instituţiilor statale, între care, un rol important l-au avut adunările de stări.
Lucrarea noastră îşi propune să urmărească în prima parte geneza şi evoluţia
adunărilor de stări în Europa Occidentală, pentru ca, în partea a doua să trateze
raporturile acestora cu regalitatea.
• Geneza şi evoluţia adunărilor de stări.
Odată cu renaşterea dreptului roman în sec. al XII-lea, oamenii legii („juriştii”
epocii medievale) au atribuit regilor toate puterile împăraţilor romani1. Astfel, chiar şi
în Anglia, unde puterea regelui era limitată de cutumă – „common law” –
jurisconsultul din sec. al XIII-lea, Bracton2, declara că „nimeni în regat nu poate fi
mai puternic decât regele”, că numai Dumnezeu singur poate să-l pedepsească dacă
greşea şi că supuşii puteau numai „să-l roage să îndrepte ceea ce făcuse”3.
În acelaşi timp, sub influenţa scrierilor bisericeşti, în tratatele de drept ale lui
Bracton îşi face loc ideea regalităţii stăpânite şi îngrădite de noţiunea dreptăţii:
„Deoarece regele e pe pământ ministrul şi vicarul lui Dumnezeu, nu poate face pe
pământ decât ce e drept ... Cât face ce e drept, este vicarul Regelui etern; dar este
ministrul diavolului dacă se lasă dus de nedreptate”4. Bracton arată că regele trebuie
„să şi repare nedreptatea”, de teamă ca el, împreună cu judecătorii săi să nu fie
judecaţi de Dumnezeu pentru nedreptatea lor. Aşadar, superiorul regelui este
Dumnezeu dar, de asemenea, deasupra sa este legea prin care a fost creat regele5.
1

Jacques Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, traducere de Giuliano Sfichi şi Marius
Roman, Iaşi, Polirom, 2005, p.92. Referindu-se la renaşterea dreptului roman autorul consideră
secolul al XII-lea „un mare secol juridic”.
2
Roland Mousnier, Monarhia absolutistă în Europa din sec. al V-lea până în zilele
noastre, traducere şi note de Constanţa Ghiţulescu, Bucureşti, Corint, 2000, p. 68; autorul arată
că Henry Bracton este o persoană credibilă: cleric şi juristconsult englez, magistrat şi apoi
cancelar şi episcop de Exeter, autor al primului tratat de drept englez, compus în mare parte
între 1250-1256 şi publicat în 1569.
3
Ibidem.
4
Gheorghe I. Brătianu, Adunările de stări în Europa şi în Ţările Române în Evul Mediu,
Colecţie coordonată de Şerban Papacostea, Bucureşti, 1996, p. 96.
5
Ibidem.
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Regele are curtea sa, adică pe baronii şi comiţii („comite” înseamnă „însoţitor al
regelui”) care au rolul de a-l sfătui pentru a face dreptate. Iată cum, în plan teoretic s-a
născut de timpuriu o tendinţă din care „s-a dezvoltat încetul cu încetul configuraţia
Stărilor şi adunarea lor în parlament”6.
În Franţa, juristul Philippe de Beaumanoir, baliv al regelui, scria în 1280-1283
în Legiuirile cutumiare ale comitatului Beauvaisis7, câteva maxime pe care le
considera drept „comune tuturor cutumelor Franţei”: „regele este suveran asupra
tuturor seniorilor”; „numai el poate să emită oedonanţe”; „justiţia laică îi aparţine în
întregime”; „el poate opri un război privat”; „are în grijă bisericile”, etc.
Acelaşi jurist francez, care recunoaşte regelui dreptul de a face „ce legiuiri
pofteşte”, stabileşte patru reguli pe care trebuie să le îndeplinească o ordonanţă
generală8, între care „să fie dezbătută «de o foarte mare adunare»” ori „să fie făcută
«pentru folosul comun al regatului»”. Aceste aprecieri evidenţiază noua concepţie
care se va impune tot mai mult în sec. al XIV-lea, că regele nu este o persoană privată,
ci una publică şi de aici, caracterul public al puterii legislative, căci folos comun
înseamnă binele public.
De altfel, în minţile luminate ale vremii, exista ideea că toată lumea trebuie să
discute şi să aprobe ceea ce îi priveşte pe toţi membrii comunităţii9. Era un vechi
principiu germanic şi roman în acelaşi timp. Jurisconsulţii romani (Paul, Ulpianus,
împăratul Justinian, etc.) au formulat acest principiu referindu-se la cazuri particulare.
El a reapărut în dreptul canonic – de exemplu papa Honorius al III-lea l-a folosit la 25
aprilie 1222 atunci când a convocat o mare adunare formată din toţi regii şi principii
creştini, din demnitarii ecleziastici şi numeroşi alţi credincioşi pentru a hotărî o
cruciadă în Ţara Sfântă; sau de împăratul Frederic al II-lea, în 1244, atunci când a
convocat la Verona „curia regală” a principilor laici şi ecleziastici ai Imperiului pentru
a analiza relaţiile cu Biserica.
În secolele al X-lea şi al XI-lea, regele lua decizii cu ajutorul curţii sale, unde
rezidau, alături de servitorii săi („curteni”), vasalii direcţi, marii feudali ai statului,
baronii, episcopii, ori abaţii. De regulă, între rege şi aceştia trebuia să existe încredere
reciprocă, colaborare şi ajutor mutual. „Ei personifică în faţa regelui pe vasalii
vasalilor, poporul de rând de pe fiefurile lor. În interiorul acestor fiefuri ei personifică
puterea publică, potestas10. Aşadar, acordul dintre rege şi marii feudali laici şi
ecleziastici este o necesitate, „un drept dar şi o datorie”11.
Regele ia de fapt deciziile cu ajutorul unei adunări, care poartă denumiri
variate: consiliu, curie, convent, etc. Suveranul reuneşte de bunăvoie aceste adunări,
6

Ibidem.
Cf. Jeannine Quillet, Cheile puterii în Evul Mediu, traducere Maria Pavel, Bucureşti,
Corint, 2003, p. 79.
8
Ibidem.
9
Roland Mousnier, op.cit., p. 82.
10
Ibidem.
11
Ibidem. Autorul, citându-l pe cronicarul englez Matthew Paris (1195-1259), acceptă punctul
de vedere al acestuia, conform căruia „ aşa cum supusul depinde de stăpânul său, tot astfel şi
stăpânul depinde de supusul său”.
7
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formate din demnitari de la curtea sa, „miniştrii”, familiarii săi, oameni care împart cu
el viaţa şi grijile de zi cu zi, pentru că are nevoie de ele pentru a guverna şi a
administra treburile statului12. Regele trebuie să-şi facă, în acest mod, cunoscută
voinţa supuşilor săi, să le explice intenţiile sale, precum şi mijloacele prin care doreşte
să-şi realizeze obiectivele.
Adesea, regele are nevoie de informaţii despre vasalii şi supuşii săi, despre
primejdiile şi calamităţile care s-au abătut asupra lor sau despre diferite posibile
ameninţări: foamete, invazii, epidemii, trădări, încălcarea poruncilor lui Dumnezeu,
ale cutumelor locale, ale dreptului feudal. Monarhul, care este un credincios deosebit,
trebuie să apere şi să impună respect faţă de Biserică şi pentru conducătorii ei, pentru
ierarhia, privilegiile şi bunurile ei. Trebuie să menţină pacea, dreptatea, înţelegerea, să
fie protectorul văduvelor şi orfanilor. El trebuie să respecte şi să impună respectarea
cutumelor, a privilegiilor fiecăruia, a ordinii şi structurii societăţii, a cultului pentru
înţelepciunea strămoşilor.
Toate acestea evidenţiază faptul că regele medieval nu este un rege absolut dar
nici unul constituţional, ci, mai degrabă un „rege contractual”13, ce şi-a luat
angajamente faţă de Dumnezeu, Biserică şi popor, în special prin jurămintele care
însoţeau ungerea sau încoronarea. Pe de altă parte, regele este legat de lege. Din
această perspectivă, trebuie constatate, pe de o parte limitele puterii regale, iar pe de
altă parte , solidaritatea sa cu nobilimea, ai cărei membri au revendicat mereu puterea.
Revenind la numeroasele şi diversele sarcini pe care regele le are de realizat
împreună cu susţinătorii săi direcţi, trebuie să constatăm faptul că acesta nu avea la
vremea aceea prea multe mijloace (spre deosebire de cele moderne de azi) de a-şi
face cunoscute intenţiile. Ca urmare, convocarea unei adunări de oameni care
cunoşteau bine situaţia pe plan local, era lucrul cel mai eficient. Această adunare
putea să-i ofere informaţiile necesare, dar, în acelaşi timp, ea putea să facă cunoscută
şi să impună voinţa regală. Treptat, aceste adunări îşi vor aroga şi dreptul de a cenzura
politica regelui. „Dacă regii Angliei – arată André Maurois14 – s-ar fi gândit că
baronii, cavalerii şi orăşenii chemaţi a face parte din două adunări, vor deveni o forţă,
care, încetul cu încetul, avea să acapareze toate prerogativele regale, cu totul alta ar fi
fost, desigur, politica lor”.
Analizând originile feudale ale adunărilor de stări în studii bine documentate,
Gheorghe I. Brătianu15, consideră că problema trebuie rezolvată pornind de la
dualitatea raporturilor feudale, care opun pe senior vasalului, apoi pe principe stărilor.
Un prim factor care a favorizat constituirea acestei instituţii a fost concepţia
medievală despre justiţie şi modul în care se împărţea dreptatea celor interesaţi. În
feudalismul apusean se folosea „jus non scriptum”, transmis de tradiţia orală,
neînregistrată în culegeri de texte juridice. Aceasta era cunoscută de localnici din moşi
12

Ibidem, p. 81.
Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicţionar tematic al Evului Mediu Occidental ( în
continuare se va cita Dicţionar tematic...), Bucureşti, 2002, p. 648.
14
André Maurois, Istoria Angliei, ediţie actualizată de Michel Mohrt, Bucureşti, 1987, p. 203.
15
Gheorghe I. Brătianu, op. cit., p. 11.
13
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strămoşi şi deci, rolul de judecător era în mod firesc lăsat în sarcina unui număr mai
mare de oameni, cunoscători ai obiceiurilor juridice. Neputând lua parte toţi la
judecată, erau aleşi reprezentanţi care cunoşteau bine obiceiul local şi cazul în speţă16.
Iată cum adunările locale au furnizat un model pentru adunările reprezentative.
În Anglia, încă din vremea lui Henric al II-lea era obiceiul de a trimite câte doi
reprezentanţi din partea comitatului la curţile judecătorilor itineranţi. În ceea ce-i
priveşte pe reprezentanţii celeilalte stări laice, a burgheziei, deşi prima lor convocare
pentru a-şi spune cuvântul în treburile publice ale regatului a fost făcută de Simon de
Montfort în 1265, totuşi, obiceiul de a trimite delegaţi la curţile de judecată ale
comitatului, odată cu cei ai nobilimii şi ai clerului, este mai vechi şi se întemeiază pe o
îndelungată tradiţie17.
Un bun exemplu de adunări care au dispus de o reală putere de decizie a fost
oferit de clerul mănăstiresc. La ieşirea de la slujbă membrii fiecărei comunităţi se
reuneau în consiliu în jurul stareţului în sala capitulară, pentru a examina aspectele
particulare ale vieţii comune18.
Gheorghe I. Brătianu19 accentuează coincidenţa între organizarea pe provincii
a noilor ordine călugăreşti, Dominicanii şi Franciscanii şi începuturile sistemului
reprezentativ în ţările Europei Occidentale, cu deosebire în Spania şi Anglia. Ideea
apare şi la unii jurişti ai sec. al XIII-lea, cum a fost Gui Foulquoi (ulterior papă sub
numele de Clement al IV-lea), care considera în 1257 că „orice mulţime de oameni
locuind într-o aglomerare” este o „universitas” în stare să-şi aleagă reprezentanţii20.
Dar temeiul principal în lămurirea originii adunărilor de stări se află în
obligaţiile reciproce ale suzeranului şi ale vasalului care au la bază noţiunea
contractului, care compensează protecţia oferită de cel dintâi cu serviciul de ajutor şi
sfat al celui de-al doilea. După cum sublinia Marc Bloch21, singurele ordine pe care
supuşii având un rang mai ridicat s-au crezut obligaţi să le respecte cu adevărat, erau
acelea date, dacă nu întotdeauna cu asentimentul lor, cel puţin în prezenţa lor. Această
concepţie a permis categoriilor de drept să se grupeze, să-şi afirme solidaritatea, să-şi
manifeste comunitatea lor de interese şi de aspiraţii. Corpurile şi ordinele reprezentate
prin adunările de stări se aşează „faţă în faţă” cu principele, căruia îi consimt servicii
în schimbul garantării şi respectării privilegiilor lor22.
Pornind de la acest fapt, Gheorghe I. Brătianu arată că fundamentul juridic al
unei adunări de stări nu este numai şi nici chiar cu precădere dreptul de a vota
impozite. Este, în mod mult mai general, „serviciul principelui în schimbul păstrării
privilegiilor supuşilor”23.
16

Ibidem, p. 78.
Ibidem.
18
Dicţionar tematic..., p. 14.
19
Gheorghe I. Brătianu, op.cit., p. 78. Autorul se aliniază opiniei formulate de Marc Bloch în
Les caractères originaux de l’histoire rurale français, p.178.
20
Ibidem.
21
Marc Bloch, La société féodale, ediţia a II-a, Paris, Albin Michel, 1968, p. 89.
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Gheorghe I. Brătianu, op.cit., p. 22.
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Ibidem, p. 23.
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Regele convoca reuniunea, îşi explica intenţiile, cerea sfaturi, încerca să atragă de
partea sa cât mai mulţi membri. „Curţile” sau „consiliile” au devenit adunări ale marilor
feudali, care şi-au sporit încetul cu încetul atribuţiile, şi-au lărgit competenţele, şi-au
extins jurisdicţia geografică. Convocarea făcea participarea obligatorie. Componenţa şi
periodicitatea lor rămâneau variabile. Decizia aparţinea regelui 24.
Aceste mari reuniuni erau, în fond, prelungiri ale curiei regale, apoi ale
consiliului regelui. Acesta îi chema la o discuţie pe demnitarii laici şi ecleziastici
atunci când considera că este oportun să le ceară părerea, sfatul sau ajutorul, sau când
voia să-şi facă cunoscute intenţiile în rândul supuşilor, să le transmită mustrările sau
încurajările sale, noile dispoziţii legislative şi juridice, încheierea unor acorduri
internaţionale etc.
Astfel de consilii ale regelui sau consilii lărgite au existat pretutindeni în
Europa. În Anglia, de la suirea pe tron a regilor danezi (851) până la 1066 regii i-au
adunat de cel puţin 116 ori pe înţelepţii lor25. Mai multe zeci de înalţi agenţi regali,
demnitari ecleziastici, seniori locali şi notabili făceau parte din această adunare.
În 1215, prelaţi, baroni şi burghezi din Londra s-au unit pentru a-i impune
regelui (Ioan Fără Ţară) semnarea unui document – Magna Charta Libertatum –
prin care se angaja să respecte privilegiile baronilor ca şi libertăţile tradiţionale ale
Bisericii şi oraşelor. Baronii şi prelaţii au ales 25 dintre ei ca să-l supravegheze pe
monarh şi să controleze ridicarea impozitelor. Deşi documentul nu este revoluţionar
„pentru că este în întregime întors către trecut”26, importanţa sa constă în aceea că a
introdus pentru prima oară în Evul Mediu ideea că puterea unui suveran poate fi
controlată de supuşii săi în mod permanent.
Atunci când Henric al III-lea (1216-1272) a vrut să se elibereze de clauzele
Cartei – ridicând impozite fără consultarea nobilimii – s-a confruntat cu o rezistenţă
neiertătoare din partea acesteia. Grupaţi în jurul lui Simon de Montfort, baronii l-au
constrâns pe rege să accepte Prevederile de la Oxford care stabileau controlul
lorzilor asupra administraţiei regale. Din acest moment, Marele Consiliu, compus din
15 baroni aleşi de pair-ii lor se va întruni de trei ori pe an iar regele nu putea ridica
impozite fără ştirea lor. În 1265, Simon de Montfort care a învins trupele regale şi a
stabilit timp de un an o adevărată „dictatură”, permite să intre în Consiliu, numit deja
Parlament, pe lângă reprezentanţii înaltei nobilimi şi pe cei ai nobilimii mici, pe
membrii clerului şi burgheziei orăşeneşti27.
Eduard I a avut înţelepciunea de a nu-i înfrunta direct pe nobilii şi burghezii din
Parlament. Sub domnia sa, acesta se întruneşte regulat la Westminster şi-şi exercită
funcţia de controlor al finanţelor şi administraţiei28. La începutul sec. al XV-lea, acesta
se împarte în două camere: pe de o parte membrii de drept, prelaţi şi baroni, constituid
24

Roland Mousnier, op.cit., p. 83.
Ibidem.
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Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. II, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de
Alexandru-Florin Platon, Iaşi, Institutul European, 1998, p.192.
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Ibidem, p.193.
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André Maurois, op.cit., p. 99.
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Camera Lorzilor, pe de altă parte membrii aleşi, reprezentanţi ai micii nobilimi şi ai
oraşelor, formând Camera Comunelor şi transmiţându-şi părerile Camerei Lorzilor prin
intermediul unui orator (speaker). Acest sistem nu numai că nu a slăbit monarhia ci,
dimpotrivă, i-a asigurat un fundament şi un consens în rândul elitelor.
Astfel de adunări, ca prelungiri ale curiei regale, apoi ale consiliului regelui au
existat şi în Franţa – Filip al II-lea a convocat 30 de astfel de adunări – în regatele
spaniole începând cu Reconquista etc29. Dar, s-a impus tot mai mult opinia că nu
trebuie să vedem în adunările din 1302, 1303 prima imagine a Adunării Stărilor
Generale – Filip al IV-lea a socotit necesar să facă apel la opinia publică pentru a
triumfa asupra papalităţii30
Aceste de adunări nu erau corpuri reprezentative şi deliberative. Ele se aflau
acolo pentru a asculta, a aclama, a-i da regelui forţa adeziunii şi a fidelităţii supuşilor săi.
În ceea ce priveşte problema reprezentativităţii acestor adunări, noţiunea era
percepută diferit în Evul Mediu faţă de modul cum o percepem noi astăzi, când
considerăm că fără alegeri nu există nici reprezentanţi. Ori, în Evul Mediu, alegerea
divină conta cel puţin la fel de mult. Un popor era mai întâi reprezentat de regele său
sau de orice altă persoană căreia acesta din urmă socotea de cuviinţă să-i delege o
parte a puterilor sale. Astfel, într-o adunare a stărilor, convocarea regală crea la fel de
sigur un reprezentant ca şi, de exemplu, alegerea sa de către un consiliu orăşenesc31.
Fie că erau numiţi sau aleşi toţi se comportau ca reprezentanţi legitimi care
veneau să trateze, să declare şi să tragă concluzii conform mandatelor de
împuternicire pe care le aveau. Răspundeau la chemarea şi la întrebările regelui, apoi,
de îndată ce primeau poruncă se întorceau acasă. De precizat însă că, în afara voinţei
regelui, adunarea nu era legitimă.
În acelaşi timp sistemul reprezentativ şi deliberativ se perfecţiona în interiorul
Bisericii catolice, într-o epocă în care Biserica şi statul, clericii şi laicii se influenţau
reciproc, în care dreptul era dublu, canonic şi civil. Conform regulii benedictine, abatele
trebuia să ceară sfatul celor mai în vârstă. Dar, pentru problemele importante, el trebuie
să convoace întreaga congregaţie, iar fraţii trebuiau să-şi ofere sfatul cu umilinţă.
Gheorghe I. Brătianu32, analizând originea şi evoluţia cortes-urilor în Spania,
arată că acestea au fost puternic influenţate de sinoadele ecleziastice, fără a se
confunda cu acestea. Rolul precumpănitor al Bisericii în viaţa politică a Spaniei, a
făcut ca problemele importante să fie hotărâte, rezolvate în sinoade. Autorul desprinde
din această situaţie două elemente importante: pe de o parte obiceiul de a trata
afacerile publice în adunările la care luau parte reprezentanţii populaţiei; pe de altă
29

Roland Mousnier, op.cit., p. 84. Autorul menţionează, de asemenea, adunarea lui
Ludovic al VIII-lea la Paris din ianuarie 1226, aceea a Sfântului Ludovic de la Bourges
din septembrie 1240, întrunirile din 1235, 1246, 1267, 1283, 1284; marile adunări ale lui
Filip cel Frumos din anii 1302, 1303, 1308 pentru a aproba politica regelui îndreptată
împotriva papei Bonifaciu al VIII-lea.
30
Jacques Madaule, Istoria Franţei, vol. I, Bucureşti, 1973, p. 166.
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Ibidem, p. 16-17.
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Gheorghe I. Brătianu, op.cit., p. 102.
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parte, un mai vechi şi mai profund respect pentru drept decât în alte provincii ale
lumii creştine apusene. Chiar termenul „cortes” se pare că derivă din conciliile
Bisericii33. Doar că la aceste adunări spaniole ce apar în sec. al XII-lea iau parte, în
afară de reprezentanţii nobilimii şi ai clerului şi reprezentanţii consiliilor orăşeneşti.
Exemplele date de cler, au influenţat trecerea progresivă de la curiile generale şi
consiliile lărgite la Stările Generale şi Parlamente, două mari adunări, omogene la
început, apoi divizate în grupuri care corespundeau celor trei funcţii sociale cunoscute:
clerul, nobilimea şi oraşele. Aceste tre grupuri constituiau cele trei „ordine” sau „stări”34
cele trei „estates”, „Stände”, „bracci”, „brazos”, în funcţie de ţările unde se aflau.
•
Raporturile adunărilor de stări cu regalitatea.
După cum am arătat mai sus, Stările Generale şi Parlamentul erau convocate
de suveran printr-un act de de voinţă personală şi după bunul său plac. Însă aceste
adunări au căutat să obţină reunirea lor permanentă. Uneori au obţinut acest drept. Dar
dacă regele nu îl respecta, el putea fi obiectul unor mustrări respectuoase, dar nimeni
nu-l putea constrânge să le convoace. De asemenea, aceste adunări au căutat să obţină
dreptul de a percepe ele însele impozitele aprobate; dreptul de a înrola trupe şi de a le
comanda prin intermediul comandanţilor aleşi de ele; dreptul de a alege o comisie
intermediară care să se întrunească între două sesiuni pentru a veghea la aplicarea
deciziilor luate; dreptul de a forma ele însele, Consiliul regelui sau al principelui. Aşa
se ajunge la ceea ce s-a numit „statul de stări” (Ständestaat)35, ca o etapă intermediară
între „statul de corpuri”, în care corpul politic este reconstituit şi statul absolutist.
„Statul de stări” există atunci când adunările de stări care îi grupează pe
reprezentanţii diferitelor ordine sociale nu mai este doar un mijloc de acţiune al
regelui ci împarte puterea cu el. În „statul de stări” se realizează astfel un echilibru –
destul de instabil – între rege, curtea şi slujbaşii săi pe de o parte şi adunările de stări
(Stări Generale sau Parlamente) pe de altă parte. Raportul de forţe între aceste două
grupări variază periodic în funcţie de împrejurări.
Roland Mousnier36 consideră că există trei stadii ale „statelor de stări”. Un
prim stadiu ar fi acela în care o adunare de reprezentanţi ai stărilor, purtând denumiri
diferite (Stări Generale, Parlament, Cortes-uri etc.) participă la viaţa politică prin
votarea impozitelor extraordinare şi a dispoziţiilor legislative necesare menţinerii
privilegiilor lor. Acesta ar fi cazul adunări din 1188 din regatul Leonului; din 1283 din
Catalonia, când adunarea („Corts”) din Barcelona prin care regele făgăduia că nu va
mai da în Catalonia nici o constituţie generală ori statut fără consimţământul tuturor
prelaţilor, baronilor, cavalerilor, orăşenilor şi că va ţine în fiecare an o adunare pentru
a discuta starea Cataloniei şi reformele necesare37.
În Anglia, la 15 iunie, adunarea marilor prelaţi şi baroni i-a impus lui Ioan Fără
Ţară Magna Charta Libertatum care interzicea regelui să perceapă impozitul regal
33
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Ibidem, p. 81; Roland Mousnier, op.cit.,p. 88.
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fără asentimentul acestei adunări. De asemenea decidea că nimeni nu putea fi arestat,
deţinut sau lezat (persoana sau bunurile sale) fără a fi judecat de către egalii săi şi în
conformitate cu legea. Dădea negustorilor dreptul de a circula liber şi decreta unitatea
sistemului de măsuri şi greutăţi pe teritoriul regatului. Adunarea magnaţilor, care a
început să-şi ia din 1239 numele de Parlament, adică reuniune, adunare, consiliu, nu a
dat bani decât în schimbul confirmării solemne a Marii Carte. Prin impunerea
Prevederilor de la Oxford în 1258, Parlamentul trebuia să fie reunit cel puţin o dată
la trei ani. Eduard I (1272-1307) a fost obligat să adauge Marii Carte Articuli super
cartas.
În Franţa există rezerve în ceea ce priveşte „prima convocare” a stărilor la 10
aprilie 1302, în catedrala Notre-Dame din Paris38. Acolo, cancelarul Pierre Flote a
pronunţat un discurs violent împotriva pretenţiilor papei care convocase la Roma
clerul francez pentru a-l solidariza împotriva regelui Filip al IV-lea cel Frumos. Cu
acest prilej s-a citit textul prescurtat şi alterat al bulei papale (manevră de propagandă
politică). În anul următor au avut loc adunări în aceeaşi problemă, în aparenţă strict
religioasă (regele a acţionat în acest context şi ca creştin). Convocarea acestor adunări
s-a făcut întâmplător.
După cum se poate observa din exemplele de mai sus, în această primă etapă a
„statului de stări”, regele convoca adunările doar atunci când considera că era
neapărat necesar, fixa ordinea de zi şi ratifica hotărârile luate. Totuşi, aceste adunări
exercitau şi un anumit rol politic, deoarece menţineau, în general, impozitele la un
nivel scăzut şi pentru o perioadă scurtă de timp39. Exemple asemănătoare ar putea fi
cazul Piemontului, aflat în posesiunea ducilor de Savoia, ori al Siciliei, care, din 1412
a devenit posesiune a regilor Aragonului40.
Un al doilea stadiu al „statului de stări” ar fi diarhia, care se întâlneşte mai ales
în statele austriece ale Habsburgilor care au înfăţişarea unei confederaţii de state
distincte. În cadrul acestora, marii seniori, prin sistemul colegialităţii împart decizia cu
împăratul. În fiecare stat o adunare de stări exercită în mod real puterea financiară,
împarte cu monarhul puterea legislativă şi administrativă. Stările exercită o putere
absolută asupra ţăranilor de pe teritoriul senioriilor şi asupra oraşelor senioriale. În
fiecare stat se realizează astfel o diarhie, dar cu o anumită superioritate a aristocraţilor
asupra împăratului41.
Cel de-al treilea stadiu este cel al preponderenţei Stărilor asupra monarhului42.
Aceasta putea merge până la revendicarea suveranităţii de către Stări. Acest lucru a fost
pretins de către comunităţile autonome (communitades) ale Castiliei între 1519 şi 1521.
Fără a revendica suveranitatea, alte adunări de stări şi-au asigurat superioritatea
asupra regelui. În Anglia, teoria Coroanei le-a servit în acest sens. Încă de la sfârşitul
sec. al XIII-lea Parlamentul englez pretindea ca doar Coroana să fie titularul exclusiv
38
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al autorităţii supreme. Baronii întruniţi în Parlament la 1308 vor proclama faptul că
„omagiul şi jurământul de credinţă se datoresc Coroanei mai mult decât regelui”43.
Regele nu trebuie să modifice legea decât cu consimţământul comun al tuturor celor
care au participat la elaborarea ei. Această doctrină a fost tot mai mult interpretată de
nobilime în sensul unei superiorităţi a Parlamentului.
Încă de la sfârşitul sec. al XIII-lea, autorul unei adăugiri la opera juristului
Bracton44 scria că marii seniori, în calitate de asociaţi ai regelui, trebuiau să-l
înfrâneze pe acesta. Parlamentul întrunit pentru a judeca încălcarea jurământului de
încoronare de către Eduard al II-lea, l-au depus pe rege. Din acest moment
Parlamentul s-a considerat curte de justiţie abilitată să judece pe oricine, inclusiv pe
rege. El i-a depus pe Richard al II-lea şi pe Henric al VI-lea. În 1366 Parlamentul a
susţinut nulitatea omagiului prestat de Ioan Fără Ţară papei, deoarece actul fusese
făcut „împotriva jurământului prestat la încoronarea sa şi fără asentimentul
Parlamentului”45. Din 1308 magnaţii afirmau că omagiul şi jurământul de credinţă îi
uneau mai mult datorită Coroanei decât persoanei regelui. În 1321, ei precizau că
dacă regele nu se comporta raţional în ceea ce priveşte drepturile Coroanei,
Parlamentul trebuia să reacţioneze. Dacă regele era neînduplecat, supuşii săi
credincioşi trebuiau să guverneze „cu el sau fără el”46. Ca urmare Parlamentul se
considera a fi un organ autorizat în acelaşi timp cu regele sau singurul organ autorizat
în absenţa regelui.
În Franţa, în timpul războiului de 100 de ani, are loc între 1356-1358 o
adevărată „domnie” a Stărilor Generale47. Profitând de captivitatea regelui Ioan cel
Bun şi de situaţia delfinului ca locotenent al regelui, Stările au cerut acestuia din
urmă, în noiembrie 1356, să-şi concedieze miniştrii şi să-i înlocuiască cu un consiliu
recrutat din rândul celor trei ordine. Acest consiliu trebuia să aibă puterea „de a face
totul şi de a ordona în interiorul regatului ca şi regele”48. Delfinul a dizolvat stările,
dar ele s-au reunit abuziv. După lovitura de stat a lui Etiènne Marcel, staroste al
negustorilor din Paris, ordonanţa din 4 martie 1357, le-a acordat dreptul de a controla
perceperea impozitului destinat armatei şi dreptul de a se reuni fără convocare ori de
câte ori cinsiderau necesar. Delfinul le-a recunoscut dreptul de a stabili cuantumul
impozitului şi de a-şi da consimţământul la încheierea tratatelor de pace.
Regele Ioan cel Bun, în 1360, apoi fiul său, Carol al V-lea, după încoronarea
din 1364, au trebuit să accepte controlul unui consiliu de prelaţi condus de fraţii
Melun, care au protejat Coroana împreună cu drepturile ei imprescriptibile împotriva
„unei eventuale slăbiciuni a regelui”49. Ei au vizat ordinele regelui, i-au numit pe
principalii dregători şi au trimis ordine din partea regelui.
43
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Dar regele n-a privit niciodată Stările decât ca pe „un expedient provizoriu”50,
în situaţii anormale, de criză, ca cele prezentate mai sus. În secolele următoare, regele
le-a convocat din ce în ce mai rar. După cele din 1614-1615 el nu le-a mai convocat
până în 1689.
Dar Parlamentul englez îşi va spori continuu prestigiul şi rolul politic. În 1583,
când regina era în culmea puterii sale, sir Thomas Smith consemna în De republica
Anglorum51 „ Puterea cea mai înaltă şi cea mai absolută a regatului Angliei o
constituie Parlamentul, căci orice englez e presupus a fi prezent acolo în persoană sau
în mandat, de la prinţ şi până la cel mai umil ins din Anglia, astfel încât
consimţământul Parlamentului este considerat afi consimţământul tuturor”. Pe la
sfârşitul domniei Elisabetei I, Parlamentul devenise conştient de forţa sa dar şi de
critica adusă actelor Coroanei, fapt ce dovedeşte limpede independenţa şi autoritatea
de care se bucura. Coroana şi Parlamentul vor juca în secolele următoare o mare
partidă, acărei miză va fi puterea supremă. Imprudenţa unei dinastii noi (Stuart) va
deschide cale liberă pentru victoria Parlamentului. Şi se va construi atunci „modelul
englez”, atât de des invocat şi astăzi. Şi pe bună dreptate, dacă observăm, din
însemnările lui sir Thomas Smith, cât de vie era ideea de reprezentare în Anglia încă
de la sfârşitul sec. al XVI-lea.
•
Concluzii
Oricât de importantă ar fi evoluţia către absolutism a regelui în Evul Mediu,
acesta rămâne un monarh contractual, care şi-a luat angajamente faţă de Dumnezeu,
Biserică şi popor, mai ales prin jurămintele care însoţeau ungerea sau încoronarea.
Pe de altă parte, dincolo de declaraţiile contradictorii ale juriştilor, regele
medieval este legat de lege. Deci, puterea sa cunoaşte limite. Pentru a negocia
obedienţa supuşilor, monarhul deschide un dialog cu aceştia, dialog care areloc,
măcar în parte, prin adunările reprezentative, cum ar fi Parlamentul englez, Stările
Generale franceze sau Cortes-urile iberice. Astfel, se creează o „comunicare politică”,
pentru că pretutindeni, contribuabilii îşi vor condiţiona acordul, cerând în schimb
anumite concesii şi compensaţii din partea statului.
Şi în statul modern, colectarea contribuţiilor devine cu atât mai uşoară şi mai
rentabilă, cu cât se bazează pe un consens mai clar şi mai larg exprimat. Astfel,
subiectul pasiv al taxării a devenit subiectul activ al politicii, prefigurarea a ceea ce va
constitui, câteva secole mai târziu, cetăţeanul modern.
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Ibidem.
Cf. André Maurois, op.cit., p. 356. Sir Thomas Smith (1514-1577) – învăţat şi om politic
englez. Opera sa, menţionată mai sus, a apărut postum, în 1583-1584.
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FOCUL – ELEMENT PROMORDIAL (I).
REPREZENTĂRI ŞI SIMBOLURI ÎN RELIGIE
Livia Liliana Sibişteanu
În jurul anilor 1920, Alexander Friedmann şi Georges Lemaître au lansat teoria
Big Bang, care se referă la crearea Universului prin explozia materiei concentrată întrun singur loc. În anul 1940 George Gamow explica fenomenul Big Bang, pornind de
la principiul cosmologic pe care îl susţinea cu teoria relativităţii generalizate a lui
Einstein1. Teoria Bing Bang a fost folosită de atei în combaterea Genezei biblice.
Aceştia afirmă că nu putea să se realizeze luminarea cerului atâta timp cât nu erau
luminatorii, stelele2. L. Filimon demonstrează că autorii Genezei biblice nu se
contrazic sau nu fac nici o eroare, când au descris primul act al creării Lumii ca fiind
„luminarea întinsului cerului”, deşi luminătorii s-au arătat abia a patra zi. El
consideră, de asemenea, că nu este nici o contradicţie între teoria Big Bang şi Geneza
biblică. Explozia, care a determinat formarea Universului, este exprimată în Biblie,
prin sintagma „La început a fost lumina”. L. Filimon argumentează că lumina s-a
arătat pe Pământ în a patra zi, după ce particulele angajate în vârtejurile planetare au
fost înghiţite gravitaţional, iar gazele fierbinţi s-au lichefiat (ziua a doua) şi s-au
solidificat (ziua a treia)3.
Cele două fenomene, căldura şi lumina, importante în teoria Big Bang şi în
Geneza biblică sunt manifestări ale focului, conform sistemelor cosmogonice şi ale
filosofiilor naturiste4.
Focul, alături de apă, pământ, aer, a fost considerat, încă din antichitate,
element primordial în operele filosofilor greci Anaxagora5, Platon6, Aristotel7,
Pitagora (conform lui, dintre cele patru stări gradale ale materiei, focul reprezintă
starea imponderabilă)8, Empedocle9. Heraclit din Efes condideră că lumea este
rezultatul transformărilor datorate focului: „Toate lucrurile sunt alcătuite din foc şi se
dizolvă în foc”10.
1

The Encyclopedia Britannica, Chicago, Encyclopedia Britannica, Inc., 1994, vol., II, p. 205.
J. Barrow, Ştiinţă şi religie, Bucureşti, Editura Tineretului, Bucureşti, 1985, p. 88.
3
L. Filimon, Elemente de filosofie cosmică, Bucureşti, Editura Didactică şi Ştiinţifică, 2004,
p. 39-54.
4
Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Timişoara, Editura
Amarcord, 1966, p. 166.
5
Diogenes Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, Bucureşti, Editura Academiei
RPR, 1963, p. 153.
6
Ibidem, p. 222.
7
Ibidem, p. 268.
8
Ibidem, p. 401.
9
Ibidem, p. 514.
10
Ibidem, p. 425.
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A. Reprezentări
Focul, Soarele, lumina, flacăra, ca entităţi fizice, sunt aceleaşi în orice colţ al
lumii dar ele diferă ca entităţi culturale şi ca reprezentări mitico-simbolice. De aceea,
uneori, sunt reprezentate şi au simboluri diferite.
Focul este opus apei, este principiul masculin Yang la chinezi (deşi în unele
religii cât şi la alchimişti este în armonie cu apa şi participă împreună la actul creaţiei
sau la distrugerea Universului), corespunde sudului, culorii roşii (roz, galben la
celelalte manifestări ale sale*), verii, inimii, trigamei Li11, este Tiferet (plexul solar,
planul spiritual) în Arborele Sefirotic12.
În alfabet, literele I, E, O şi S reprezintă lumina13, flacăra*, Soarele* şi
respectiv, focul, fugerul14. Cifra corespunzătoare focului este 815, iar Pitagora, după
Agrippa, „i-a dat focului piramida cu patru baze triunghiulare, cu tot atâtea unghiuri
solide şi douăsprezece suprafeţe plane”16. Păsările focului sunt: vulturul, în
majoritatea mitologiilor*, Pasărea de Foc (Jar-Ptiţa) la slavi, Pasărea Phoenix la
popoarele mediteraneene, Pasărea Măiastră*/ Zburătorul la daci şi la români,
păunul17, iar pasărea fulgerului este şoimul18. Animale ale focului/solare sunt
berbecul, taurul19, calul20, mielul*, oaia*, câinele*şi leul, după corespondenţa lui
Ezechiel ( Res., II.10). Leul, calul, taurul sunt animale solare şi în mitologia populară
românească: pe ele călăreşte Soarele, în timpul zilei, în trecerea lui pe cer. Credinţa că
leul şi taurul sunt animale solare ar putea fi pusă în legătură cu faptul că, vara, Soarele
răsare imediat după Constelaţia Taurului şi când apune, se vede Constelaţia Leului21.
Focului îi mai corespund albina*, salamandra22 iar dintre plante, ştejarul*. În general,
florile galbene sunt ale Soarelui23 (sânziana, floarea soarelui). În mitologiile egiptene
şi chineze, salcâmul şi lotusul sunt plante solare24. La indieni, casta corespunzătoare
focului este aceea a brahmanilor25. Grafic, focul şi flacăra sunt reprezentate printr-o
linie ondulată în ascensiune, cu o săgeată în vârf, Soarele printr-un cerc, iar căldura
* Informaţiile cu asterix ne-au fost transmise de Marele Preot, Înţelept şi Rege Deceneu, prin
doctor Olga Moraru.
11
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura Artemis,
1995, vol. 2, p. 63
12
Annick de Souzenelle, Simbolismul corpului uman, Timişoara, Editura Amarcord, 1999, p. 60.
13
Eduard Schuré, Mari iniţiaţi, Bucureşti, Lotus, 1994, p. 140.
14
Jean Vertemont, Dicţionar al mitologiilor indo-europene, Timişoara, Editura Amarcord,
2000, p. 288.
15
Solas Compagni, Lumea simbolurilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 178.
16
Apud, Ibidem, p. 106.
17
Ivan Evseev, op.cit., p. 166.
18
Eduard Schuré, op.cit., p. 47.
19
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., vol IV.
20
Andrei A. Lilin, Mitul marelui vînător, Timişoara, Editura Facla, 1986, p. 69.
21
Ion Otescu, Credinţele ţăranului roman despre cer şi stele, Bucureşti, Editura Paideea,
2004, p. 65-64.
22
Jean Vertemont, op.cit., p. 284.
23
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., vol. II, p. 58.
24
Jules Boucher, Simbolurile francmasoneriei, Bucureşti, Editura RAO, 2006, p. 240.
25
Ibidem, p. 333.
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printr-o spirală, ca o cochilie de melc (vasele care aveau acest semn puteau fi folosite
la foc)*. Simbolul Soarelui în mişcare este crux gammata26.
B. Simboluri
Focul este divinizat fie ca fiinţă vie, fie ca element cosmic, personificat în zei
solari sau identificat cu flăcările escatologice. Ca fiinţă vie, focul a fost divinizat de
iranieni, mai mult ca orice alt popor. Zarathustra considera focul (Athar), drept fiul
zeului creator (principiul binelui) – Ahura Mazda. La iranieni erau cinci tipuri de foc:
Focul ca zeu în temple, cel din trupul omenesc şi din animal, cel subteran, ocult, focul
de fulger şi focul paradisiac27.
Focul, ca element cosmic, personificat în zeu, care reprezintă focul total şi
dual: creator şi distrugător, este, de exemplu, Agni28 (Ag-nis = agil, viu, Ig-nis)29.
Agni este principiul universal prin excelenţă: el este atât focul fulgerului terestru şi al
Soarelui cât şi locaşul Luminii veşnice şi al principiilor primordiale ale tuturor
lucrurilor. Naşterile sale sunt nesfârşite, din bucata de lemn, în care doarme, pe care
apoi o devorează, din Undele cereşti, din cer, unde este zămislit de Acvini30.
Clasificând tipurile de foc din diferite religii, Jean Vertemont distinge patru
tipuri particulare de foc (în acestea se găsesc, după noi şi simbolurile şi funcţiile
focului/Soarelui/luminii):
a. Focul ceresc sau focul elementar: lumina şi căldura solară, fulgerul,
aureolele boreale, iluminările zenitului.
b. Focul subpământean personificat de Infern, rezultând din focul central al
pământului, determinând erupţiile vulcanice, seismele, precum şi germinarea şi
descompunerea organică.
c. Focul fizic care rezultă din combustia anumitor materii.
d. Focul spiritual sau latent, simbolic reprezentat de iubire, pasiune, gândire
creatoare, febră a creaţiei; este focul interior care conduce către diverse domenii ale
spiritualităţii31.
Focul (sau manifestările sale), ca element primordial, în cele patru tipuri sau
ipostaze este creator / participant la creaţie sau continuator al creaţiei, regenerator,
Cuvântul/Verbul Divin, este purificator, fecundator, judiciar, manifestare/imagine a
Divinităţii, este mesager şi mediator între oameni şi zei şi simbolizează , în
majoritatea religiilor şi doctrinelor filosofice cunoaşterea, iubirea.
1. Focul/Soarele creator, continuator al creaţiei, fecundator, Cuvântul /
Verbul Divin
Din Vede se desprinde ideea că Focul Sacru, care curge prin venele lui Agni
(Principiul masculin, Intelectul creator, Spiritul primordial), se uneşte cu Soma
26

Pr. Philippe Seringe, Les symboles dans l'art, dans les religions et dans la vie de tous les
jours, Genève, Editions Helios, 1988, p. 303-305.
27
Victor Kernbach, Miturile esenţiale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1978, p. 132-133.
28
Ibidem, p. 134.
29
Max Müll, Origine et developpement de la religion, Paris, 1879, p. 190.
30
Eduard Schuré, op.cit., p. 47.
31
Jean Vertemont, op.cit., p. 148.
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(Principiul feminin, Sufletul Lumii, Matricea tuturor lucrurilor). Acest cuplu a aprins
Soarele şi stelele. Unirea desăvârşită a celor doi constituie Fiinţa Supremă, însăşi
esenţa lui Dumnezeu. Tot Agni este acela care se ocupă de partea nemuritoare din
om. Într-un imn vedic este următoarea incantaţie: „O, Agni, trebuie s-o încălzeşti
(partea nemuritoare) cu razele tale, s-o înflăcărezi cu focul tău!” În alte imnuri vedice
se spune că Varuna l-a lăsat pe Agni să continue actul creaţiei32. Asemănător fluidului
divin vedic Soma, este Haoma, la iranieni. Haoma este plin de xvarenah (lumină),
care reprezintă flăcările focului care tâşnesc din fruntea lui Mithra. Din Haoma s-a
născut Zarathustra. Fiecare om are xvarenah, ceea ce-i conferă acestuia nemurirea33.
Tribul desena din Columbia crede, de asemenea, că sufletul are o luminozitate dată de
Soare, iar sufletul unui şaman este comparat cu un foc a cărui lumină pătrunde
întunericul34.
Conform doctrinelor ezoterice egiptene, unirea Principiului masculin - Focul
cu Principiul feminin - apa dă naştere Lumii. Piramida, ca reprezentare a focului, ea
însăşi înseamnă creaţie. Triunghiul situat pe pătrat, adică 3 deasupra lui 4, reprezintă
lucrarea spiritului (principiul masculin) asupra materiei (principiul feminin), deci
lucrarea celor două principii foc – apă se află la originea tuturor manifestărilor din
Univers35. În alchimie, cele două principii, masculin şi feminin, sunt sulful şi
mercurul, care se unesc ca să producă copilul, sarea. Se regăseşte aici procesul cosmic
de mai sus, şi anume, lucrarea spiritului asupra materiei, a focului asupra apei.
„Spiritul fertilizează materia, introducând în ea chintesenţa lui, iar copilul născut din
această lucrare este întreg Universul, cu multitudinea lui de creaturi care îl
populează”36.
Focul ceresc, reprezentat de Soare, ca Amon Ra, care este creator şi
inseminator37 sau deţine un mandat din partea creatorului, pentru a duce la bun sfârşit
opera creaţiei, constituie subiect în religii la populaţiilor din Indonezia, Bengal,
Africa, America38. Tatăl – Soare , din credinţele tribului desana, este fons et origo al
întregii sacralităţi din Univers. Din razele sale, cade sub formă de stropi sămânţă sa
(de aici se desprinde şi rolul lui de fecundator, rol pe care, de altfel, îl întâlnim şi în
alte religii). Astfel, toate energiile cosmice, viaţa universală şi întreaga fertilitate sunt
dependente de Tatăl - Soare39.
În ipostaza de regenerator al Lumii apare Soarele în mitologia românească,
avându-i ca protagonişti pe eroii solari şi pe caii năzdrăvani. În ritualurile dedicate
Soarelui, ca jucatul cailor, se descifrează statutul Soarelui de dădător de viaţă, de
32

Eduard Schuré, op.cit., p. 48.
Mircea Eliade, Ocultism, vrăjitori şi mode culturale, Bucureşti, Editura Humanitas,
1998, p. 132.
34
Ibidem, p. 145,
35
Omraam Mikhaël Aïvanhov, Piatra filosofală, Bucureşti, Editura Prosveta, 2004, p. 153.
36
Ibidem, p. 158.
37
Eduard Schuré, Sanctuarele Orientului, Editura Princeps, 1994, p. 95.
38
Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 140-147.
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purtător al energiilor vitale, ca un principiu înnoitor al puterilor Lumii40.
În Kabala, focul este suflarea Cuvântului Creator, Suflarea NUMELUI ce se
împrăştie în planul corporal, intrând în componenţa energetică a tuturor organelor41.
Ideea Cuvântului/Verbului Divin s-a născut în rândul confreriei anahoreţilor,
din India. Aici s-au refugiat Pandavas, fii Soarelui, după ce au fost înfrânţi de
Kuravas, fii Lunii (lupta dintre Pandavas şi Kuravas este subiectul marii epopei
Mahabharata). Primul care a răspândit această idee a fost Krishma42. Această idee o
găsim în Egipt ăn ritualurile de iniţiere ale lui Isis, transmisă de Hermes Trismegitul.
„În templele egiptene, în cripte şi piramide s-a dezvoltat marea învăţătură a Verbului
Lumină, a Cuvântului Divin, pe care Moise o va închide în chivotul său de aur şi pe
care Iisus o va transforma într-o făclie vie”43. Verbul Lumină are o triplă natură:
inteligenţă, forţă şi materie; spirit, suflet şi trup; lumină, cuvânt şi viaţă. „Esenţa,
manifestarea şi substanţa sunt trei termeni care se admit reciproc. Contopirea lor
formează legea unităţii ternare, care domină întreaga creaţie de sus în jos”44.
2. Focul civilizator. Eroii civilizatori
În majoritatea mitologiilor se arată că focul a ridicat lumea de la sălbăticie la
civilizaţie. Cu ajutorul focului, oamenii s-au apărat, s-au încălzit, s-au hrănit, au
transformat metalul, au deveni făuritori. La începuturi, focul era în stăpânirea zeilor.
Aceştia nu voiau să-l dea oamenilor, pentru că ştiau că prin folosirea lui, oamenii vor
avea deschisă calea spre cunoaştere şi civilizaţie. De aceea, în mituri diferite, de pe
întinderi geografice aflate la mari distanţe unele de altele, eroii civilizatori sunt cei
care au răpit focul de la zei sau cei care au descoperit producerea lui, cum sunt
Prometeu la greci şi romani, Amirani la popoarele caucaziene45, Maui la maori şi la
popoarele polineziene, Sui-jen şi Liang Mu la chinezi46. La majoritatea populaţiilor
din cercurile congolez şi voltez, eroii civilizatori sunt întemeietori de aşezări, mari
preoţi, slujind focul şi învăţându-i pe oameni agricultura, creşterea animalelor,
prelucrarea metalelor dar şi comportamentul sexual pentru a face copii, tehnica
naşterii, circumcizia, ceremoniile de înmormântare47. Există la aceştia o legătură sau
chiar o identificare a Făuritorului Celest cu Eroul Civilizator. „Civilizaţia adusă de
Făurarul Celest nu se reduce numai la organizarea lumii (ea însăşi fiind aproape o
cosmologie), ea este şi de ordin spiritual: Făuritorul-Monitor continuă şi
perfecţionează lucrarea Zeului, oferindu-i omului posibilitatea de a-i înţelege
misterele”48.
La alchimişti, în obţinerea pietrei filosofale, un rol important îl are focul. Piatra
40

Mihai Coman, Sora Soarelui, Editura Albatros, Bucureşti, 1983, p. 47.
Annick de Souzenelle, op.cit., p. 249.
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Eduard Schuré, Mari..., p. 54.
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Ibidem, p. 93.
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Georges Charachidzé, Prometeu sau Caucazul, Bucureşti, Editura Meridiane, 1988.
46
Victor Kernbach, op.cit., p. 141-146.
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Mircea Eliade, Făurari şi alchimişti, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 93-95.
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Ibidem, p. 96.
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filosofală căutată de alchimişti posedă proprietatea de a transforma metalele în aur, de
a vindeca bolile, de a descoperi secretele naturii. Există, în acest caz, trei categorii de
aur: bogăţia materială, sănătatea, înţelepciunea. Prin înţelepciune ajungem la
adevărată cunoaştere. Aurul (să nu uităm că acesta este metalul focului şi prin foc
alchimiştii voiau să transforme metalele în aur) reprezintă adevărata cunoaştere,
„cunoaşterea care este mai întâi lumină, cunoaşterea iniţiatică datorită căreia învăţăm
să citim cartea naturii şi să ne dezvoltăm astfel încât să intrăm în slujba Domnului”49 .
3. Focul purificator
Focul purificator se manifestă în mai multe ipostaze: pe altarele pentru tămâie
şi pentru arderile de tot, pe rugurile pentru incinerarea cadavrelor, pe rugurile aprinse
la solstiţii şi echinocţii, în iniţierea şamanilor.
În toate religiile, un rol important îl joacă altarele pentru arderea ofrandelor
pentru zei. Prin arderea acestora, se desprinde de partea materială, care este impură,
cea spirituală, care este pură şi era destinată zeilor. Importanţa acestui foc de pe
altarele arderilor rezultă din Biblie: focul a fost aprins de însuşi Dumnezeu (Lev.
9:24:2), era păstrat, arzând continuu (Lev. 6:13), fiind un foc special. La arderea
jertfelor nu era permis foc străin (Lev. 10:1).
Incinerarea cadavrelor are aceeaşi semnificaţie ca arderea ofrandelor:
desprinderea părţii pure de partea impură şi ridicarea ei la cer*.
Focul rugurilor aprinse la solstiţii şi echinocţii, fumigaţiile aveau rolul de a
purifica templele, aşezările, locuinţele, grajdurile, curţile, de a alunga energiile
negative. Din acest foc se aprindea focul din vatră, care se păstra continuu, până la
următoarea ceremonie. De asemenea, se ardeau hainele vechi, distrugând astfel toate
energiile negative ascunse în ele*.
Cu ajutorul focului, erau purificaţi, în ritualurile de iniţiere, şamanii. La
persani, frigieni şi la buriaţi, candidatul, cu pieptul gol era purificat cu sângele unui
bou, berbec, ţap (aminale solare), cărora li se dădea foc deasupra capului. La
populaţia manciu, candidatul trebuia să calce, în ritualul iniţierii, pentru fi purificat, pe
o grămadă de jăratic. Dacă viitorul şaman avea într-adevăr „Spiritele” de care era
stăpânit, putea călca pe foc fără să se ardă50.
4. Focul psihopomp
Focul psihopomp se manifestă fie ca foc însoţitor al iniţiatului, în ritualurile de
iniţiere, fie sub forma unor obiecte de foc, care însoţesc divinităţile, sfinţii.
În timpul iniţierii candidaţilor în misterele lui Isis, aceştia primeau, la trecerea
lor prin gangul întunecos al templului, o lampă aprinsă51. Aceasta îl călăuzea spre
cunoaştere şi putere, spre încăperea unde erau înscrise pe pereţi simbolurile tainelor
Lumii.
Focul în jurul căruia se săvârşesc ritualuri şi incantaţii către zei este deopotrivă
mesagerul oamenilor către zei dar şi călăuzitor al incantaţiilor către aceştia.
49
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Cele mai cunoscute obiecte de foc sunt sabia de foc, carul de foc sau carul
solar şi bărcile solare.
Sabia de foc are lama ondulată, aceasta reprezentând unduirea şi vibraţia
focului. Potrivit Bibliei, Heruvinii poartă sabia de foc: „Domnul Dumnezeu a pus
Heruvinii şi sabia de foc să păzească drumul spre Pomul Vieţii” (Facerea III: 23-24).
Sabia de foc este, în concepţia masonilor, simbolul Cuvântului Divin şi cu acest
simbol o folosesc în ritualurile lor de iniţiere52. Sabia de foc apare şi în religiile
popoarelor din Mesopotamia. Pe tăbliţele de lut asiriene este reprezentată sub forma a
două, trei, şase linii frânte sau ondulate, despărţite de o linie centrală. Această
reprezentare o găsim deseori în mâna lui Imer – Raman, zeul tunetului, sau pe fruntea
taurului consacrat acestei divinităţi. De asemenea, apare sub forma unui fulger cu
şase vârfuri, trei în sus şi trei în jos, în mâna lui Marduk53.
Carul de foc sau solar este vehiculul zeilor solari şi a eroilor mitici (Apollo,
Sfântul Ilie). Semnifică forţele cosmice, coborând din cer pe pământ54, dar şi înălţarea
spirituală55, înălţarea sufletului spre Dumnezeu. Acest fapt este bine prezentat în
sinagoga din Naaran, unde tema este asociată cu eliberarea lui Daniel56. Carul de foc
este vehiculul care transportă la cer spiritele noastre57. Cuvântul vehicul apare şi în
ceremonia de botez. Grigore de Nazianz, în predica Botezul ne explică legătura dintre
vehicul şi botez. „ Lumina care l-a răpit pe Ilie în carul de foc, fără a-l arde pe cel
care era răpit.... Lumina este mai întâi de toate iluminarea prin botez, care conţine
marile şi admirabilul mister al mântuirii noastre”58.
Bărcile solare sunt vehiculele care însoţesc sufletele Dincolo, sunt întâlnite în
credinţele populaţiilor din Oceania59.
5. Focul manifestare / imagine a Divinităţii
Focul este cea mai bună imagine a lui Dumezeu. Pseudo-Deys Areopagitul
afirma că „imaginea focului revelează cel mai bine modul în care inteligenţele cereşti
i se conformează lui Dumnezeu. Din această cauză, sfinţii teologi descriu adesea sub
formă incandescentă această Esenţă supraesenţială ce scapă oricărei figuri şi
constituie forma care oferă numeroase imagini vizibile a ceea ce poate fi numit
proprietatea tearhică”60.
Prin tunete, fulgere şi foc Jahve îşi vesteşte sosirea, când îi încredinţează lui
Moise legile: „Muntele Sinai fumega tot, că se pogorâse Dumnezeu pe el în foc”
(Ieşirea, 19:16). Imaginea focului este folosită pentru a simboliza gloria lui Dumnezeu
(Ezec., 1:4; 13), prezenţa Lui protectoare (2 Împ. 6:17), sfinţenia Lui (Deut. 4:24),
52

Jules Boucher, op.cit., p. 68.
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Jean Daniélou, Simbolurile creştine primitive, Timişoara, Editura Amarcord, 1998, p. 73.
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Ibidem, p. 78.
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judecata Lui dreaptă (Zah. 13:9) şi mânia Lui împotriva păcatului (Is. 66: 15-16).
Imaginea focului este folosită, de asemenea, pentru Duhul Sfânt (Mat. 3:13; Fapt. 2:3)
şi inspiraţia profetică (Ier. 5:14; 20:6; 23:29) .
Focul este lumina şi lumina este Iisus: „Eu sunt lumina Lumii”, este imaginea
vizibilă, strălucitoare a Divinităţii61. Această lumină este cunoaşterea, spiritualitatea
pe care nu o putem pătrunde decât prin iubire.
6. Focul distrugător
Focul ca şi apă este dual. Aşa cum participă la actul creaţiei, el distruge creaţia, ca
pedeapsă, dar pentru a o reclădi superior ( aici apare aspectul pozitiv al distrugerii).
Datorită fumului, focul distruge, întunecă. Distrugător este şi focul intern al pasiunilor
necontrolate. Prin focul extern, Dumnezeu pedepseşte păcatul sexual (Lev. 20:14; 21:19).
***
Focului i s-au săvârşit ritualuri diverse care ţin de cultele: focului, solar, agrar,
al eroului, al fecundităţii şi fertilităţii sau de cel funerar. Toate aceste culte se
ăntrepătrund pentru că au la bază aceeaşi credinţă, în nemurire, în prezenţa divină în
om şi întoarcerea acestuia la origini, la Dumnezeu.
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Omraam Mikhaël Aïvanhov, op.cit., p. 111.

OMUL ÎN RAPORT CU MEDIUL NATURAL ŞI SOCIAL
Eugenia Zaharia
În istoria omenirii drumul principal spre civilizaţie l-a avut religia în general şi în
principal creştinismul. Antichitatea, înţelegând pentru Europa lumea greco-romană (cu
tot ce s-a filtrat din lumea civilizaţiei orientale), purtat întâi în jurul Mediteranei şi apoi
mai departe, în interiorul continentului, primele elemente de cultură şi civilizaţie; a
stabilit graniţele unui stat organizat, bine administrat, o unitate, prin romanizare, mai
ales, în jurul Mediteranei. Această perioadă poate fi considerată ca începutul civilizaţiei
europene propriu-zise. Odată cu răspândirea creştinismului începe cu adevărat
dezvoltarea, constituirea civilizaţiei europene continentale, creştinismul depăşind
teritorial şi ca orientare (ideologic) frontierele Imperiului Roman. Evident, manifestările
primitive, prejudecăţi au continuat să se manifeste, dar spiritual, mintea, concepţia
creştină a fost determinantă pentru evoluţia societăţii în dezvoltare. Din acest spirit, din
această concepţie a rezultat cristalizarea civilizaţiei întregului continent european. Avem
în vedere elementele caracteristice unui nivel de civilizaţie creştin, care corespunde unui
nivel ridicat, urban, al artei, tehnicii şi al ştiinţei. Aş menţiona ca exemple prima
Renaştere a Europei, care aparţine Bizanţului creştin (sec. X-XI), apoi Italiei şi Europei
întregi, renaştere în care sunt implicate toate procesele dezvoltării statelor cu organizare
urbană din perioada timpurie şi mai avansată a Evului Mediu.
În acel moment biserica şi-a luat rolul de principal judecător, rol pe care şi l-a
păstrat şi de-a lungul Evului Mediu şi ale epocilor modernă şi contemporană, sub forma
jurământului (de credinţă) în faţa instanţei de judecată. De la biserică acest rol a fost
preluat de stat prin justiţia constituită, organizată, biserica rămânând în continuare, până
azi, stâlpul de rezistenţă moral al civilizaţiei.
Istoria omenirii se identifică cu istoria culturii şi a civilizaţiei, foarte importante
aspecte, pentru că acestea ne aduc mărturia progresului constant făcut de umanitate
pentru cunoaşterea manifestărilor, a activităţilor legate de viaţa în natură şi societate,
care de la o anumită dată ţin de cele mai creştine şi avansate realizări ale existenţei
noastre; omenirea a trecut însă periodic, în sensul de repetare, prin etape de barbarie şi
obscurantism, de superstiţii şi fanatism, de ignoranţă, uitând de fiecare dată că
omenirea traversase acel stadiu şi ajunsese la o înţelegere mai luminată, mai aproape
de creştinism. Sunt de amintit practicarea unor enorme greşeli de jduecată şi încercări
de oprire a unor „greşeli”; de oprire a continuării unui anume mod, concepţie de viaţă,
prin sacrificarea tocmai a fiinţei umane. Ne referim la acele situaţii din istoria
omenirii privind sacrifiile umane, torturi, mutilări, arderi pe rug, privare de libertate, a
conştiinţei etc.
Dreptul, în înţeles juridic, nu s-a putut constitui fără a se ţine seama de
psihohogia patologică. Istoria justiţiei, a modului în care societate a înţeles să procedeze,
să trateze individul care a încălcat cutuma sau legea scrisă, s-ar putea clasifica astfel:
1) Cel lezat pedepseşte singur, ca o acţiune personală de răzbunare, de a-şi
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recâştiga, redobândi pierderea.
2) Sacrificiul de iertare – sacrificarea celui vinovat de jicnirea unei divinităţi (şi
cazul lui Isus Christos în raport cu legea ebraică şi înlocuirea, acestui mod de a proceda,
de către Domnul Isus cu spovedania – pocăinţa şi nerepetarea greşelii).
3) Privarea de libertate – acţiune prin care un individ periculos societăţii este
făcut inofensiv.
4) Pedeapsa este aplicată de stat – prin organul justiţiei, conform legii acceptată
de societate şi în raport cu delictul comis1.
Primele trei etape oglindesc modul în care societatea respectivă, atitudinea pe
care o ia pentru pedepsirea unei încălcări a regulii folosite în respectiva comunitate.
Pedeapsa este în raport cu ofensa adusă divinităţii. Acest ultim aspect s-a perpetuat mult
în Evul Mediu (activitatea Inchiziţiei şi altor forme de Justiţie eclesiastică sau socială).
După cum reiese din Legislaţia orientală şi ebraică; dar şi la greci, romani sau germani,
concepţia juridică a acestora nu depăşea acest stadiu. Nimeni nu se ocupa de partea
spirituală – minte, suflet, voinţă – starea în care se găsea cel vinovat.
Atenţia asupra stării mintale a învinuitului este târzie în aplicarea pedepsei şi o
datorăm medicinii. Un început există totuşi, atât în Legislaţia orientală, la evrei, cât şi la
greci şi romani; un pas foarte important a fost judecarea faptei făcută: intenţionat, din
neglijenţă sau întâmplător. Cam la acest stadiu se afla justiţia la data apariţiei
creştinismului. Odată cu răspândirea religiei creştine, apare din ce în ce mai evidentă
preocuparea despre starea sănătăţii individului implicat şi separarea unor fapte ca delicte
sociale, publice.
Altfel spus este de precizat, de subliniat, că odată cu apariţia religiei creştine,
femeia nu mai este considerată res. Capul familiei nu mai avea dreptul de viaţă şi de
moarte asupra membrilor casei, a familiei sale. Pedeapsa va fi aplicată de Justiţie, din
care nu va lipsi Biserica, elementul creştin. Un moment foarte important în evoluţia
concepţiei juridice a fost marcat de Legislaţia lui Justinian, în care, printre altele,
pedeapsa se aplica în raport cu vârsta: până la 7 ani, la 14 ani, la 25 de ani. Se ţinea
seama de starea mintală şi chiar se cerceta dacă actul condamnat a fost făcut în stare
lucidă, conştientă, cu voinţă, adică intenţionat. Creştinismului îi datorăm în întregime
acţiunea, spiritul pentru dezvoltarea conştiinţei morale a omului – pentru a înlocui
aplicarea pedepsei identice cu actul comis sau prin despăgubirea materială –
sancţionarea aplicată de un organ special (străin şi de infractor şi de cel lovit sau
păgubit), care ţine seama şi de alte aspecte determinante în actul comis2.
Mă opresc aici cu această expunere cu rol de introducere în istoria orală şi a
justiţiei creştine, pentru a depăşi perioadele de cruzime şi sălbăticie ale Evului Mediu
creştin, ale epocilor moderne şi contemporane, încă neeliberate de comportamentele
1
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străvechi ale omenirii.
Am încercat doar să punctez câteva stadii din evoluţia morală şi juridică a
comportamentului social-moral şi religios până la stadiul cristalizării civilizaţiei creştine.
Pe acest lung drum din istoria omenirii, paranoia social-politică s-a făcut prezentă din
timp în timp, prin greşite interpretări de cauză sau în numele unei idei hotărâte de a
„ferici” lumea cu forţa.
*
După primul, dar mai ales după cel de-al doilea război mondial, datorită
dezvoltării tehnicii, multă lume, multe popoare au ales repede şi fără o bună judecată,
drumul „civilizaţiei industriale”. Acest lucru făcut, în cele mai multe cazuri fără
discernământul necesar, adică fără să cunoască cu adevărat fiinţa umană, nevoile şi
posibilităţile sale reale, mediul din care trăieşte de când există, au existat multe şi grele
greşeli, dăunătoare sănătăţii lui şi distrugerea mediului înconjurător. Din lipsă de
discernământ, din ignoranţă şi dispreţ pentru semenii noştri, s-a umblat prea mult la
legile naturii, pe care nu ştim cum să le mai dirijăm spre bine. Progresul tehnic a mers
foarte repede, depăşind cu mult cunoştinţele noastre despre om, depăşind cu mult
cercetările care privesc funcţiunile conştiinţei în raport direct cu materia din care este
constituit omul şi cu care formează un întreg, imposibil de separat, decât de Dumnezeu.
Ştiinţele care au ca obiect de studiu materia şi captarea unor elemente din natură
pentru a le folosi (de ex. electricitatea) sunt mult mai avansate faţă de ştiinţele medicale,
biologice, de genetică, istorico-arheologice, psihologice, sociologice, de etică, religie şi
rugăciune; toate acestea pot contribui real la cunoaşterea fiinţei umane, ale cărei funcţii
principale sunt relaţiile dintre conştiinţă şi materie; dintre conştiinţă şi mediul
înconjurător: social şi material. Cercetările de specialitate nu sunt încă la un nivel de
cunoaştere a acestor procese interne, pentru a putea interveni la îmbunătăţirea, la
refacerea în bine a fiinţei umane3.
Descoperirile moderne care l-au ajutat efectiv pe om să-şi uşureze munca, deci
modul de a trăi (metode în agricultură, grădinărit, pomicultură, folosind îngrăşăminte
chimice; căile de transport, de la mersul pe jos la avion; comunicaţiile, de la urechea
pusă la pământ, la satelit; informaţiile de la răboj, scris, tipar, la computer, cinematograf,
televizor; energia nucleară cu atâtde multe aplicaţii) toate acestea au însemnat un imens
progres pentru dezvoltarea omenirii. Folosite însă, fără simţul social-moral-religios, se
întorc împotriva noastră. Cu aceleaşi bune mijloace s-a ajuns şi la distrugerea calităţilor
religios-morale şi sociale ale omului; au dus şi la distrugerea mediului înconjurător –
natura şi animalele. Lumea contemporană este umbrită de manifestări şi fapte anormale
– anticreştine şi antisociale, toate rezultat al unei lipse îndelungate de educaţie morală şi
religioase, o educaţie în slujba societăţii, absolut necesară oricărui cetăţean care trăieşte
într-o lume civilizată, care trăieşte într-o lume creştină. Cinematograful, radioul,
televizorul pot fi foarte bune, folositoare educaţiei, dar cu condiţia ca acele programe să
3
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nu fie dăunătoare, să nu te determine să nu cunoşti adevărul, să nu ai termeni de
comparaţie ca să poţi face o judecată de valoare, o judecată obiectivă. Educaţia bună
se face prin şcoală şi biserică, prin învăţătură vie transmisă de profesor şi preot,
discutabilă şi discutată obiectiv.
Manifestări şi comportamente care pot fi situate la nivelul social-moral al
epocilor preistorice sunt admise şi tolerate în societate, şcoli, pe stradă şi chiar în
biserică. Cei cu o pregătire modestă, fără o educaţie social-morală şi religioasă, fără a
avea posibilitatea unei comparaţii cu un alt mod de gândire şi de viaţă – fie din cauza
vârstei prea tânără; fie a necunoaşterii directe a faptelor; a lipsei de interes; a
dezinformării, uneori făcută conştient în mediul social în care trăim, dacă şi-a asigurat
necesarul, dacă se poate chiar peste necesar, este mulţumit şi nu-l mai interesează în
dauna cui a acumulat. Lipsa simţului religios, moral şi social, datorită lipsei de educaţie,
lipsei de învăţătură, îl absolvă de orice gândire corectă. Cam aceasta ar fi schiţa-portret a
omului actual, fără simţul răspunderii, produs parţial al unor tehnici moderne şi
ideologii recente, greşit gândite şi greşit aplicate. Mediul social actual ignoră total simţ
moral. S-ar putea spune chiar, că este suprimat prin lege, deoarece sunt infracţiuni care
nu se pot încadra juridic, iar infractorul rămâne liber în societate, acţionând în
continuare. În plus, mai „ajută” şi programele cinematografelor şi televizorului cu
acţiuni şi eroi antisociali, fără o conduită morală, care sunt admiraţi şi foarte mult
imitaţi. Într-un astfel de mediu, sentimentul moral-religios nu se poate dezvolta.
Omul este adaptabil mediului social în care trăieşte, bun sau greşit: se integrează
sau îl respinge. În ambele cazuri tânărul trebuie ajutat pentru a merge sau pentru a
continua să meargă pe drumul cel drept. Perioadele grele din mediul unde te afli se pot
depăşi prin educaţie şi muncă. Cu ajutorul bisericii şi al şcolii pentru a nu cădea pradă
unor comportări rele, pentru a nu cădea pradă disperării, drogurilor, alcoolului,
fumatului şi altor „modalităţi şi ocupaţii” greşite.
*
Să crezi că există suferinţe mai mari ca ale tale; să ai putere morală de a munci şi
a ajuta pe alţii aflaţi în situaţii mai grele; să speri şi să crezi în mai bine, să crezi că
sfârşitul aparţine lui Dumnezeu, care nu poate fi decât Bun. De aceea speranţa este
considerată de biserică o virtute.
Toatea acestea se pot obţine şi recâştiga prin educaţie moral-religioasă în cadrul
unui învăţământ complet.
Pentru dezvoltarea unei generaţii sănătoase propunem refacerea şcolilor
confesionale care aveau paraclis, preot şi maici. Slujbă în fiecare Duminică. Odată pe
săptămână era o oră de educaţie morală – fără catalog, fără notă. Se putea discuta liber
între profesor-preot şi elev. Pentru noi ar însemna refacerea şcolilor ortodoxe cu internat
şi externat; acestea funcţionau sub patronajul Societăţii Ortodoxe al Femeilor Române.
Şcolile au fost fundaţii din averea doamnei Zoe Romniceanu; Preşedintă în anii dintre
cele două războaie a fost doamna Alexandrina Gr. Cantacuzino. În şcoală erau primite
şi eleve de la alte confesiuni; trebuiau să respecte programul de învăţătură, iar nota la
religie puteau să o aducă de la preotul lor.
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Obligativitatea de a se purta uniformă, elevii trebuie deosebiţi de rest, pentru a
putea fi respectaţi. Cu ţinuta actuală nu pot nici deosebiţi de rest şi nici respectaţi.
Să li se explice de către un medic sau profesor rezultatele nocive ale fumatului,
drogurilor etc. prin lecţii, conferinţe ilustrate, pentru a opri aceste practici care vor avea
ca rezultat inevitabil, generaţii de oameni bolnavi şi incapabili de o activitate sănătoasă,
folositoare lor şi societăţii.

DEMOCRAŢIA ŞI DREPTURILE OMULUI
SCHIMBAREA STATUTULUI FEMEII ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ
ÎN SECOLUL AL XX-LEA
(PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ)

Didi Alistar
Clasa a VIII-a A, Şcoala “Mihai Drăgan”
Obiectul: Istoria românilor
Propunător: Didi Alistar
Tema: Democraţia şi drepturile omului. Schimbarea statutului femeii în societatea
românească în secolul al XX-lea (pachet educaţional – autor: Valentin Băluţoiu,
Colegiul Naţional “Carol I”, Craiova)
Scop: Sprijinirea educaţiei pentru cetăţenie democratică prin intermediul predării şi
învăţării istoriei
Obiective:
1. Să prezinte situaţia femeii (sub aspect politic, social-economic şi cultural)
în cele două regimuri politice (democratic şi totalitar de tip comunist);
2. Să enumere o serie de personalităţi feminine româneşti din sec. al XX-lea;
3. Să analizeze sursele istorice;
4. Să interpreteze corect graficele şi imaginile din fişele de lucru;
5. Să-şi dezvolte un comportament civic bazat pe colaborare, negociere şi
toleranţă.
Resurse: Harta istorică, Atlasul istoric, planşe
Bibliografie:
- Jurnalul Naţional, ediţie specială, Români celebri din lume, 23.mai.2005
- Valentin Baluţoiu, Lucia Copoeru, Aurel Const. Soare, Ecaterina Stănescu,
Constantin Vitanos, Istoria sec. al XX-lea şi educaţia pentru cetăţenie
democratică, Bucureşti, Editura Educaţia 2000+, 2006.
Metode şi tehnici: problematizarea, comparaţia, descoperirea, lucrul în grup
Evaluare: obţinerea unui feed-back eficient prin:
- brainstorming
- completarea unui test de evaluare
- activitatea pe grupe
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ACTIVITATEA 1
1. Elevii răspund la întrebarea “Ce reprezintă femeia ?” (brainstorming)
2. Profesorul notează răspunsurile la rubrica “ŞTIU”
ACTIVITATEA 2
1. Elevii sunt împărţiţi în 3 grupe
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2. Profesorul prezintă tehnica “ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT”
3. Fiecare grupă de elevi vor completa primele două rubrici cu informaţii,
opinii, idei despre problematica pusă în discuţie
4. Profesorul sintetizează răspunsurile şi le notează în dreptul celor două
rubrici. Cerinţele formulate de elevi în rubrica a doua vor fi punct de plecare în
elaborarea blazonului. Ultima rubrică va fi completată de către elevi la
încheierea activităţii 3.
ŞTIU

VREAU SĂ
ŞTIU

AM ÎNVĂŢAT
Se completează după elaborarea blazonului

ACTIVITATEA 3
1. Profesorul prezintă tehnica blazonului şi completează cerinţele fişelor de lucru.
2. Profesorul împarte clasa în trei grupe şi distribuie materiale de lucru,
indicând fiecărei grupe sarcina de lucru.
Grupa I – fişele 1-5
Grupa II – fişele 6-11
Grupa III – fişele 12-17
3. Reprezentanţii grupelor sunt invitaţi să completeze blazonul cu informaţiile
culese în rubrica corespunzătoare.
4. Rubrica la alegere va fi completată pe “foiţe personale” care cuprind un
desen, un epitet, un simbol, un citat, ceva care să sintetizeze în opinia lor punctul
acestora de vedere faţă de această temă supusă spre dezbatere.
5. Profesorul strânge “foiţe personale” şi le lipeşte pe blazon.
6. Profesorul apreciază viziunea elevilor cu privire la modul lor original cum
au reprezentat portretul femeii şi statutul acesteia în secolul al XX-lea. Elevii pot
formula păreri vis-à-vis de “foiţele” celorlalţi. Blazonul este finalizat.
Elevii vor completa rubrica “Am învăţat” care reprezintă şi feedback-ul întregii
activităţi. Profesorul apreciază prin calificative întreaga activitate a elevilor.
FIŞA de LUCRU nr. 1
“De ce femeia care-i responsabilă ca şi bărbatul de actele sale în faţa societăţii,
să nu aibă ca şi dânsul dreptul de a lupta pentru opţiunile sale ?
De ce femeia care-i justiţiabilă, adică supusă legilor ţării ca şi bărbatul, să nu
aibă ca şi el dreptul de a discuta legile ?
De ce femeia care-i contribuabilă ca şi bărbatul, să nu aibă ca şi el dreptul de a
controla finanţele ţării ?
De ce femeia care-i însărcinată de natură în serviciul maternităţii să nu aibă ca
şi bărbatul dreptul care are sarcina serviciului militar … dreptul de a-şi revendica
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drepturile sale ?”
Eugenia de Reuss Ianculescu (Drepturile femeii, anul II, ianuarie şi februarie 1913,
p.12-15, 19-25). Sursa: Ştefania Mihăilescu: Emanciparea femeii române, antologie
de texte, vol. I, 1815 – 1918, Editura Ecumenică, Bucureşti, 2001, pag.416
Răspundeţi la următoarea întrebare:
Identificaţi cel puţin trei motive în favoarea acordării dreptului de vot pentru femei.
FIŞA de LUCRU nr. 2
“Să şoptim femeii şi să-i repetăm melodios, duios şi cu voce captivantă de sirenă:
familia, familia, familia. Să-i şoptim şi să o atragem în lăcaşul sfânt nu pentru ca să o
martirizăm, după cum sirenele prin dulceaţa cântecelor lşor atrăgeau navigatorii la ţărm
pentru ca să-i sfâşie şi să-i mănânce, ci pentru ca să o îmbiem la farmecele vieţii de
interior, la farmecul de a trăi gospodărind, născând, alăptând, crescând şi cultivând copii
în bune şi sănătoase condiţiuni morale, intelectuale şi fizice şi secondând bărbatul în
activitatea lui practică sau intelectuală (…)”. (George D. Nedelcu, Sugestiuni sociale.
Decădere morală – Educaţiune. Feminismul – Familia – Femeia, Bucureşti,
Imprimeria Fundaţiei Culturale – Principele Carol”, 1925. p.26). Sursa:
Htt;//www.unibuc.ro/eBooks/istorie/ciupala/discursuridesprefemeie.htm#ftn
Ce poziţie exprimă această sursă ? Este ea favorabilă acordării de drepturi
femeii sau nu ?
FIŞA de LUCRU nr. 3
“Am cunoscut familii în care până şi bijuteriile şi banii femeii erau depuşi pe
numele bărbatului, cu credinţă că Ea moare înainte. Întâmplarea a făcut altfel. Noroc de
testament care era reciproc, aşa că femeia a plătit numai taxe mari de moştenire pentru o
avere care era a ei … bine că a fost aşa şi nu au venit rudele să-i ia toată averea …dar
cazuri când femeia sub frica revolverului a dat iscălitură că nu are nici o zestre…deşi
fusese din belşug dotată ?” (Eugenia de Reuss Ianculescu, Drepturile femeii, anul I, nr.7,
iulie 1912, p.4-9). Sursa: Ştefania Mihăilescu, Emanciparea femeii române, antologie
de texte, vol. I, 1815-1918, Bucureşti, Editura Ecumenică, p. 401.
Precizaţi care era situaţia femeii în plan social în prima jumătate a sec. al XX-lea.
FIŞA de LUCRU nr. 4
“Familia mea locuia în mediul rural. Aveam pământ mult. Mama era bună la
carte. Mi-aduc aminte că îi plăcea mult să citească. N-a putut însă să facă decât patru
clase, deoarece nu avea posibilităţi să-şi continue studiile. S-a măritat şi a făcut şapte
copii. Avea în grijă o gospodărie grea. Gătea, spăla pentru toţi, avea grijă de copii, se
ocupa de grădina de lângă casă, muncea şi pe câmp alături de tata şi de copiii mai
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mari. Aceasta era viaţa unei femei de la ţară înainte de război.” (Mărturie a unei femei
din România, intervievată de autorul acestui material).
Menţionaţi care era situaţia femeii din mediul rural din România în perioada
primei jumătăţi a sec. al XX-lea.
FIŞA de LUCRU nr. 5
În anii ’30 ai secolului trecut.
Despre căsătorie într-o familie evreiască din Transilvania, înainte de cel de-al
doilea război mondial: E o zi caldă de primăvară. Îmi fac lecţiile în sufragerie. Prin
fereastra deschisă, aud deodată vocea tatei. Discută cu vecinul Schmuel Adlerstein,
tatăl Magdei, prietena mea de cinsprezece ani. Vecinul povesteşte că a hotărât deja
viitorul Magdei, aşa cum a făcut şi cu fiicele mai mari. Peste doi ani când termină
şcoala, se va mărita cu David, băiatul altor vecini. David se pregăteşte să devină
medic. Familia Adlerstein este printre cele mai bogate din oraş … Vecinul mai spune
că a vorbit deja cu nenea Fisher, tatăl lui David şi i-a spus că, dacă se încheie
căsătoria, el le asigură o casă de cărămidă în centrul oraşului, dotată cu tot ce trebuie
unui cabinet medical. Tatăl Magdei crede că, în felul acesta, ambele familii vor face o
afacere foarte profitabilă şi că tinerii nu ar avea de ce să se împotrivească.” (Hedi
Friend, Pendulul vieţii, Bucureşti, Editura Vremea XXI, 2004, p.57-58)
Cine hotăra căsătoria celor doi tineri ?
Ce reprezenta căsătoria pentru cele două familii ?
FIŞA de LUCRU nr. 6
“Am trăit vremuri grele după război. Aş zice că am avut ghinionul să trec prin
două perioade de tranziţie: una după război şi alta în ziua de astăzi. A trebuit să-mi
câştig pâinea de mică. În 1953 (aveam 16 ani), am plecat la oraş, unde am urmat şcoala
profesională. Am devenit strungăriţă. În clasa mea cu mine au învăţat, cred, încă vreo 27
colege. Era o modă atunci ca femeile să practice meserii pe care înainte le făceau doar
bărbaţii. Am lucrat câţiva ani într-o fabrică de maşini agricole. Să ştiţi că făceam faţă,
eram la fel de bună la locul de muncă precum bărbaţii. După ce m-am măritat şi am
avut un copil, am fost promovată în secţia de proiectare. Am fost desenator copist, apoi
am făcut liceul la seral (se făcea carte, nu glumă, la seral). Am avansat: am fost rând pe
rând desenator tehnic, desenator tehnic principal, proiectant, proiectant principal. Cred
că eram foarte bună în meseria aleasă. Eram plătită la fel ca şi colegii bărbaţi din birou.
Împreună cu mine lucrau alte patru colege şi vreo 19 bărbaţi.” (Mărturie a unei femei
din România, intervievată de autorul acestui material).
Credeţi că există domenii rezervate doar bărbaţilor ?
Alcătuiţi o listă a domeniilor în care numărul bărbaţilor angajaţi este mai mic
decât cel al femeilor şi notaţi în scris posibilele cauze ale acestei situaţii.
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FIŞA de LUCRU nr. 7
“Având în vedere că întreruperea cursului sarcinii reprezintă un act cu grave
consecinţe asupra sănătăţii femeii şi aduce mari prejudicii sporului natural al populaţiei,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art.1.- Întreruperea cursului sarcinii este interzisă.
Art.7.- Efectuarea întreruperii cursului sarcinii în alte condiţii decât cele
prevăzute în acest decret constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor
Codului penal.” (Decretul privind interzicerea întreruperilor de sarcină – 29
septembrie 1966). Sursa: Bogdan Murgescu (coordonator), Istoria României în
texte, Bucureşti, Editura Corint, 2001, pag.386-387.
Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Ce motive sunt aduse pentru justificarea acestei legi ?
2. Care au fost consecinţele pentru femeile din România a interzicerii avortului?
FIŞA de LUCRU nr. 8
“Numărul de decese printre femeile din România, provocate de aplicarea legii
împotriva avorturilor, constituie cea mai puternică acuzaţie ce poate fi adusă lipsei de
umanism a regimului lui Ceauşescu. În cei 23 de ani în care această lege a fost în
vigoare, ea a provocat moartea unui număr de 10.000 de femei, decedate din cauza
unor avorturi efectuate în condiţii impropii … (Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant,
Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Bucureşti,
Editura Enclicopedică, 1998, p. 560)
Care au fost consecinţele acestei legi pentru femeile din România ?
FIŞA de LUCRU nr. 9
“… în general persoanele care angajează, angajează mai uşor un bărbat decât o
femeie. Deja de la o femeie se gândeşte, are o anumită vârstă, are copii, deja are nişte
obligaţii, bărbatul nu are obligaţii … la noi cel puţin aşa se consideră.”
“Eu consider că, faptul că societatea noastră este una patriarhală, că bărbaţii
preferă să angajeze bărbaţi, asta este mentalitatea, aşa au fost crescuţi, şi la rândul lor
consideră că este mai comod să angajeze bărbaţi, discută altfel între ei. Aşa cum am
văzut eu în vciaţa de zi cu zi.”
(Mărturii ale unor femei din Bârlad şi Râmnicu Vâlcea – Valentina Marinescu,
Valentina Procopie, Accesul femeilor pe piaţa muncii, The Gallup Organization
Romania, Edit.ro, 2004, pag.42).
Cele prezentate mai sus credeţi că sunt definitorii pentru situaţia femeii din
România în zilele noastre ?
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FIŞA de LUCRU nr. 10
“Sunt pe apele mele, mă asigur pentru zilele respective, dar viaţa mea de
familie nu este. Te gândeşti numai că trebuie să achit factura respectivă, aia trebuie
plătită, aia trebuie plătită. Unde să găsesc marfa respectivă cât mai ieftină ca să obţin
adaosul ? Nici aşa nu este bine.” (Mărturie al unei femei patron – Valentina
Marinescu, Valentina Procopie, Accesul femeilor pe piaţa muncii, The Gallup
Organization Romania, Edit.ro, 2004, pag.51)
Ce aspecte negative pot apărea în viaţa unei femei cu bani şi responsabilităţi ?
FIŞA de LUCRU nr. 11
Intervenţia în Camera Deputaţilor a deputatei Paula Ivănescu, 4 martie 2003:
“În acest moment, femeile din această ţară constituie marja majoritară a sărăciei,
existând deja un concept sociologic, care se numeşte “feminizarea sărăciei”. 80 % din
şomerii cronici, cei de lungă durată, care nu sunt cuprinşi în nici un fel de statistică,
sunt de fapt femei, care sunt trecute de 40 de ani, de care, se pare, nimeni nu mai are
nevoie în această ţară. Situaţia lor este dramatică, sunt mame, sunt soţii, sunt femei
care sunt în toată puterea şi împlinirea vârstei, dar care nu mai sunt acceptate pe piaţa
muncii.” (http//www.cdep.ro/pls/steno.stenograma.ids=5389&idm=1&idl=1)
Prin ce se manifestă conceptul de “feminizare a sărăciei” în România în zilele
noastre?
Cunoaşteţi situaţii precum cele descrise în sursa 13 ?
FIŞA de LUCRU nr. 12
“Ecaterina Teodoroiu a fost la înălţimea celor mai vitaji apărători ai ţării sale,
pe care i-a trecut prin puterea cu care îşi înfrângea slăbiciunea femeiască, ştiind să
dovedească vigoarea bărbăţiei de trup şi de suflet şi calităţile întregi ale unui ostaş
îndrăzneţ, neobosit şi plin de entuziasmul de a se face folositor cu orice preţ … Aceea
care, în vitejia-i comunicativă a murit în clipa când se descoperea spre a-şi îndemna
ostaşii cu vorbele “Înainte băieţi, nu vă lăsaţi, sunteţi cu mine” are drept din clipa
aceasta la cinstirea veşnică a tuturor românilor”.
(Ordinul de zi a comandantului Regimentului 43/59 infanterie)
Care au fost calităţile eroinei ?
FIŞA de LUCRU nr. 13
“Alexandra Nechita, cunoscută în România sub numele «Micuţa Picasso» s-a
născut la Vaslui, la 27 august 1985.
A început să deseneze la doar 2 ani.
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Prima sa expoziţie a avut-o la 8 ani.
Picturile sale sunt vândute în întreaga lume la sume de chiar 370.000 de dolari
şi se găsesc în colecţii publice şi particulare.
Numită «Cea mai fascinantă femeie a anului» de către C.B.S.
Are 20 de ani şi este studentă în anul al II-lea la University of California din
Los Angeles (UCLA), universitatea cu cel mai mare renume în domeniul pregătirii
artiştilor din S.U.A.
A fost selectată de World Federation of United Nations să conducă «Global
Arts Initiative».
I s-a conferit, de către Ion Iliescu, Crucea Naţională «Serviciul Credincios»,
clasa I, pentru originalitatea şi talentul său artistic deosebit.
Ambasador al Păcii în numele Naţiunilor Unite.
A obţinut titlul de «100 dintre cei mai interesanţi oameni» conferit de UNICEF.
(Jurnalul Naţional, Ediţie specială, Români celebri din lume, 23 mai 2005)
Prin ce s-a remarcat Alexandra Nechita ?
FIŞA de LUCRU nr. 14
“Pe plan internaţional, ascensiunea sa a început la Europenele din 1975, când a
devenit cea mai tânără campionaă continentală la individual compus din istorie.
Primul moment crucial din viaţa Nadiei Comăneci se leagă însă de Olimpiada de
la Montreal. Celebra notă “10,00” a înconjurat lumea. Pentru prima dată, o gimnastă
reuşea să obţină calificativul maxim. Nu o dată, ci de şapte ori. Cele trei medalii de aur,
argintul cu echipa şi bronzul de la sol au schimbat numele competiţiei canadiene: era
«Olimpiada Nadiei». Patru ani mai târziu, la Moscova, tot ea a fost regina. În 1984,
Nadia decide că e timpul să se retragă din activitatea competiţională şi devine antrenor
federal. (Jurnalul Naţional, Ediţie de colecţie, Români celebri din lume, 23 mai 2005)
Prezentaţi principalele performanţe sportive.
FIŞA de LUCRU nr. 15
Elisa Leonida Zamfirescu (1887-1973) s-a născut în anul 1887 la Galaţi. A
urmat şcoala primară la Galaţi şi studiile medii la vestita Şcoală Centrală din
Bucureşti. A vrut să devină ingineră încă de pe băncile liceului, dar nu a fost primită
la Şcoala de Poduri şi Şosele, care nu primea decât băieţi. Totuşi, a studiat la
Academia Regală Tehnică de la Berlin (1909-1912), unde a fost primită condiţionat,
în mod excepţional. Aici a primit diploma de inginer în anul 1912, fiind prima femeie
inginer din Europa şi chiar din lume. (www.csc.matco.ro/elisa.html)
FIŞA de LUCRU nr. 16
Maria Cuţarida Crăţunescu (1857-1919), cea dintâi româncă doctor în
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medicină, şi-a început studiile elementare şi secundare în România, iar bacalaureatul
şi l-a dat la Zurich; a urmat cursurile facultăţii de medicină de la Zurich şi din
Montpellier; în 1883 şi-a susţinut teza de doctorat la Paris; reîntorcându-se în ţară, în
1885, dă consultaţii gratuite la spitalul “Filantropia” din Bucureşti, unde a funcţionat
ca medic secundar (1893-1895), devenind şefa serviciului de ginecologie; între 18951898 este medic de întreprindere la Fabrica de tutun şi chibrituri din Bucureşti (cu
peste 2000 de muncitori printre care multe femei). (Emanciparea femeii române,
Antologie de texte, vol. I, 1815-1918, Bucureşti, Editura Ecumenică, 2001).
FIŞA de LUCRU nr. 17
Regina Maria a României. A domnit între anii 1914-1927 alături de soţul ei,
regele Ferdinand I. La 15 octombrie 1922 la Alba Iulia a fost încoronată, împreună cu
Ferdinand ca regină a României Mari. Deşi de origine britanică, a fost alături de
poporul român în timpul primului război mondial şi a contribuit, graţie intervenţiei ei
personale pe lângă oamenii politici cei mai importanţi ai vremii, la recunoaşterea
internaţională a Marei Uniri (http://www.eva.ro/divertisment/articol1141m.jpg).
Caracterizaţi personalităţile de la fişele 12, 13, 14. Ce concluzii desprindeţi ?
BLAZONUL
STATUTUL FEMEII DIN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ
(sub raport politic, social-economic şi cultural)
SECOLUL al XX-lea
Prima jumătate a secolului al XX-lea
Politic
social-economic
cultural
Perioada comunistă şi post-decembristă
Politic
social-economic
cultural
Personalităţi

RUBRICA LA ALEGERE
Simbol, epitet, desen, metaforă, moto

ZARGIDAVA VĂZUTĂ DE UN PSEUDOARHEOLOG
Vasile Ursachi
Este bine cunoscut faptul că în multe domenii de cercetare apar, în perioade mai
puţin clare, diferiţi amatori de senzaţii, care, în lipsa unor preocupări serioase, lansează
fel de fel de teorii, încercând să înşele, prin tupeu şi îngăduinţă, uneori generală, din
partea unor colective redacţionale de mari reviste de specialitate, marea masă a
doritorilor de cunoaştere. Acest fapt m-a determinat să iau atitudine faţă de un asemenea
eveniment şi personaj, care, de o bucată de vreme, este lăsat să tulbure unele realizări ale
arheologiei moldovene – mai precis – băcăuane, folosindu-se de prestigioasa revistă de
specialitate – Carpica, unde, începând cu nr. XXVIII/1999, dl. prof. Daniel David se
răţoieşte, cu tupeu, să conteste unele realizări ale cercetătorilor din zonă, în special cele
legate de spectaculoasele aşezări ale dacilor din această parte a ţării, recunoscute de
marea majoritate a cercetătorilor români şi străini care se ocupă cu perioada „clasică” a
istoriei dacilor.
Înainte de a trece la analiza datelor care stau la baza intervenţiilor dl. D. David,
doresc să informez cititorii cu traseul profesional al domniei sale. A absolvit Facultatea
de Istorie din Bucureşti, după care a reuşit să obţină un post de muzeograf la Muzeul
„Iulian Antonescu” din Bacău. După câţiva ani a plecat în învăţământ, la o şcoală
generală din Bacău. La Muzeul din Bacău, în cei câţiva ani cât a fost salariat, nu a lăsat
nici o urmă, nici măcar unele cercetări de suprafaţă, la îndemâna oricărui muzeograf şi
chiar minima obligaţie ce o avea faţă de salariul pe care l-a primit în aceşti ani, nu a
reuşit să le îndeplinească, înşelând, aşadar o instituţie, printr-o totală lipsă de activitate.
Trebuie să consemnez totuşi, faptul, că prin prima parte a articolului din
Carpica XXXIII/2004 reuşeşte, poate, să-şi facă datoria faţă de elevii claselor V-VIII,
prin rezumatul realizat după prezentarea succintă pe care am făcut-o în nr. 1 al revistei
de istorie din Bacău – Zargidava1, condusă de distinsul cercetător dr. Ioan Mitrea, pe
care, cu multă emfază o numeşte Dava de la Brad. O nouă propunere de
prezentare a staţiunii2. De unde şi până unde o nouă propunere de prezentare? De
fapt la ce se referă când face o asemenea afirmaţie? Are noi elemente privitoare la
acest mare centru dacic? Cunoaşte măcar unde se află această cetate? A văzut
vreodată stratigrafia acestei aşezări sau cunoaşte ceva din marea bogăţie a
materialului provenit din cercetările efectuate aici de mai bine de 40 de ani?
Bineînţeles că nu. Din acest punct de vedere nu avem nici un indiciu că ar cunoaşte
măcar în mică parte realitatea de la Brad, totuşi, pe parcursul celeilalte părţi a
articolului pomenit, precum şi în cel publicat în nr. XXVIII/1999 al revistei Carpica3,
1

Zargidava. Revistă de Istorie, I, Bacău, 2002, p. 7-16.
David Daniel, Dava de la Brad. O nouă propunere de prezentare a staţiunii, în Carpica,
XXXIII, 2004, p. 117-133.
3
David Daniel, Locuri de cult în Dacia (sec. II a.Chr.-I p.Chr.), în Carpica, XXVIII, 1999,
p. 37-48.
2
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ireverenţios şi pe un ton dictatorial desfiinţează sanctuare, faze sau etape ale unor
construcţii, niveluri de locuire, înlocuieşte concluzii bazate pe stratigrafie sau artefacte
cu noi concepte pe care le „descoperă” singur, impresionând, probabil, elevii care au
fost obligaţi să le citească prin expresii – „Ursachi are---------Ursachi nu are etc”., de
parcă ar fi o instanţă judecătorească sau o autoritate ştiinţifică recunoscută pe plan
naţional sau internaţional.
Toate, însă, pornesc de la o recenzie făcută lucrării Zargidava – cetatea
dacică de la Brad, publicată de subsemnatul în anul 19954, a distinsului cercetător
Mircea Babeş5, ale cărui observaţii, pertinente, dintr-un anumit punct de vedere, dar
neînţelese de către Daniel David − „D.D. în continuare” – a făcut să-şi arate limitele
într-un domeniu în care nu are nici cunoştinţele elementare. Acest lucru se va vedea,
cu prisosinţă, din răspunsurile fireşti pe care le voi da în cele ce urmează.
Domnul D.D. îşi începe articolul cu o apreciere faţă de monografia pomenită
dar---------„modul de prezentare suferă de neajunsuri”, printre care şi aceea că „o serie
de aspecte rămân neclare”6. La acest verdict vine să-şi întărească poziţia prin aceea că
îşi încheie fraza cu „În tratarea acestui subiect am luat în calcul şi observaţiile făcute
de către Al. Vulpe, căruia îi mulţumim pentru informaţiile primite”7. Fiind doctorand
la prof. Al. Vulpe, membru corespondent al Academiei Române, D.D. nu a înţeles,
probabil, încurajările făcute şi nicidecum informaţii care să contrazică, în special
stratigrafia de pe acropolă, cel puţin pentru prima secţiune, când Domnia sa era şef de
şantier şi aceasta era acceptată. La fel era situaţia şi în anul 1986 când am susţinut teza
de doctorat unde prof. Al. Vulpe îşi exprima aceeaşi convingere.
În nici una din discuţiile avute cu prof. Al. Vulpe după ce mi s-a încredinţat
conducerea şantierului de la Brad nu am auzit alte păreri legate de descoperirile de la
Brad, aşa că invocarea personalităţii distinsului cercetător este un şiretlic folosit de D.D.
pentru a-si justifica tupeul cu care atacă unele realităţi ale cercetărilor de la Brad. Tot cu
acest prilej, D. David îşi permite să denigreze şi cercetările de la Răcătău, când afirmă
că staţiunea de la Răcătău nu este cunoscută „din cauza publicării inconsistente a
rezultatelor”8. Din acest punct de vedere trebuie să amintim faptul că această staţiune a
beneficiat de numeroase prezentări, mai ales în revista Carpica, din care, s-au înfruptat
cu nesaţ majoritatea cercetătorilor. Faptul că nu a fost realizată o monografie până acum,
nu înseamnă că totul este pierdut. Să nu uităm că există şi acum mari asemenea staţiuni
arheologice în ţară, care nu au încă o prezentare monografică, ceea ce nu înseamnă că
nu vor apărea. Că dlui. D.D. nu-i place cum a fost prezentată până acum nu înseamnă
mare lucru, deoarece, cu toate că a participat la câteva campanii de săpături, la Răcătău,
în calitate mai mult de locuitor al satului Pânceşti, de unde aveam majoritatea
lucrătorilor, deci era acasă, nu a înţeles mai nimic ce este acolo. L-am văzut de câteva
ori la Răcătău, pe şantier, ca student sau salariat al Muzeului din Bacău, dar nu mi-a
4
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demonstrat că ar fi înţeles ceva din ceea ce se întâmpla acolo şi nici nu a întrebat
vreodată despre ce este vorba într-o aşezare de importanţa celei de la Răcătău.
Domnul D.D. îşi începe noua propunere de prezentare a staţiunii de la Brad, cu
o formă prescurtată a articolului prezentat de noi în revista Zargidava. Revistă de
istorie, I, 2002, p. 7-16 şi nicidecum a sitului, deoarece nici nu cred că a ajuns pe
acolo. Dacă a ajuns la Brad nu poate avea competenţa să prezinte staţiunea
arheologică decât ca formă de relief. În orice caz, ca rezumat pentru elevii pe care îi
are la şcoala unde profesează, este destul de bine prezentată, ca un şcolar conştiincios,
dar care nu a înţeles mare lucru din ceea ce a citit. Unele lucruri tehnice şi de datare
fiindu-i total străine, uneori chiar de neînţeles. În continuare, comentariile se bazează
în special pe datele semnalate în recenzia amintită a dl. M. Babeş, D.D. făcând
referire la aceasta doar în anumite cazuri. D.D. notează „Astfel, planul general nu
oferă destule indicii privind amploarea complexelor, prea puţine complexe au fost
publicate cu ilustraţia completă (planuri, profile) şi inventarul aferent”9.
Chiar dacă pare o observaţie pertinentă, ţinem să precizăm că scara la care a
fost posibilă tipărirea planului general nu putea să cuprindă notarea tuturor secţiunilor.
Au fost notate doar cele mai importante, care permiteau această notare şi care mai
poate fi vizibilă la această scară. Ele sunt însă prezentate în text şi în planurile şi
profilele unor secţiuni mai importante, ca atare, orice secţiune poate fi identificată
dacă coroborăm toate elementele care au dus la o simplificare a prezentării în dorinţa
de a cuprinde cât mai multe date într-un spaţiu editorial limitat. Dacă ar fi să publicăm
toate complexele descoperite cu inventarul fiecăruia, pentru o aşezare de talia celei de
la Brad ar fi necesare cel puţin zece volume de mărimea celui publicat în 1995.
Nimeni nu se poate încumeta să realizeze o asemenea publicaţie, mai ales din punct
de vedere financiar. În condiţiile unor staţiuni de talia celei discutate aici este absolut
necesar să se facă selecţii de materiale, situaţii stratigrafice sau complexe de locuire.
Totul se bazează pe înţelegerea şi competenţa cititorilor sau a specialiştilor, care, aşa
cum pe baza doar a câtorva artefacte, uneori din categoria cea mai frecventă în
arheologie, ceramica, poate fi datată o aşezare sau un complex de locuire, poate fi
înţeleasă o aglomerare de artefacte ce face parte dintr-un complex în evoluţie. Mai
greu este să alegi ceea ce este reprezentativ într-o aşezare, care să cuprindă
principalele caracteristici ale perioadei respective sau chiar a etniei producătorilor lor.
Deocamdată, singurul care a făcut această observaţie este dl. M. Babeş, după care
D.D. împrumută, la rândul lui aceeaşi observaţie, fără a o indica în text. Toată breasla
arheologilor din ţară a înţeles aşa cum se cuvine atât ilustraţia compusă din planuri,
profile şi planşe după materialele descoperite, cât şi economia de spaţiu tipografic
impusă de impresionanta cantitate de materiale arheologice prezentate.
În continuare D.D. notează „examinând stratigrafia profilelor publicate, se
observă (vezi monografia, fig. 2, profilul SI/1963; fig. 3, profilul SX/1973; fig.5,
profilul SXIIIB/1976) că primului nivel nu-i aparţine nici un complex sigur; de altfel,
nici o construcţie publicată nu aparţine acestui nivel”. Faptul că nu este prezentată nici
9
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o locuinţă din acest nivel nu este nici o noutate atâta vreme cât urmele locuinţelor nu
sunt vizibile. Acest lucru este normal în condiţiile în care tipul de locuinţă din această
vreme nu a lăsat urme consistente, vizibile sau identificabile în săpăturile noastre. Este
suficient că există fragmente numeroase de chirpic ars care provin de la aceste
locuinţe. Cel mai important lucru este faptul că există numeroase alte artefacte care
datează din această perioadă, printre care ceramica este cea mai numeroasă. Acest
lucru este suficient pentru a demonstra locuirea acestui spaţiu şi în această perioadă.
Cu totul alta este situaţia în cazul celui de al doilea nivel dacic. Dacă în profilul
secţiunii I, X sau XIIIB nu sunt marcate decât două locuinţe din nivelul II dacic,
respectiv, nivelul din sec. III-II î.H., în text sunt foarte bine prezentate cele 4 locuinţe
adâncite (p. 28, 29), descoperite în SI de pe acropolă, iar în celelalte sunt bine marcate
fragmentele de chirpic ars, care provin de la locuinţe din aceeaşi perioadă. La aceasta
se adaugă o mare cantitate de ceramică ilustrată atât în planşele desenate, cât şi în cele
fotografiate. Existenţa unor suprapuneri de complexe arheologice în spaţii restrânse
nu permite prezentarea lor într-un profil sau plan la scara de 1/50 sau 1/100. Ele sunt
sesizabile doar în (micro stratigrafie) desene sau fotografii care cuprind doar spaţii
limitate, care nu pot fi prezentate într-o lucrare monografică dar care există în arhiva
ştiinţifică a staţiunii respective. Aşa cum spuneam mai înainte, selecţia este apanajul
autorului la care trebuie să contribuie puterea de înţelegere a cercetătorului care are
nevoie de aceste date sau dacă nu, este firesc să apeleze direct la sursa principală, deci
la depozitul care adăposteşte întreaga gamă de materiale descoperite în staţiunea
respectivă, precum şi la arhiva şantierului. Metoda de-a arunca verdicte în funcţie de
propriile păreri, fără să studiezi tot ansamblul de date oferite de cercetarea obiectivului,
este nu numai dăunătoare cercetării ci şi o lipsă de respect faţă de confraţi. Aici nu mă
refer la D.D., care este departe de a înţelege fenomenul chiar dacă ar veni la sursă. În
primul rând pentru că nu poate citi cum trebuie un plan sau un profil şi apoi nu se
poate descurca între materialele care aparţin diferitelor perioade. Din multitudinea de
vase prezentate în ilustraţia desenată sau fotografiată din volumul publicat în 1995,
D.D. nu a putut să observe existenţa unor recipiente din sec. III-II î.H., care sunt
cunoscute în multe din aşezările descoperite în Moldova sau în alte zone din ţară. Este
curios cum acestea, indicate şi în trimiterile din text, nu sunt suficiente în a demonstra
existenţa unei locuiri, chiar intense, în aşezarea de la Brad. Lipsa unor obiecte
metalice, în special fibule, brăţări sau alte artefacte nu înseamnă că cei care au lăsat
atâta ceramică, cel puţin 10-20 exemplare, prezentate de noi în ilustraţie, nu locuiau în
această perioadă aici. Amintim totuşi, existenţa şi aici, la Brad, a unui fragment de
fibulă de tip tracic (fig. 226, pl.204/2; 238/2) pe care nici dl. Babeş, nici D.D. nu au
luat-o în considerare,
Separarea nivelurilor de locuire într-o aşezare care nu a fost părăsită niciodată
în decursul celor patru secole este greu de realizat şi rezultatul nu ar fi decât o
continuitate de locuire. Aceste niveluri stratigrafice nu vorbesc decât de distrugerile şi
refacerile în timp, dictate de fenomene independente de voinţa locuitorilor. Într-un
spaţiu restrâns, cu multe locuinţe apropiate, cum era cazul pe acropolă la Brad, în
componenţa cărora intrau numeroase materiale inflamabile, un singur foc incidental,
provocat de trăsnet, neglijenţă sau intenţionat, în cazul unui atac duşman, întreaga
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zonă sau aşezare era distrusă, după care urma refacerea. Ce argumente mai grăitoare
decât întreaga cantitate de artefacte, care din punct de vedere tipologic aparţin
aceleiaşi civilizaţii, mai pot fi invocate? În orice caz, pe adâncimea de 2-3 m, nu
există nici un strat steril din punct de vedere arheologic, care să presupună existenţa
unui hiatus în locuire, precum notează dl. M. Babeş 10 . Nu trebuie să uităm că
cercetătorul amintit nu contestă existenţa acestui nivel la Brad, ci îl consideră prea
puţin susţinut de argumente materiale, ignorând şi domnia sa prezenţa masivă a
ceramicii. De aici şi exemplificarea eronată că acest nivel ar lipsi şi în celelalte două
mari aşezări de tip dava de pe Valea Siretului. Nici la Răcătău şi nici la Poiana nu
există o asemenea întrerupere11. Reluarea lui D.D, care, în dorinţa de a publica ceva,
se ocupă de copierea unor date consemnate de adevăraţi cercetători, se opreşte la a
arăta doar cele câteva piese de la sfârşitul sec. II î.H. şi începutul sec. I î.H.
D.D. nu cunoaşte nici ceramica şi nici tipologia altor materiale din această
perioadă. Din această cauză nu înţelege lucruri elementare din arheologie. Aşa, de
pildă, el nu înţelege cum un original de cupă deliană poate să apară într-un nivel mai
sus decât imitaţia acestui tip de vas. Trebuie să-i explic pentru că se miră? D.D.crede
că avem de a face cu o platformă lăsată de strămoşii noştri sub forma unui tort – de
aici nu înţelege cum de un original (cupa deliană) apare mai sus, deci mai târziu, faţă
de original. Ei bine, domnule D.D., într-o aşezare, indiferent din ce epocă este, dacă
există mai multe faze ale aceleiaşi culturi sau în culturi diferite, există posibilitatea ca
foarte multe obiecte mai noi să apară la adâncimi mai mari, tocmai datorită faptului că
locuitorii unei aşezări nu ezitau să-şi construiască sau amenajeze ceva de teama de a
nu deranja straturile mai vechi. În acest fel, orice intervenţie (groapă, construcţie etc.)
scotea la iveală materiale mai vechi, care erau la rândul lor aruncate la nivelul la care
se făceau intervenţii. Aşa se explică prezenţa unor materiale, cu mii de ani mai vechi,
în complexe din epoci mult mai noi. Îmi cer scuze tuturor celor ce citesc aceste
rânduri, pentru explicarea de grădiniţă pe care am fost nevoit să o fac pentru dl. D.D.,
care nu înţelege de ce unele obiecte mai vechi apar în straturi arheologice mai noi.
În legătură cu cele 200 de vetre deschise descoperite pe acropolă, ne permitem
să notăm o mărturie a gradului de înţelegere a dl. D.D., atunci când citeşte o carte pe
care nu o înţelege dar o comentează. Aşa, de pildă, la pag. 71, la capitolul 5 – Anexe
şi gropi, textul nostru este, credem noi, destul de clar „Atât pe acropolă, cât şi în
aşezarea deschisă s-a descoperit un mare număr de vetre deschise, cu o construcţie
simplă. Marea lor majoritate au făcut parte din locuinţe de suprafaţă, lucru
documentat de faptul că în jurul şi sub ele s-au descoperit porţiuni de lutuială. Din
cele peste 200 de vetre pe acropolă--------”. Tot aici, pag. 71 este prezentată o mică
porţiune neafectată de necropola, medievală, care avea 11 faze de refacere a aceleiaşi
vetre, ceea ce demonstrează, încă odată, faptul că avem de a face cu o continuitate de
viaţă. Domnul D. David nu înţelege textul nostru şi consideră că nu a fost „clarificată
situaţia celor peste 200 de vetre dezvelite pe „acropolă” situate în afara clădirilor-----”.
10

M. Babeş, op.cit., p. 233.
R. Vulpe, S. Teodor, Piroboridava. Aşezarea geto-dacică de la Poiana, Bucureşti,
2003, p. 18-19.
11

Zargidava văzută de un pseudoarheolog

253

De aici ne putem da seama de puterea de înţelegere a unui text arheologic de
către D.D. Situaţia din aşezarea deschisă, neînţeleasă de către D.D., este destul de clar
prezentată în monografie. Aici situaţia este oarecum diferită faţă de acropolă.
Suprafaţa întinsă a aşezării civile este destul de normală, gospodăriile locuitorilor erau
mai rarefiate, dar locuirea era identică cu cea de pe acropolă. Acest lucru este bine
precizat în text. Aceleaşi tipuri de artefacte, locuinţe de suprafaţă sau chiar o zonă
sacră, cu excepţia locuinţelor adâncite care erau inexistente în ultimele două niveluri
dacice de pe acropolă, fapt explicabil în condiţiile unui spaţiu limitat şi a unei
stratigrafii complexe. Locuirea mai modestă pe care am notat-o pe acropolă se referă
doar la ultimele faze ale locuirii, poate chiar după părăsirea aşezării, lucru specificat în
text, dar neînţeles de D.D. Acest aspect a fost identificat şi în celelalte două „dave” de
pe Siret – Poiana şi Răcătău. Aceasta nu înseamnă că tot nivelul IV de la Brad, atât pe
acropolă cât şi în aşezarea deschisă, este foarte puţin consistent sau mai puţin intens
locuit decât în sec. I î.H. Autorul „comentariilor”, ori nu înţelege un text şi atunci ar
trebui să-şi vadă de şcoala în care predă istoria, ori inventează teme pe care le publică
din nevoia de a avea o activitate editorială. Păcat că o revistă atât de prestigioasă,
căutată pentru noutăţile pe care le publică, cu o apariţie de invidiat (este printre
puţinele reviste de specialitate din ţară care şi-a păstrat ritmul apariţiei în cei peste 30
ani de activitate) oferă spaţiu unor pretinşi arheologi, care nici nu ştiu pe ce lume
trăiesc, aducând în discuţie teme pe care nu le înţeleg sau repetă nedumeriri ale altora,
pentru a se afla în atenţia publică. Pentru a-şi înmulţi paginile, fără nici un temei, D.D.
adaugă la textul publicat ilustraţie din lucrarea mea, care, la reducerea impusă de
formatul revistei nu înseamnă nimic. Dacă D.D. nu a înţeles nimic din planurile şi
profilele publicate în monografie, la o scară cât de cât mai adecvată, ce poate înţelege
un cititor din planşele reproduse destul de înecate din cauza reducerii la scară? Era
suficient să folosească trimiterile la textul publicat de autorul descoperirilor, care ar fi
însemnat şi o invitaţie pentru a înţelege mai bine situaţia de la Brad.
Din „comentariile” dlui. D.D. nu am putut desluşi ce înseamnă etape de
dezvoltare şi ce înţelege prin continuitate? Oare etapele, care sunt fireşti într-o
evoluţie, sunt contrare unei evoluţii? Ce etape cunoaşte D.D., în perioada
„clasică” a culturii dacice şi care sunt elementele care nu duc la o continuitate de
viaţă în sec. I î.H. – I-II d.H? Stratigrafia aşezării de la Brad în nici un caz nu
înseamnă etape diferite, care nu constituie o continuitate în evoluţie.
Privitor la descoperirile monetare, D.D. se află, de asemenea în „treabă”,
punându-mă la punct cu faptul că monedele „nu reprezintă decât un argument de
datare postquem”. Acest lucru este bine marcat în monografie. Era suficient ca
D.D. să citească, cu atenţie, textul cap. 5 Monede (p. 248-252) sau concluziile
lucrării (p. 301-302) pentru a se lămuri asupra datării pe bază de monede.
Gropile cu schelete umane descoperite la Brad deşi nu reprezintă o noutate în
cultura materială şi spirituală a dacilor în perioada clasică, ele constituie, prin zona în
care au fost descoperite şi numărul relativ mare, o componentă majoră în cunoaşterea
ritului şi ritualurilor de înmormântare. Doar lacunele de cercetare a zonelor în care pot
fi asemenea morminte, ne referim la aşezările deschise ale acestor „dave”, fac posibilă
o necunoaştere a acestui tip de morminte. Este momentul să arătăm că aproape la nici
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una din aceste dave nu a fost cercetată zona aşezării deschise. Chiar la Brad, unde s-au
făcut cercetări pe suprafeţe mai mari în această zonă nu s-au realizat săpături care să
depăşească 5-7% din acest perimetru. Acest tip de morminte a apărut, însă, şi la
Răcătău, e adevărat nu acolo unde le plasează dl. D.D. care, participând la săpături nu
a înţeles că este vorba de zona intrării pe acropolă, unde s-au descoperit câteva
morminte, care aparţin, însă, epocii bronzului. Cele din epoca dacică se aflau pe
contra escarpa şanţului de apărare, către aşezarea deschisă, unde, nici aici nu au fost
realizate săpături pentru cunoaşterea situaţiei stratigrafice sau a întinderii aşezării
nefortificate.
Din ceea ce scrie D.D. în „comentarii” am aflat de îndoielile dlui. prof. M. Babeş
referitoare la „prezentarea corectă a acestor gropi”. Este vorba de gropile cu schelete
umane de la Brad. Îmi este greu să calific o asemenea „îndoială”, dar nu pot nega
existenţa unor păreri diferite în legătură cu asemenea morminte. Dar, de aici până a
exprima îndoiala că autorul descoperirilor a „născocit” acele praguri sau socluri unde
erau aşezate cadavrele celor înmormântaţi acolo, nedumerirea duce la ideea că D.D.
nu a înţeles, poate, cele exprimate de cercetătorul bucureştean. Oare este atât de greu
să observi asemenea situaţii? Ce facem atunci cu interpretările privind nu numai
pragurile ci şi nişele caracteristice pentru anumite morminte sarmatice sau gotice?
Dacă asemenea situaţii pot fi socotite de neînţeles pentru anumiţi arheologi, atunci nu
mai putem vorbi de specialişti în domeniu. Ajungem cu toţii arheologi de birou, de
unde, asemenea dlui. D.D. putem comenta orice sau nega orice realitate care nu
corespunde propriilor idei născocite în afara realităţilor de pe şantier.
Deocamdată nu avem nici un motiv să credem că avem de a face cu sacrificii
umane, în condiţiile în care multe din schelete sunt întregi, aranjate cu grijă în gropi,
cu inventar, uneori destul de bogat. Până nu se vor cerceta mai multe aşezări deschise
ale acestor „dave” nu ne putem pronunţa. Lipsa unor porţiuni din schelete este
prezentă şi în necropolele obişnuite, bine studiate, din epoci diferite, unde nici pe
departe nu se consideră sacrificii umane sau „descoperiri macabre” cum le numeşte
dl. D.D. Pentru a da verdictul unui sacrificiu uman este necesar să avem probe
concludente privind felul cum era realizat acel sacrificiu – prin sufocare, decapitare
etc. care ar lăsa semne specifice uşor de controlat.
Legat de aceste morminte dl. D.D. contestă metoda de cercetare a gropilor prin
golire, neînţelegând că aceasta este o practică generală, firească, în condiţiile unor
spaţii mai largi de cercetare. Cercetarea tuturor complexelor adâncite în acest mod, nu
aduce nici un prejudiciu calităţii cercetării, din contra. Probabil nu a văzut cum se face
o golire sistematică a unei gropi şi nici cum se realizează profilul unui asemenea
complex închis.
Acelaşi lucru şi pentru Groapa 18 de cult, cu semnificaţiile ei. Este greu să
înţeleagă dl. D.D. cum se cercetează o asemenea groapă. Cu atât mai mult să afle ce
semnificaţie are. Este adevărat, fiind singura săpată în întregime şi publicată, nu oferă
prea multe analogii, dar existenţa lor în aproape toate aşezările de tip „dava” situate în
aceeaşi zonă a aşezării, poate constitui un element important. Publicarea celei de a
doua, de mărime impresionantă, cea de la Răcătău, va aduce elemente destul de
importante, care să întărească concluziile noastre. Oricum prea mult pentru D.D.
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Verdictul că groapa de la Popeşti este o fântână nu poate schimba nimic din
argumentele noastre privitor la rolul celei de la Brad şi Răcătău. Mai mult, faptul că
cea de la Popeşti nu a putut fi cercetată în întregime orice ipoteză este valabilă, dar
mai mult către concluziile noastre, unde avem rezultate definitive şi nu presupuneri.
Cercetarea „fântânii” de la Popeşti, până la adâncimea de 6 m. a fost făcută în tehnica
săpării prin secţionare? Ar fi interesant de ştiut cum s-a rezolvat acest lucru.
Analogiile făcute cu celelalte aşezări de tip „dava” care au asemenea gropi de
dimensiuni foarte mari au fost realizate doar pe baza locului lor în aşezare şi nu din
alte puncte de vedere, mai ales că nu sunt cercetate în întregime şi publicate.
În legătură cu observaţiile referitoare la sanctuarele de la Brad nici nu mai este
necesar să explicăm prea multe, deoarece dl. D.D. nu cunoaşte nici măcar lucruri
elementare despre stratigrafie, micro stratigrafie, situaţii cu totul aparte care pot fi
sesizate doar pe şantier. Cercetarea sanctuarului de la Brad a fost realizată în trei
campanii lungi de săpături, timp în care au fost făcute numeroase observaţii. Toate
situaţiile au fost analizate cu minuţiozitate, aşa încât cele trei faze ale sanctuarului sunt
bine documentate. Noi nu am mers pe metoda suprapunerilor de desene cum face
dl. D.D. care nu a trecut de faza cărţilor de colorat. Argumentarea celor trei faze este
realizată pe baza unor situaţii stratigrafice certe în care fiecare fază o acoperă pe
cealaltă, demonstrând o succesiune şi nu o contemporaneitate, chiar dacă acest lucru
se întâmplă într-un timp relativ scurt. Toate „comentariile” legate de sanctuare, palat,
absida palatului sau cuptorul din apropiere stârnesc zâmbete, dacă apelăm nu numai la
ilustraţia din monografie ci şi la textul care însoţeşte fiecare complex citat.
Toată ilustraţia copiată din monografie, prezentată la o scară neadecvată care
însoţesc criticele dlui. D.D., nu are nici un sens, nu reprezintă aproape nimic în afară
de faptul că ocupă câteva pagini din revista Carpica, pentru a arăta ce „contribuţie”
marcantă a adus dl. D.D., la cunoaşterea sau prezentarea într-o nouă formulă a unei
staţiuni de talia celei de la Brad. Este o ruşine pentru un profesor de istorie, care mai şi
recidivează cu aceeaşi emfază, în Carpica, XXXIV/2005, unde este prezentată
staţiunea arheologică de la Răcătău12.
Chiar dacă dorinţa dl. D.D. de a realiza un referat sau un articol, cerut de
condiţia de a fi doctorand, încurajat, poate, şi de profesorul care îi conduce doctoratul,
bunul simţ îl obliga să apeleze la o prezentare în limita respectului faţă de cuvântul
scris şi să reacţioneze, chiar cu mult curaj atunci când este stăpân pe situaţii cunoscute
din şantier sau din analiza materialului provenit din aşezarea respectivă. Aceasta, însă,
înseamnă o muncă deosebită pe care D.D. nu are obişnuinţa să o facă.

12

David Daniel, O încercare de prezentare a staţiunii de epocă La Téne de la Răcătău, în
Carpica, XXXIV, 2005, p. 95-102.

SORIN NEMETI, SINCTRETISMUL RELIGIOS ÎN DACIA ROMANĂ,
CLUJ-NAPOCA, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2005, 423 PAG.
Despre sincretism ca fenomen religios, în general, despre cel specific
Imperiului roman, în special, există o literatură abundentă, conţinând puncte de
vedere divergente şi tipologii variate. Faptul nu trebuie să surprindă: ca despre orice
elaborat intelectual modern utilizat pentru a defini sau explica realităţi istorice
complexe, o communis opinio este imposibilă. Dincolo însă de disputele dintre
savanţi pe marginea viabilităţii sau fragilităţii unui concept comod, importantă este
înţelegerea şi descifrarea corectă a semnificaţiei şi conţinutului unor fenomene
create şi trăite de cei din vechime în absenţa unui termen neechivoc. Lucrarea lui
Sorin Nemeti, universitar format în atmosfera intelectuală de rafinament spiritual
din jurul profesorului Mihai Bărbulescu, directorul Institutului de Studii Clasice din
Cluj-Napoca, istoric al Antichităţii preţuit de colegii de breaslă din întreaga ţară,
este un bun exemplu în acest sens. Ca orice cercetător autentic, cu lecturi
numeroase şi profunde, autorul nu s-a lăsat intimidat de faptul că despre
sincretismul religios roman s-au pronunţat învăţaţi precum Franz Cumont, Pierre
Lévêque, Françoise Dunand, André Motte, Vinciane Pirenne-Delforge, Marcel Le
Glay, Robert Etienne, R. Fellmann sau R. Lebrun, iar despre cel din Dacia au scris
Constantin Daicoviciu, Mihail Macrea, Dumitru Tudor, Mihai Bărbulescu sau Emil
Condurachi (vezi p. 11-15, 27-39). Înarmat cu o metodologie riguroasă, având ca
fundament sugestiile fenomenologiei şi istoriei religiilor (p. 16-26), Sorin Nemeti a
abandonat calea tradiţională de investigare a sincretismului din provincia norddunăreană, respectiv cea preocupată de stabilirea unei tipologii cât mai riguroase,
optând pentru o abordare situată la întretăierea dintre „interpretarea evoluţionistă şi
cea structurală” (p. 21), focalizându-şi astfel atenţia asupra „parametrilor”
fenomenului în Antichitate, asupra „mecanismelor” care l-au generat şi asupra
„criteriilor esenţiale” care-l definesc (p. 39-43). Concluzia sa este că sincretismele
politeismelor antice sunt creaţii apărute la congruenţa dintre pârghiile de evoluţie şi
adaptare ale sistemelor religioase înseşi (cumulul, alterarea) – este aşa-numitul
„syncretism from within”, dar se pot datora şi contaminărilor, împrumuturilor,
conflictelor dintre diferitele patrimonii religioase coexistente mai mult sau mai
puţin în aceeaşi arie – este aşa-numitul „synchretism from without” (p. 43). Astfel,
printr-un complex proces de interpretatio Graeca, Romana şi „barbară” (Gallica,
Germanica, Africana, Syriaca etc.), dictat de „logica cumulului” (p. 43-68), în
politeismul specific Imperiului roman s-au întretăiat fenomene sincretice şi
henoteiste cu tendinţe monoteizante (p. 68-78), ilustrate de emergenţa unor
„divinităţi cumularde, pantee, «henoteiste» sau de factură monoteistă, care tind să
monopolizeze diverse domenii de competenţă, să înglobeze alte figuri divine, să
transforme divinităţi bine determinate în simple epitete divine, să domine viţa
religioasă a unor comunităţi până la excluderea, totală sau parţială, a altor zei” (p. 68).
Cu acest bagaj teoretic, conceptual şi metodologic, Sorin Nemeti a analizat în
două capitole substanţiale, pe de o parte, mecanismele care, în funcţie de structurile
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etnice şi cultele din Dacia, au făcut posibilă, prin aculturaţie sau refuz al acesteia,
prin adaptare sau interpretare, „geneza” unor divinităţi sincretice proprii grupurilor
de colonişti illyiri, africani, celţi, germanici, syro-palmyreni sau adorate cu
probabilitate de dacii cuceriţi (p. 79-218) şi, pe de alta, zeităţile care s-au pretat, prin
natură, atribute, teologie şi liturghie, unor tendinţe cumularde, henoteiste, panteiste
(p. 219-322). Nu vom intra în detaliile demersului întreprins de Sorin Nemeti;
specialistul în istoria religiei romane sau doar cel interesat de istoria Daciei romane
se va putea convinge de fineţea discursului, de densitatea ideatică, de preocuparea
autorului pentru susţinerea demonstraţiei pe un material documentar cât mai
convingător (vezi şi bogatul repertoriu de descoperiri epigrafice şi sculpturale
inserat la finalul volumului) (p. 327-380). Ne mărginim la a aminti doar câteva
dintre concluziile istoricului clujean, unele cu atât mai interesante cu cât contrazic
opinii şi interpretări consacrate de decenii şi considerate aproape imuabile. Astfel,
despre eventualele supravieţuiri ale religiei dacice în vremea stăpânirii romane sau
despre posibila interpretatio Dacica sau Romana (p. 185-218), rezultatul analizei
lui Sorin Nemeti e cât se poate de tranşant: „absenţa totală a zeilor dacilor” în
provincia nord-dunăreană; „teoria originii dacice a cultului Cavalerilor Danubieni
rămâne o simplă ipoteză, mai probabilă fiind o origine «moesică»”; „divinităţile
adorate de dacii din diaspora sunt cele clasice sau cele locale întâlnite în locurile
unde au ajuns” (p. 216). Cauzele acestei realităţi aproape triste? Convertirea
integrală a dacilor (p. 217-218). Incitante sunt şi multe dintre încheierile ce privesc
cultele cu aspiraţii universaliste; iată doar câteva dintre ele: evoluţia lui Iupiter
Dolichenus spre un zeu panteu, cosmocrator şi omnipotens, are un caracter limitat,
decelabilă doar în centrele sacerdotale importante, printre care se numără şi cele din
Dacia (p. 224-235); Iupiter depulsor „este un zeu cu origine celtică, un zeu major
cu aptitudini războinice care a fost echivalat cu Iupiter” (p. 260), prezenţa sa în
teritoriul roman din stânga fluviului datorându-se coloniştilor celţi din Noricum şi
Pannonia şi illyrilor din Dalmatia nord-vestică (p. 258-262); Theos Hypsistos nu
este nici un Baal syrian, nici Yahveh al evreilor în haine greco-romane, cum se
susţine în istoriografie, ci divinitatea abstractă, anonimă şi unică, dar nu
exclusivistă, a unei secte numite de autorii creştini a hypsistarieni-lor sau
hypsistieni-lor originari din Asia Mică (p. 271-279); cu el se aseamănă Deus
Aeternus, preponderent în zona vestică, latinofonă, a Imperiului, care nu reprezintă
o deghizare a unui Ba’al syrian, o ipostază a lui Aiôn-Kronos, o interpretatio a lui
Yahveh iudaic, cum au înclinat să creadă unul sau altul dintre cercetătorii anteriori,
epicleza aeternus putând fi ataşată oricărei divinităţi (p. 279-288); la fel, Iupiter
summus exsuperantissimus, pomenit de o inscripţie de la Apulum, nu pare a fi o
interpretatio classica a lui Baalshamîn, cum credea Franz Cumont, nici un
echivalent latin al lui Theos Hypsistos, cum aprecia Silviu Sanie, ci o creaţie
intelectuală de sorginte medioplatonică privitoare la „ierarhia piramidală a lumii
divine”, aflată în strânsă conexiune cu teologia imperială şi, deci, popularizată
dinspre Palat (p. 288-293); gemele şi piesele magice care conţin numele Iaô,
Sabaoth, Adonai, Abrasax ş.a. nu au caracter gnostic şi nu sunt ilustrative pentru
răspândirea creştinismului timpuriu pe teritoriul României, ci „documentează
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existenţa în antichitate în acest spaţiu a adepţilor magiei internaţionale, ce folosesc
în practicile lor (legate în special de magia medicală) amulete şi talismane incizate
cu aceleaşi figuri şi inscripţii ca peste tot în lumea romană” (p. 297-306, citatul fiind
de la p. 305).
Prin urmare, o carte profundă, bine documentată, nonconformistă, conţinând
idei originale, generatoare de întrebări. Datorită substanţialul rezumat în limba
engleză (p. 397-419), această valoroasă realizare a istoriografiei româneşti a
Antichităţii romane va deveni accesibilă şi mediilor academice şi universitare de
peste hotare.

Nelu Zugravu

ADRIAN BEJAN, ETNOGENEZA ROMÂNILOR: PROCES ISTORIC
EUROPEAN, TIMIŞOARA, EDITURA EXCELSIOR, 2004,
230 PAG.+XXXII pl.
Schema urmărită de autor este cea clasică, întrutotul valabilă – daco-romaniromanici-români –, dar lipsa de viziune, cultura redusă şi incapacitatea de a evita
descriptivismul sufocă subiectul într-un noian de date (evenimente, structuri
administrative, meşteşuguri, tipologii, migraţii, culturi, tipare, liste interminabile de
descoperiri etc.), care n-are nimic a face cu etnogeneza. Nici cititorul avizat, nici cel
obişnuit nu vor avea la finalul lecturii o ideea clară despre ce înseamnă etnogeneza
românilor, de ce anume este un „fenomen european”, ce-l apropie şi ce-l diferenţiază
de procesele similare din alte spaţii. Foarte probabil cartea reprezintă un curs
universitar. Impardonabile sunt concepţia perimată pe care Adrian Bejan o are
despre unele realităţi şi procese istorice din Antichitate (de exemplu: criza
Imperiului de la mijlocul secolului al III-lea, descrisă, aşa cum făceau istoricii
veacului al XVIII-lea, în termeni catastrofici – vezi p. 9-45, în special p. 9-10; „cea
mai veche ştire despre obştea sătească geto-dacă se află în Odele poetului Horaţiu...”
– p. 132; p. 188-191 etc.), modul simplist şi adeseori greşit de înţelegere şi
explicare a unor realităţi istorice foarte complexe, ca şi serioasele goluri de
informare şi preluările fără discernământ din bibliografia semnată de diletanţi a
tot felul de idei (ex.: Constantin, căruia i s-a arătat în vis însuşi Isus (!), indicându-i
semnul crucii pe cer (!) (p. 18), a transformat creştinismul în religie de stat (sic!) (p.
19); tot el s-a intitulat „Dominus et Deus” (!) (p. 19); societatea germanică se
caracteriza prin „democraţia militară” (!) (p. 22-23); „Histria a avut încă de la
începutul stăpânirii romane statutul de foederat (!) sau oraş liber (!) /a fost tot timpul
civitas stipendiaria – n.n./” (p. 90); „cele mai frecvente simboluri paleocreştine în
provincia Dacia au fost delfinul şi tridentul (aediculi funerari (sic!) la Potaissa), viţa
de vie (coronament funerar la Alba Iulia şi monument funerar la Micia)” (p. 137);
arianismul – sectă creştină (p. 190); patriarhia de Constantinopol – „for primar bisericesc” (p. 20, 190); „Secolul IV a debutat însă pe planul religios cu represaliile
anticreştine din timpul lui Domiţian (!)” (p. 139) etc.), limbajul total depăşit
(„societatea sclavagistă romană” – p. 7; „profunda criză politică din secolele IV-V” –
p. 12 etc.), exprimările ilogice şi eronate, care provoacă zâmbet şi confuzie
(„Eforturile lui Aurelianus de refacere a unităţii imperiului îi aduce (sic!)... (p. 11);
„funcţia imperială primeşte (!) caracter despotic... Împăratul se va intitula dominus et
deus, la care se vor adăuga atribute (!) de despot şi bazileu. Ele impun supunerea
completă faţă de purtătorul lor, asemenea monarhiilor elenistice şi orientale” (p. 12);
„după căderea Imperiului Roman de Apus, prin îndepărtarea ultimului împărat roman
Romulus Augustulus în anul 476 de către regele herurilor /corect, herulilor – n.n./
Odoacru, acesta trimite împăratului Zenon la Constantinopol însemnele imperiale de
la Roma” (p. 16); „coabitarea dintre autohtoni şi migratori şi influenţa covârşitoare a
civilizaţiei statului bizantin declanşând procesul de etnogeneză europeană în
provinciile europene ale imperiului (!), respectiv romanitatea orientală (!) (p. 21);
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„onomasticile (!) celtice şi germanice” (p. 69); „Callatis... are statutul unui (!) /corect,
unei – n.n./ civitas foederata” (p. 90); „teritoriul dacic neintegrat provinciilor Dacia şi
Moesia Inferior vor rămâne (sic!) sub controlul dacilor liber” (p. 93); „arta, pictura şi
sculptura paleocreştină a utilizat simboluri specifice creştinismului” (p. 137);
„problema aportului pe care personalităţi creştine... l-au adus (sic!)” (p. 145),
„descoperiri migratoare (!)” (p. 191) etc.), formulările tautologice („etnogeneza
popoarelor (sic!) europene” – p. 7, 45; „etnogeneza poporului (sic!) român – p. 8;
„etapizării cronologice” – p. 136 etc.), inconsecvenţele şi chiar greşelile din redarea
onomasticii antice, dar şi moderne, uneori pe aceeaşi pagină (Spania /în
Antichitate?/ (p. 16, 25, 30) – Hispania (p. 18, 115) – Hispannia /sic!/ (p. 69, 71),
Teodosius (p. 14, 25, 27, 28, 120, 121) – Teodosiu (p. 14, 15, 19, 20, 120, 121, 157) –
Theodosius (p. 29, 30, 123, 160, 172), Polibiu (p. 22) – Polybius (p. 91), Cunimund
(p. 33) – Kunimund (p. 35), Tropaeum Traiani (passim) – Trophaeum Traiani (p. 92),
Callatis (passim) – Calatis (p. 92), Anastasius (p. 14, 16, 123, 124, 185) – Anastasios
(p. 119, 121), Recared /corect, Reccared/ (p. 25), Iulius /corect, Iunius/ Soranus (p.
142), thraco-bythyniene /corect, bithyniene/ (p. 69), Sanium /corect, Samnium/ (p.
70), Palmyria (p. 69) – Palmyra (p. 71), Siria (p. 69, 137) – Syria (p. 69), Tracia (p.
24, 41, 42, 69, 120, 137, 147, 148, 160) – Thracia (p. 24, 78, 121, 142), Milano (18) –
Milan (p. 86) – Mediolanum (p. 30, 136), Hoghiş /corect, Hoghiz/ (p. 31), Halmiris
(p. 42) – Halmyris (p. 92, 144), Dinogeţia /corect, Dinogetia/ (passim), Scaptopare
/corect., Scaptopara/ (p. 132), Scythia Major (Superior (!), Prima (!)) (p. 137), Dacia
Mediteraneea /corect, Mediterranea/ (p. 117, 139), Capadocia /corect, Cappadocia/ (p.
141, 142, 145), Madgiaru /corect, Madgearu/ (p. 96), Livia /corect, Ligia/ Bârzu (p.
184) etc.), sistemul defectuos de trimiteri la scrieri antice sau la autori moderni
(Bejan habar n-are cum se citează un autor antic, drept pentru care cititorul nu poate
să-şi dea seama despre ce operă a acestuia este vorba) („Procopius, 1972, p. 67” (p.
15); „Historia Augusta, p. 108-109. Cei treizeci de tirani: Regalianus, 10” (p. 23);
„Iordanes, 1939, p. 133” (p. 30); „Teophanes Confesor, Cronografia, p. 278, 1970, p.
611” (p. 37); „Georgios Monachos, IX, 20, p. 659, 1-10, 1970, p. 633” (p. 37);
„Tacitus, XII, 29, 5” (p. 153); p. 102, 135, 179 etc.), gravele greşeli de limbă latină,
de neiertat pentru un profesor care predă Antichitatea romană („doi augustis”
(p. 11, 17) pentru „doi augusti”; „unui augustis” (p. 11) pentru „unui augustus”; „un
caesares” (p. 11) pentru „un caesar”; „aedili (p. 59) pentru „aediles”; „un oraş cu
rang de coloniae” (p. 61) pentru „un oraş cu rang de colonia”; „domuri” (p. 61)
pentru „domus”, „teritoria” (p. 62) în loc de „territoria”; „titlul de coloniae” (p. 62)
pentru „titlul de colonia”; „ajungând, probabil, în timpul lui Commodus coloniae
/corect, colonia/ Aurelia Apulensis” (p. 63); „titlul de Municipii /corect, municipium/
Septimii Porolissensium (p. 64); „therme” (p. 66) în loc de „thermae”; „vicus-urile”
(p. 66, 91) pentru „vici”; „vici militari” (p. 67) pentru „vici militares”; „colegium” (p.
75) pentru „collegium”; „armamentarii” (p. 75) pentru „armamentarium”; „jus
comercii” (p. 80) pentru „jus commercii”; „III Scitica” (p. 87) pentru „III Scythica”;
„Tacitus (Historia) (p. 87) pentru „Tacitus (Historiae)”; „Caius Oppius Sabibus” (p.
87) pentru „Caius Oppius Sabinus”; „Dacia restituto” (p. 120) pentru „Dacia
restituta”; „jus valachorum” (p. 130, 131, 132) pentru „jus Valachorum”; „aediculi”
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(p. 137) pentru „aediculae” etc.), lipsa unui criteriu riguros de realizare a
bibliografiei (A. Bejan nu ştie să facă distincţie între o lucrare generală şi una
specială, de vreme ce include în aceeaşi categorie de „lucrări generale”, alături de
tratatul de istoria românilor al lui Nicolae Iorga sau al Academiei Române, cărţi
tratând probleme superspecializate – arta traco-getică, ceramica geto-dacică,
mineritul, şamanismul etc.), menţionarea defectuoasă în lista bibliografică a
numelui unor autori sau a elementelor tehnice (titlu, editor, traducător, loc şi an
de apariţie) în cazul unor lucrări (p. 192: Ambrosius, Expositus evanhelii /sic!/;
Flavius Iosephus /sic!/; Leon Gramaticus /sic!/; Iordannes /sic!/; N.Ş. Tanasoca /sic!/;
p. 193: Procopius din Caesarea, Războiul cu goţii, Bucureşti, 1963 /traducere,
îngrijire?/; Procopius din Caesarea, Istoria secretă, Bucureşti, 1972 /traducere,
îngrijire?/; Brătianu, Gh.I., O enigmă şi un miracol istoric: poporul român,
Bucureşti, 1988 /editor?/; Brehier /sic!/, Louis, Civilizaţia bizantină, Bucureşti, 1994
/traducere, note complementare?/; Dănilă, N., Daco-romania /sic!/; Drâmba /sic!/,
Ovidiu; Dumitraşcu, Sever, Dacia Apuseană /sic!/; p. 197: Pippidi, Dionisie /sic!/;
Popescu, Emilian, Christianitas daco-romana /sic!/; Stoicescu, Nicolae,
Continuitatea românilor /sic!/; p. 198: Zugravu, Nelu, Istoria romanităţii norddunărene /sic!/, Bucureşti /sic!/, 1995 /sic!/ etc.). Dar cel mai jenant şi inadmisibil
lucru este că Adrian Bejan şi-a însuşit fără scrupule idei aparţinând altor istorici şi a
preluat fragmente întregi din scrierile acestora, fără să amintească de aceştia şi fără să
pună ghilimele. Chiar scriind un curs universitar, care, prin caracterul său de
generalitate, nu poate fi în întregime original, deontologia profesională l-ar fi obligat
la un minim respect pentru cei care au gândit înaintea lui asupra unor probleme.
Cititorul acestor rânduri ne va scuza pentru că suntem nevoiţi să facem trimiteri la
lucrările semnate de noi. Iată dovezile:
Bejan, Etnogeneza..., p. 54: „ea /romanizarea
– n.n./ nu a reprezentat o politică deliberată a
autorităţilor de stat, ci s-a desfăşurat aleatoriu
prin caracterul liberal al regimului
administrativ roman”.

Ibidem, p. 54: „romanizarea nu este un
proces de control al statului roman, ci
reprezintă un proces în care populaţiile
indigene au ca fundament dezvoltarea
anterioară, elita aristocratică şi comunităţile
1

N. Zugravu, Roma. Politică şi aculturaţie.
Introducere la problema romanizării, Iaşi,
19991, p. 28: „Romanizarea n-a reprezentat o
politică deliberată, conştientă a autorităţilor de
stat, ci s-a desfăşurat oarecum aleatoriu,
caracterul liberal al regimului administrativ
roman favorizând răspândirea elementelor de
civilizaţie romană şi stimulând voinţa unora
dintre autohtoni (în special elitele) de a şi le
însuşi”.
Ibidem, p. 29-30: „[p. 29] o altă direcţie de
cercetare... defineşte // [p. 30] romanizarea nu
ca un proces unilateral de autoritate şi control
din partea Romei, care ar fi aneantizat valorile
locale, ci unul în care populaţiile indigene,

Această lucrare nici măcar nu este indicată în lista bibliografică de la sfârşitul volumului.
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rurale integrându-se
romane”.

culturii

şi

limbii

Ibidem, p. 85-86: „[p. 85] Sunt /descoperirile
de factură creştină – n.n./ însă // [p. 86]
manifestări disparate, între hotarele statului
roman.
Ele /obiectele paleocreştine – n.n./ nu sunt
prea numeroase şi aparţin în general artei
minore, datându-se majoritatea în a doua
jumătate a secolului al III-lea d.Hr. Dacă nu
se poate vorbi de o generalizare a noii
credinţe în intervalul cronologic amintit, se
poate aprecia însă că la acea vreme, în cele
două provincii existau nu numai creştini
izolaţi, dar şi nuclee de credincioşi. Este
valabil îndeosebi pentru Dobrogea, unde
comunitatea devenise o realitate, modul de
existenţă a adepţilor noii religii. Faptul este
atestat şi documentar, prin acte de martiraj ale
creştinilor căzuţi în vremea lui Diocleţian,
reflectând organizarea ierarhică creştină aici
înainte de edictul de la Milan (313), prin menţionarea lui Evanghelicus, episcop de Tomis,
purtător /sic!/ al sfintelor lui Dumnezeu biserici (plural, deci mai multe lăcaşuri de cult
/sic!/).

Mici nuclee creştine au existat probabil şi în
spaţiul fostei Dacii, descoperirile creştine sau
gnostico-creştine de la Romula, Potaissa,
Orlea fiind argumente că în stânga Dunării

având ca fundament dezvoltarea anterioară,
«was entirely responsible for romanizing
itself». Aşadar, autohtonii – după unii, în
primul rând elita, după alţii, mai ales
comunităţile
rurale
–,
«raliindu-se»,
«integrându-se» administraţiei, culturii şi
limbii romanilor, devin un factor activ al
romanizării însăşi...”
N. Zugravu, Geneza creştinismului popular
al românilor, Bucureşti, 1997: „[p. 182]
obiectele de factură creştină sau purtând
însemne specifice religiei creştine apar numai
în zonele integrate în secolele I-III între
hotarele statului roman...
Obiectele paleocreştine din Moesia Inferior şi
Dacia nu sunt foarte numeroase şi aparţin, în
general, artei minore. Cele mai multe dintre
ele sunt datate în veacul al III-lea, în special în
a doua sa parte, sau la sfârşitul acestuia şi
începutul celui următor... // [p. 183] aceasta
înseamnă că nu se poate vorbi de o
generalizare a noi credinţe în intervalul
amintit. Totuşi, prezenţa unor monumente cu
însemne creştine din veacul al III-lea este un
argument indubitabil că, la acea vreme, în cele
două provincii existau nu numai creştini
izolaţi, dar şi nuclee de credincioşi. În aceste
sens, nu trebuie pierdut din vedere că, pe
vremea stăpânirii romane în spaţiul românesc,
comunitatea devenise o realitate, era modul
de existenţă a adepţilor noii religii... // [p. 184]
În sprijinul ideii că în aceeaşi perioadă se
formaseră deja nuclee relativ coerente în
Doborgea romană există şi alte argumente.
Astfel, actul de martiraj al Sfinţilor Epictet şi
Astion, căzuţi în timpul persecuţiilor din
vremea
lui
Diocletianus
(284-305),
menţionează pe episcopul Evangelicus de
Tomis – „păzitor al sfintelor lui Dumnezeu
biserici” (la plural!) din provincie...
Cât priveşte Dacia, materialele creştine sau
gnostico-creştine mai numeroase de la
Romula, Potaissa, Orlea... sunt argumente în
sprijinul ideii că în provincia din stânga
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existau «biserici» creştine.
În spaţiul extracarpatic (dacii liberi) se poate
admite prezenţa adepţilor noii religii doar
după mijlocul secolului III, credincioşii
respectivi
provenind
din
rândurile
prizonierilor luaţi de carpi şi de goţi din
provinciile sud-dunărene.”
Ibidem, p. 86: „Propagarea credinţei s-a făcut
printr-un fel de «evanghelizare celulară», o
mişcare ce s-a întins de la o «celulă» la alta ,
de la un oraş la altul...”
Ibidem, p. 86: „Deşi limba originară a
cultului a fost greaca, din secolul II, în
provinciile latinofone latina i se substituie
treptat, din acest moment creştinismul
devenind un factor de romanizare”.

Ibidem, p. 86: „Instaurarea stăpânirii romane
în stânga Dunării s-a soldat cu un transfer de
civilizaţie de factură romană, respectiv un nou
sistem de valori politice, morale, alte
concepţii artistice şi estetice, o ideologie
specifică, o altă limbă oficială – latina, tradiţii,
mentalităţi, credinţe de altă sorginte şi cu alte
modalităţi de manifestare. În acest fel, o bună
parte a patromoniului spiritual autohton a fost
anihilat. În acelaşi timp însă, unele valori
tradiţionale s-au dovedit viabile, ceea cea a
dat specificul romanităţii nord-dunărene.
Însuşirea cultelor romane de către autohtoni a
reprezentat factorul decisiv al romanizării
Daciei, asimilarea valorilor culturii spirituale
a marcat integrarea definitivă a geto-dacilor în
universul roman.”

263

fluviului existau mici nuclee creştine la
mijlocul veacului al III-lea. Aceste «Biserici»,
cum sunt numite de izvoarele epocii...
În spaţiul extraprovincial (Moldova şi
Muntenia)... [p. 185] prezenţa unor adepţi ai
noii religii poate fi admisă după mijlocul
secolului al III-lea... Credincioşii respectivi
proveneau din rândurile prizonierilor luaţi de
carpi şi gothi din provinciile sud-dunărene...
Ibidem, p. 187: „Propagarea credinţei s-a
făcut printr-un fel de «evaghelizare celulară»,
cum o numesc istoricii, respectiv o mişcare ce
s-a întins de la o «celulă» la alta, de la un oraş
la altul...”
Ibidem: „[p. 187] Limba primară a
creştinismului, a evanghelizării primitive şi a
liturghiei celor mai // [p. 188] vechi
comunităţi din Orient şi Occident a fost,
indiscutabil, greaca-koinè. Abia începând din
secolul al II-lea, în provinciile latinofone,
latina a început să substituie, puţin câte puţin,
greaca în partea didactică a liturghiei
comunitare. Din acel moment, creştinismul
devine un «factor de latinizare»”.
N. Zugravu, Istoria romanităţii norddunărene (secolele II-VIII). Contribuţii la
etnogeneza românilor, Iaşi, 1994: „[p. 83]
Instaurarea stăpânirii romane în stânga
Dunării s-a soldat şi cu un transfer de
civilizaţie de factură romană, respectiv un
nou sistem de valori politice, morale, alte
concepţii artistice şi estetice, o ideologie
specifică, o altă limbă oficială – latina, tradiţii,
mentalităţi, credinţe de altă sorginte şi cu alte
modalităţi de manifestare. În acest fel, o bună
parte a patrimoniului spiritual autohton a fost
anihilat...; în acelaşi timp, însă, unele valori
tradiţionale s-au dovedit viabile..., ceea ce a
dat specificul romanităţii nord-dunărene. Aşa
cum s-a arătat în istoriografie, însuşirea
culturii spirituale // [p. 84] romane de către
autohtoni reprezintă factorul decisiv al
romanizării... cu alte cuvinte, asimilarea
valorilor culturii spirituale marchează
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Ibidem, p. 89: „De la crearea Moesiei, acest
teritoriu a fost puternic apărat de unităţi
militare: două legiuni pe vremea lui Tiberius,
trei sub Augustus /sic!/, patru sub Vespasian
şi cinci în timpul lui Domiţian şi Traian: III
/sic!/ Flavia Felix cu castrul de legiune la
Singidunum–Belgrad; VII Claudia la
Viminacium–Kostolac; I Italica la Novae–
Sistov /sic!/; XI Claudia la Durostorum–
Silistra şi V Macedonica la Troesmis–Igliţa,
Turcoaia”.
Ibidem, p. 139: „Debutând sub semnul
pagânismului, secolul IV a sfârşit sub zodia
creştinismului triumfător.”
Ibidem, p. 142: „Consolidarea lor şi întărirea
legăturilor cu biserica din imperiu au fost
favorizate, începând cu ultimele decenii ale
secolului IV, de extinderea jurisdicţională aici
a episcopiei de Constantinopol asupra
eparhiilor din Thracia şi a «ţinuturilor
barbare» dependente de acestea.”

„Se poate considera că în primul sfert al secolului IV, în «Gothia» de dincolo de Istru
exista deja o episcopie ortodoxă, a /sic!/ cărei
titular, Theophilus, ar fi participat la sinodul
ecumenic de la Niceea...”.
„Aflate sub obedienţa respectivei episcopii,
au existat mai multe nuclee de creştini
ortodocşi. Sub conducerea lui Athanaric şi a
înaintaşilor se afla o astfel de comunitate
probabil în Moldova, pe ambele maluri ale
Prutului.”

Ibidem: „O altă zonă era cea din Muntenia,
de pe malurile râului Buzău (Musaeus), unde
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integrarea definitivă a geto-dacilor în
universul roman.”
Ibidem, p. 14: „două sub Tiberius, trei după
desfiinţarea regatului trac al odrysilor, patru
sub Vespasian şi, în sfârşit, cinci sub
Domiţian şi Traian – IIII Flavia Felix la
Singidunum-Belgrad, VII Claudia la
Viminacium-Kostolac, I Italica la NovaeŞviştov, XI Claudia la Durostorum-Silistra, V
Macedonica la Troesmis-Igliţa, Turcoaia”.

N. Zugravu, Geneza creştinismului popular
al românilor, Bucureşti, 1997, p. 225:
„Debutând sub semnul păgânismului
intransigent, el /secolul al IV-lea – n.n./ a
sfârşit sub zodia creştinismului triumfător.”
Ibidem, p. 334: „Răspândirea creştinismului
în spaţiul extracarpatic şi consolidarea
legăturilor dintre comunităţile nord-dunărene
şi cele din Imperiu au fost favorizate, de
asemenea, de extinderea, începând din
ultimele decenii ale veacului al IV-lea, a ariei
jurisdicţionale
a
arhiepiscopiei
de
Constantinopolis asupra eparhiilor din
dioceza Thracia şi a «ţinuturilor barbare»
dependente de aceasta.”
„Dacă e să dăm crezare opiniilor unor analişti,
în cel dintâi sfert al veacului IV, în «Gothia»
de dincolo de Istru exista deja o episcopie
ortodoxă, al cărei titular, Theophilus, ar fi
participat la sinodul ecumenic de la Nicaea...”
„pe parcurusl secolului al IV-lea în zona
extracarpatică au existat mai multe nuclee
creştine (ortodoxe) diseminate în interiorul
diferitelor triburi germanice (kunja) şi aflate
sub obedienţa unei episcopii. Unul dintre
acestea se afla pe teritoriul clanului (kuni)
condus, succesiv, de Ariarich, Aorich şi
Athanarich, situat, probabil, în Moldova, pe
cele două maluri ale Prutului.”
Ibidem, p. 335: „O altă regiune unde se
găseau comunităţi ortodoxe a fost cea
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se găseau biserici «în sate şi în oraşe» /sic!/”.

Ibidem, p. 143: „Alături de biserica ortodoxă
şi de cea ariană au existat la nord de Dunăre
pentru scurt timp şi biserici întemeiate de
adepţii sectei audiene.”
Ibidem: „Similitudinile în organizarea ecleziastică, în liturghie şi practica cultică au
constituit factori importanţi ai ascensiunii
creştinismului în spaţiul extracarpatic.”

Ibidem: „Din izvoarele documentare se mai
poate constata că locuitorii creştini din spaţiul
nord-dunărean nu au abandonat complet
vechile credinţe. Convieţuirea în cadrul
aceleiaşi forme de habitat cu păgânii, în
condiţii sociale identice sau asemănătoare au
determinat conservarea mai îndelungată a
unor obiceiuri antice, compormisuri, reveniri
la practicile tradiţionale. Este una din particularităţile care au /sic!/ determinat caracterul
popular al creştinismului dunărean.”
Ibidem, p. 144: „biserica devenind un factor
de conservare a romanităţii şi un mijloc de
asimilare a populaţiilor migratoare.”
Ibidem: „În fosta provincie Dacia, progresul
propagării creştinismului în secolul IV
constituie o continuare a procesului început în
vremea stăpânirii romane.”
Ibidem: „Structurile bisericeşti se mulează pe
cele administrative şi se extind în spaţiul
fostei provincii prin episcopatele de la
Singidunum,
Margum
(Dobrovica),
Viminacium (Kostolac) în Moesia Prima,
Aquae (Prahovao) /sic!/, Ratiaria, Cespus (!)
în Dacia Ripensis.”
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stăpânită de Atharid, situată în Muntenia, pe
malurile râului Musaeos (Buzău). Conform
datelor din Martiriul Sfântului Sava Gotul,
aici se găseau biserici în «sate» şi în «oraşe».”
Ibidem, p. 336: „alături de o Biserică
ortodoxă (catolică) şi una ariană, la nord de
Dunăre a existat şi o Biserică înfiinţată de
adepţii sectei audiane.”
Ibidem, p. 338: „Între Biserica ortodoxă
(catolică) şi cea ariană au existat mai multe
afinităţi în organizarea ecleziastică, în
liturghie şi în practica cultuală. Similitudinile
dintre cultul ortodox şi cel eretic au consituit
factori
importanţi
ai
ascensiunii
creştinismului în spaţiul est-carpatic.”
Ibidem, p. 340: „Creştinii de la est şi sud de
Carpaţi abandonaseră complet vechile
credinţe?... Convieţuirea în cadrul aceloraşi
forme de habitat cu păgânii, înrudirile,
condiţiile sociale asemănătoare au determinat
conservarea mai îndelungată a unor obiceiuri
antice, compromisuri, reveniri la practicile
tradiţionale...
Aceasta
a
constituit,
indiscutabil, o altă cale a genezei
creştinismului popular în spaţiul carpatodunărean.”
Ibidem, p. 246: „Religia creştină a fost, în
acest context, aşa cum a arătat istoriografia
românească, nu numai un factor de
conservare a romanităţii sud-dunărene, dar şi
un mijloc de asimilare a alogenilor.”
Ibidem, p. 287: „Progresul creştinismului în
fosta provincie trebuie văzut, în primul rând,
ca o continuare a procesului început pe
vremea stăpânirii romane.”
Ibidem, p. 288: „Cum structurile bisericeşti
s-au mulat pe cele administrativ-civile...
eparhiile Moesia I, Dacia Ripensis şi-au extins
jurisdicţia şi asupra ţinuturilor de dincolo de
fluviu prin intermediul episcopatelor de
Singidunum,
Margum
(Dobrovica),
Viminacium (Kostolac) (în Moesia I), Aquae
(Prahovo), Ratiaria, Castra Martis (lângă
Kula), Oescus (Ghighen) (în Dacia Ripensis).”
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Ibidem: „[p. 144] În secolul V Scythia Minor
a continuat să formeze o eparhie unitară, cu un
singur scaun episcopal (Tomis), care // [p. 145]
devine, spre sfârşitul secolului sau începutul
secolului VI /sic!/ arhiepiscopat autocefal
subordonat patriarhiei de Constantinopol.”
Ibidem, p. 145: „Are loc o explozie
constructivă în domeniul religios...”

Ibidem: „[p. 364] pe parcursul secolului al V-lea
Scythia Minor a continuat să formeze o eparhie
unitară, cu [p. 365] un singur scaun episcopal –
Tomis, devenit la cumpăna dintre veacurile IV şi
V arhiepiscopat autocefal subordonat patriarhiei
de Constantinopolis.”
Ibidem, p. 368: „secolele V-VI marchează o
adevărată explozie constructivă în domeniul
religios”.

etc.
Prin urmare, o lucrare ratată din punct de vedere al calităţii, scrisă în grabă,
care nu răspunde prin nimic importanţei subiectului pe care şi l-a propus. Ea are foarte
puţine în comun cu subiectul anunţat prin titlu. Autorul nu cunoaşte nici una dintre
direcţiile de cercetare recente privitoare la geneza popoarelor europene. Pe drept
cuvânt te poţi întreba cum este posibil ca asemenea incultură şi impostură să existe
într-o Universitate cu pretenţii, cum este posibil ca un autor cu asemenea pregătire
precară să ocupe o catedra universitară (din nefericire, nu e singurul!), cum este
posibil ca Ministerul Culturii să finanţeze o lucrare de-o asemenea calitate! Şi cel mai
grav lucru e că, în lipsa unor criterii ferme de apreciere corespunzătoare a aportului
ştiinţific şi cu complicitatea condamnabilă a unor colegi de breaslă, asemenea
persoane, ajunse prin cărţi precum cea de faţă, scrise la kilogram, în vârful ierarhiei
didactice, au suficientă aroganţă şi lipsă de bun-simţ pentru a conduce colective,
pentru a solicita îndrumarea doctoratului şi pentru a se etala drept cine-ştie-ce „expertevaluator” în vreun domeniu pentru care pregătirea lor lasă mult de dorit. O atitudine
hotărâtă de eliminare a imposturii se impune din partea tuturor celor care mai au un
pic de respect pentru Alma Mater, mai ales că în ultimul timp aceasta, dublată de
plagiat, pare a fi devenit o adevărată plagă. Nu putem să nu amintim aici, fie şi sumar,
alte câteva cazuri de preluare frauduloasă, care probează profunda viciere a mediului
universitar.
Vasile Itineanţ, profesor la Universitatea din Timişoara şi preot pe deasupra, a
avut curajul să publice cel puţin două articole conţinând capitole din teza sa de
doctorat, dar care, de fapt, sunt copii integrale – cuvânt cu cuvânt, idee cu idee, notă
cu notă – din lucrarea noastră Geneza creştinismului popular al românilor
(Bucureşti, 1997). Ne-ar trebui câteva zeci de pagini să punem pe două coloane
această hoţie intelectuală, care-l compromite pe autorul ei atât ca profesor, cât şi ca
cleric; ne mărginim să indicăm doar paginile, rugând pe cel interesat să verifice cu cea
mai mare atenţie:
Vasile Itineanţ, Ritul funerar paleocreştin la
strămoşii noştri, în Altarul Banatului, S.N.,
XIV (LIII), 2003, 7-9, p. 107-1172:
p. 107-108, paragrafele 1-2
2

Nelu Zugravu, Geneza creştinismului
popular al românilor, Bucureşti, 1997:
p. 103

O dată cu ideile au fost preluate integral şi trimiterile noastre.
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p. 108-109, paragrafele 1-3
p. 109-110, paragraful 1
p. 110, paragraful 1
p. 110-111, paragraful 2
p. 111-112, paragrafele 1-3
p. 112, paragraful 1
p. 112, paragraful 2
p. 113, paragrafele 1-2
p. 113-114, paragrafele 3-4
p. 114, paragraful 1
p. 114-115, paragraful 2
p. 115, paragrafele 1-2
p. 115, paragrafele 3-4
p. 116, paragraful 1
p. 116, paragraful 2
p. 116-117, paragrafele 3-4
p. 117, paragrafele 1-2
p. 117, paragraful 3
p. 117, paragraful 4
Idem, Éléments préconstantiniens de
facture chrétienne en Dacie romaine et
dans les territoires extraprovinciaux, în
Annuaire de l’Université de l’Ouest de
Timişoara. Série théologique, 2003, p. 81-943:
p. 81, paragraful 1
p. 81-82, paragraful 2
p. 82-84
p. 84
p. 87, paragrafele 1-2
p. 88-89, paragraful 3
p. 89, paragrafele 1-2
p. 89-90, paragraful 1
p. 90, paragraful 3
p. 91, paragraful 1
p. 91, paragrafele 1-2
p. 92, paragrafele 1-3
p. 94, paragraful 1
p. 94, paragraful 2
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p. 250
p. 251-253
p. 378
p. 371 şi 379
p. 380
p. 381
p. 381 şi 381
p. 382
p. 384 şi 385
p. 285
p. 292
p. 291
p. 292
p. 325
p. 428
p. 425
p. 425
p. 426 şi 427
p. 429
Ibidem:

p. 100
p. 179
p. 179
p. 180
p. 180-181
p. 181
p. 181
p. 184-185
p. 181
p. 185
p. 182
p. 183
p. 183 şi 186
p. 186 şi 187

O mostră de acelaşi tip, dar cu pretenţii ştiinţifice mult mai mari, o constituie
lucrarea de peste 600 de pagini a universitarei constănţene Adriana-Claudia Cîteia,
3

Vezi nota precedentă.
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Instituţii ecleziastice pe litoralul vest pontic, în lumina izvoarelor arheologice,
literare şi epigrafice în secolele IV-VII, Constanţa, Editura Muntenia, 2006. Despre
ea am redactat o amplă recenzie, în care am denunţat superficialitatea,
submediocritatea, veleitarismul ştiinţific şi frauda intelectuală de care se face vinovată
autoarea.
Situaţii de acest gen au devenit intolerabile. Ne exprimăm speranţa că şi alţi
colegi oneşti vor denunţa asemenea putregaiuri cu pretenţii ştiinţifice.

Nelu Zugravu

GEORGETA FILITTI, DORIN MATEI, MILENIUL ROMÂNESC. 1000
DE ANI DE ISTORIE ÎN IMAGINI, BUCUREŞTI,
EDITURA LITERA INTERNAŢIONAL, 2006, 966 P.
Semnalăm, în cele ce urmează, apariţia unui album de excepţie referitor
la istoria românilor: Mileniul românesc. 1000 de ani de istorie în imagini.
Este apărut în condiţii grafice deosebite, la editura Litera Internaţional, şi
beneficiază de girul unor nume consacrate în istoriografia românească: prefaţa
academicianVirgil Cândea, texte dr. Georgeta Filitti şi Dorin Matei.
Albumul se adresează iubitorilor de istorie dar şi celor care, fermecaţi de
frumuseţea imaginilor, vor începe să fie interesaţi de trecutul nostru. A fost
aleasă imaginea pentru a evoca istoria românilor deoarece imaginaţia este de
cele mai multe ori înşelătoare şi poate fi afectată de sentimente şi prejudecăţi,
imaginea însă este veridică deoarece fixează clipa în forme şi culori, poţi reveni
asupra sa pentru a corecta percepţia, pentru cunoaştere aprofundată, reflecţie şi
reculegere sau desfătare a ochiului sau a minţii.
În aproape 1000 de pagini, în şapte capitole, sunt prezentate într-o
formulă sintetică 10 secole de istorie cu principalele momente care au marcat
evoluţia societăţii româneşti. La începutul fiecărui capitol câteva pagini de text,
de bună calitate, sunt suficiente pentru a face introducerea în atmosfera epocii şi
pentru a lega, ca un liant, secvenţele pe care doar le sugerează imaginile. Hărţile
vin să întregească fotografiile, picturile, frescele, miniaturile iar indexul îi dă
nota definitivă de seriozitate. Volumul a beneficiat de bogata arhivă fotografică
a revistei Magazin istoric, de imagini oferite de Biblioteca Academiei Române,
Editura Meridiane şi de sprijinul unor inimoşi colaboratori,
În capitolul I, Secolele XI – XIV veacurile sintezei (pp.11-80), se pune
accent pe continuitatea de locuire, în ciuda poziţionării geografice pe culoarul
de migraţie. Originalitatea spaţiului carpato-dunăreano-pontic este dată de
sinteza realizată în aceste secole, reflectată în lipsa izvoarelor scrise de
descoperirile arheologice şi de numeroasele monumente arhitecturale de plan
grec sau romanice şi gotice.
Secolul XV este caracterizat ca fiind veacul cruciadei (pp. 81-152).
Abandonată în Occident după eşecul de al Nicopole (1395) cruciada rămâne, pe
linia Dunării, o realitate de fiecare zi a domnitorilor români ai secolului XV
reflectată de cetăţile de apărare construite atunci şi de bisericile ridicate ca jertfe
de mulţumire după fiecare victorie.
Secolul XVI veacul boierilor (pp. 153-226). După catastrofa de la
Mohacs (1526) puterea nobililor din Transilvania devine din ce în ce mai mare.
Peste munţi marile familii fac şi desfac domnii, apelând tot mai des la sprijinul
otomanilor care îşi măresc posibilităţile de control asupra spaţiului românesc. În
acelaşi timp se petrec şi mari fapte de cultură: bisericile moldoveneşti zugrăvite
la exterior, învăţăturile lui Neagoe Basarab, răspândirea tiparului. Epopeea lui
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Mihai Viteazul de la sfârşitul secolului va deveni un precedent la care românii
se vor raporta mereu.
Secolul XVII al „naţionalismelor” (pp. 227-292) pare un secol alcătuit
din cioburi, din cauza numeroaselor schimbări de domnii. Conflictele interne
sunt alimentate de confruntări cu caracter naţional. În acest spaţiu se întâlnesc
trei naţionalisme: cel românesc, cel unguresc şi cel grecesc. În plan cultural se
pune accentul pe limba română, apar scrieri care argumentează contra teoriei
despre pustiirea Daciei.
Secolul XVIII, veacul reformelor (pp. 293-404) este caracterizat
printr-o redimensionare a spaţiului continental datorită intrării în scenă a
Imperiului austriac şi a Rusiei ţariste. Teritoriile române sunt pe rând teatru de
război, obiect de negociere. Domniile pământene sunt înlocuite cu domniile
fanariote care, paradoxal, recurg la reforme notabile şi creează legături profunde
şi subtile cu Europa.
Secolul XIX veacul naţionalităţilor (pp. 405-630). Românii evoluează
în acest secol între trei imperii ce îşi dispută supremaţia, dar vor sfârşi prin a fi
biruitori. Anul 1900 îi găseşte uniţi (Moldova şi Ţara Românească) şi
independenţi, un stat modern cu fundamente solide.
Secolul XX, vremea dictaturilor (pp. 631-944) ultimul secol de istorie,
bogat în realizări dar şi în suferinţe. Răvăşiţi de două războaie mondiale şi două
schimbări de regim politic, românii intră în mileniul trei pregătiţi pentru a porni
pe un nou drum.
Acum când în peisajul publicistic au apărut numeroase albume de
istorie universală era nevoie de o astfel de lucrare de sinteză referitoare la istoria
românilor, accesibilă oricărui iubitor de carte, fapt dovedit şi de succesul de care
s-a bucurat acest volum, ajuns deja la a treia ediţie. Felicităm o astfel de
iniţiativă şi modul de punere în practică.

Simona Farcaş

ŞTEFAN S. GOROVEI, MARIA MAGDALENA SZÉKELY, PRINCEPS
OMNI LAUDE MAIOR. O ISTORIE A LUI ŞTEFAN CEL MARE,
SUCEAVA, SFÂNTA MĂNĂSTIRE PUTNA, EDITURA MUŞATINII,
2005, 661P.
Cartea PRINCEPS OMNI LAUDE MAIOR. O ISTORIE A LUI
ŞTEFAN CEL MARE „unică prin larga ei cuprindere – are darul de a ne face să
înţelegem mai bine însemnătatea domniei lui Ştefan cel Mare pentru neamul nostru şi
pentru întreaga Creştinătate, la o vreme de mare cumpănă nu numai pentru Moldova,
ci şi pentru întreaga Europă.
Rod al unei munci stăruitoare, consacrate cunoaşterii istoriei Moldovei,
PRINCEPS OMNI LAUDE MAIOR. O ISTORIE A LUI ŞTEFAN CEL
MARE este o lucrare întocmită nu numai cu rigoare ştiinţifică, dar şi cu deosebită
căldură a inimii, stăpânită de dragostea ridicată la rangul de cult faţă de slăvitul
voievod. Cu toate acestea, nici tenta panegiristică, nici tonul encomiastic, care au
caracterizat multe lucrări similare, nu se află în paginile acestei cărţi. Cu justă măsură,
se adună aici toate cunoştinţele despre marele domn, fără să lipsească amănuntele pe
care, deseori, istoricii le trec sub tăcere ori le rezervă studiilor socotite de strictă
specialitate, în loc să le dea cuvenita explicare. Pentru autori, domnul Moldovei nu
este doar un militar sanctificat (cum i s-a spus, de către unii, curând după încheierea
anului comemorativ). Ci Ştefan este sfântul strămoş: un om care a respectat
rânduielile vremii, ale societăţii şi ale neamului său, un stăpân care a avut puterea
absolută şi a folosit-o fără să abuzeze de ea, judecător, învăţător şi apărător al
oamenilor săi, un principe care a ştiut să facă la fel de bine şi războiul, şi pacea,
iubind, peste toate, podoaba Casei Domnului” după cum sugestiv arăta Înalt Prea
Sfinţia Sa Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor în Cuvânt Înainte care
deschide această carte (p. 7).
Din Postfaţă aflăm că lucrarea pe care avem onoarea să o prezentăm „s-a
născut fără ca autorii ei”, distinşi istorici, cadre didactice la Universitatea „Al.I. Cuza”
din Iaşi „să fi avut intenţia de a o scrie” (p. 547). Autorii menţionează faptul că „în
toamna anului 2002, ni s-a propus redactarea unui text de 40-50 de pagini, spre a
înlocui capitolul despre Ştefan cel Mare dintr-o amplă sinteză de istorie românească.
Pornind a-l scrie, am crezut că va fi suficient să ne adresăm cărţilor, studiilor şi
articolelor datorate celor care lucraseră pe acelaşi teren, bizuindu-ne, astfel, pe
reconstituirile parţiale realizate deja şi pe concluziile înaintaşilor. A trebuit să
constatăm, însă, că tocmai partea cea mai glorioasă a istoriei noastre medievale este
neaşteptat de rău cunoscută, atât în articulaţiile ei majore, cât şi în fixarea
amănuntelor. Deşi i s-au dedicat câteva monografii (de la aceea din 1904, a lui N.
Iorga, până la cele apărute chiar în 2004), iar bibliografia subiectului ocupă, acum,
paginile unor volume întregi, istoria lui Ştefan cel Mare se înfăţişează ca un câmp vast
pentru o cercetare nouă. Idei generale false ori cu totul nepotrivite, conexiuni forţate
sau, din contra, nerelevante, informaţii trecute cu vederea, identificări greşite au dus,
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inevitabil, la construcţii a căror şubrezenie a ieşit la iveală atunci când am încercat
valorificarea lor într-o sinteză. Întâmpinând la tot pasul asemenea dificultăţi, am avut de
ales între a le ocoli sau a încerca lămurirea lor, prin investigaţii colaterale, de mai mare
sau mai mică amploare. Deprinşi cu un anumit fel de disciplină a muncii de cercetare,
am optat pentru cea de-a doua soluţie. Aşa se face că mica sinteză a trebuit să cedeze
locul unei cercetări mai degrabă analitice” (p. 547). Şi aceasta cu atât mai mult cu cât,
afirmă tot autorii „munca la această carte ne-a arătat că, din păcate, medievistica
românească nu se află încă la vârsta sintezelor, atâta vreme cât etapa analizelor nu a fost
depăşită, nici ca profunzime, nici ca seriozitate şi responsabilitate” (p. 547).
Având în vedere cele inserate mai înainte, nu ne-a mirat faptul că şi structura
lucrării urmează, de asemenea, un traiect original, pe care autorii îl explică la locul
potrivit într-o manieră sugestivă şi ea. „Cititorii obişnuiţi cu structura monografiilor
de domni respectată în istoriografia noastră – cu capitolele consacrate vieţii
economice, politicii interne, politicii externe, activităţii culturale etc. – vor fi, probabil,
surprinşi de felul cum este alcătuită cartea de faţă. Asumându-ne un oarecare risc, am
preferat să propunem o imagine a domniei lui Ştefan cel Mare cât mai apropiată de
chipul în care va fi fost ea în realitate, adică nu o structură împărţită pe paliere şi pe
categorii de activităţi, ci un întreg, cu multiple faţete, care nu se pot trata independent
unele faţă de celelalte sau în afara contextului, şi a căror succesiune este dată doar de
elementul cronologic. În afară de aceasta, am socotit că, spre deosebire de
monografiile clasice, dintr-o istorie a lui Ştefan cel Mare nu pot lipsi analizele de
antropologie politică, precum acelea din cartea lui Ernst Kantorowicz despre
împăratul Frederic al II-lea sau cele din cartea lui Jacques Le Goff despre regele
Ludovic cel Sfânt” (p. 549).
În aceste condiţii, autorii afirmă că deşi „documentarea a pus probleme
nebănuite” (p. 549) totuşi au „dorit ca, în paginile de faţă, să vorbească mai ales
personajele vremii şi în primul rând domnul Moldovei” (p. 549).
Parcurgând Sumarul (p. 626-629) acestei monumentale lucrări am constatat
perspectiva amplă care i se deschide cititorului asupra subiectului analizat, sugestive
fiind şi titlurile alese pentru cele 6 mari capitole ale cărţii ( numite la rândul lor cărţi):
Răsăritul; Spre „Zările Împărăteşti”; Marea Politică; Marea Rugăciune; Apusul;
Ştefan cel Mare, „Bunul Suveran”, împărţite pertinent în mai multe subcapitole de
mai mică sau mai mare întindere. Le vom enumera în continuare, constrânşi de faptul că
simpla lor trecere în revistă ne relevă bogăţia de informaţii istorice cu care autorii au
operat şi pe care le-au analizat cu măiestria şi profesionalismul care-i caracterizează.
Astfel, Cartea I cuprinde informaţii privind: familia domnului moldovean (p. 9-13);
venirea la tron (p. 13-16); echilibrul puterilor (p. 16-26) şi criterii de periodizare (p. 2630). Cartea a II-a insistă asupra unor aspecte privind: hotarele Moldovei (p. 31-32);
primii paşi (p. 32-33); aşezarea domniei şi a ţării (p. 33-35); tratatul de la Overcăuţi (p.
35-37); prima incursiune în Transilvania (p. 37-38); întărirea relaţiilor cu Polonia (p.
38-40); cruciada papei Pius al II –lea (p. 40-42); asediul Chiliei (p. 42-44); cruciada lui
Ştefan cel Mare (p. 44-47); cele dintâi danii la Muntele Athos (p. 47-49); căsătoria cu
Evdochia de Kiev (p. 49-50); cruciada ortodoxă (p. 50-51); cucerirea Chiliei (p. 51-57);
ctitoriile începutului (p. 57-59); lupta de la Baia (p. 59-70); noile legături cu Polonia (p.
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70-72); incursiunile din Transilvania (p. 72-75); sfinţirea Putnei (p. 75-76); arderea
Brăilei, a Ialomiţei şi a târgului Flocilor (p. 76-77); tăierea boierilor în târgul
Vasluiului (p. 77-79); lupta de la Soci (p. 79-80); Moldova, atacată „din toate părţile”
(p. 80-83); jurământul secuilor (p. 83-84); proiecte de cruciadă (p. 84-85); relaţiile cu
Uzun Hassan (p. 85-89); căsătoria cu Maria Asanina Paleologhina (p. 89- 92).
În Cartea a III -a abordarea începe cu 1473 – an-cheie (p. 93- 98) şi continuă
cu scoaterea din domnie a lui Radu cel Frumos (p. 98-101); încordarea relaţiilor cu
Poarta (p. 101-107); cucerirea cetăţii Teleajen (p. 107-108); solia lui Paolo
Ognibene (p. 108-109); lupta de la Vaslui (p. 109-117); urmările victoriei de la
Vaslui (p. 117-127); tratatul cu Ungaria (p. 127-132); relaţiile cu marele cnezat al
Moscovei (p. 132-134); memoria istorică: sărbătorirea victoriei de la Vaslui (p. 134140); căderea Mangopului (p. 140-142); soli la Veneţia şi la Roma (p. 142-147);
lupta de la Valea Albă (p. 147-159); înscăunarea lui Vlad Ţepeş (p. 159-168);
memoria istorică: comemorarea înfrângerii de la Valea Albă (p. 168-173); oastea
Moldovei în lupta de la Valea Albă (p. 173-176); solia lui Ioannes Tzamplakon la
Veneţia (p. 176-182); moartea doamnei Maria Asanina Paleologhina (p. 182-184);
noi proiecte de cruciadă (p. 184-187); pregătiri de luptă (p. 187-191); pacea cu
Imperiul Otoman (p. 191-194); continuarea intervenţiilor în Ţara Românească (p.
194-200); lupta de la Râmnic (p. 200-207); cucerirea cetăţii Crăciuna (p. 207-209);
strădanii de consolidare a dinastiei (p. 209-213); pierderea „prea nobilelor cetăţi”
(p. 213-222); urmările campaniei din 1484 (p. 222-225); jurământul de la Colomeea
(p. 225-231); lupta de la Cătlăbuga (p. 231-235); lupta de la Şcheia (p. 235-238);
încheierea păcii cu Poarta (p. 238-248).
Cartea a IV-a înfăţişează în valoroase imagini o multitudine de probleme
privind activitatea cancelariei şi efortul constructiv (p. 249-257); noua alianţă cu
Ungaria (p. 257-262); căsătoria lui Alexandru (p. 262-264); statutul lui Alexandru (p.
264-271); urmările morţii regelui Matias (p. 271-274); acţiunea lui Muha (p. 274282); relaţiile cu Lituania şi Ungaria (p. 282-287); alianţa cu tătarii (p. 287-291);
congresul de la Levoča (p. 291-295); începuturile picturii exterioare (p. 295-301); la
Vaslui, după douăzeci de ani (p. 301-304); ctitorii domneşti (p. 304-309); tratatul cu
Lituania (p. 309-316); moartea lui Alexandru (p. 316-319); lupta din Codrii
Cozminului (p. 319-340); memoria istorică: sărbătorirea victoriei din Codrii
Cozminului (p. 340-343); criza dinastică de la Moscova (p. 343-346); incursiunea în
Polonia (p. 346-347); încheierea păcii între Ungaria şi Polonia (p. 347-350); tratatul
de la Hârlău (p. 350-354); Moldova în noul context politic (p. 354-358); hotarul de pe
Ceremuş (p. 358-363); ultima cruciadă (p. 363-371); conflictul dintre Lituania şi
marele cnezat al Moscovei (p. 371-376); începutul cruciadei (p. 376-378); Pocuţia
„illa terra litigiosa” (p. 378-386); relaţiile cu turcii şi tătarii (p. 386-387); căderea în
dizgraţie a domniţei Elena (p. 387-389); tratativele pentru Pocuţia (p. 389-394);
anexarea Pocuţiei (p. 394-398); Moldova: domnul, curtea şi ţara (p. 398-405);
Pocuţia, „ocină şi dedină” (p. 405-407); sfârşitul cruciadei (p. 407-409); încercări de
rezolvare a conflictului pentru Pocuţia (p. 409-411); discuţiile de la Cernăuţi (p. 411415); reocuparea Pocuţiei (p. 415-417); tratatul ungaro-otoman (p. 417-420);
ctitoriile sfârşitului (p. 420-422).
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Cartea a V-a se apleacă asupra sfârşitului domniei şi implicit vieţii lui Ştefan cel
Mare în subcapitolele: boala şi medicii (p. 423-427); „şi pe Ştefan voievod l-a ajuns
moartea” (p. 427-430); pretendenţe şi bănuieli (p. 430-434); monahul Simion? (p. 434440); spaime şi tulburări (p. 440-442); Ştefan cel Mare între „Sfinţii Regi” (p. 442-448).
Cartea a VI-a conferă o notă de originalitate în plus monografiei pe care o
prezentăm, printr-o abordare care trădează afinităţi metodologice (ingenios raportate
la specificul unui studiu de istorie medievală românească) cu unele lucrări marcante
ale istoriografiei medievale europene, fiind structurată în subcapitolele: luptătorul (p.
449-456); diplomatul şi făcătorul de pace (p. 456-460); învăţătorul şi judecătorul (p.
460-468); suveranul evlavios (p. 468-476); suveranul Sfârşitului Lumii (p. 476-485);
timpul şi spaţiul unui suveran (p. 485-491); orizonturi (p. 491-497); cuvinte (p. 497503); gesturi (p. 503-512); modele (p. 512-516); portrete (p. 616-521); steme (p. 521528); titluri (p. 528-538); Stephanus ille Magnus, suveranul ideal (p. 538-546).
Volumul mai cuprinde: Abrevieri (p. 552-554); o bogată Bibliografie (p.
555-597); precum şi un util Indice (p. 598-625). De asemenea, remarcăm cele 31 de
pagini de final unde sunt reproduse valoroase „imagini grupate tematic” care
întregesc textul cărţii. „Sunt, mai întâi, portretele cunoscute şi mai puţin cunoscute,
contemporane şi de mai târziu, originale sau refăcute ale lui Ştefan cel Mare şi ale
unor membri ai familiei sale, rânduite după criteriul cronologic. Urmează stemele
folosite de Ştefan în răstimpul 1470-1502 şi, spre comparaţie, stema regelui Matias al
Ungariei. Ultima secţiune este constituită din portretele şi mormintele unora dintre
contemporanii cu care domnul Moldovei a avut relaţii (domni ai Ţării Româneşti,
suverani ai Ungariei, Poloniei, Lituaniei, Moscovei, Sfântului Imperiu Roman de
Naţiune Germană, papi, dogi ai Veneţiei şi sultani), dar şi din locuri văzute de solii lui
Ştefan: basilica San Pietro din Vatican în forma ei veche sau piaţa San Marco din
Veneţia” (p. 550).
Această impresionantă lucrare dedicată lui Ştefan cel Mare este, fără nici o
îndoială, o realizare ştiinţifică fără precedent în peisajul istoriografic românesc.
Trebuie să remarcăm aici, mai mult decât oriunde altundeva, faptul că dacă marele şi,
de ceva vreme şi sfântul domn al Moldovei (canonizat de Biserica Ortodoxă Română
sub numele: Dreptcredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt) avea nevoie de un
asemenea studiu monografic, acesta şi-a găsit în cei doi distinşi istorici ieşeni, Ştefan
S. Gorovei şi Maria Magdalena Székely, cei mai potriviţi autori, în condiţiile
interesului constant manifestat de către aceştia pentru istoria medievală românească
(cei doi fiind dealtfel şi semnatarii altor remarcabile studii ştiinţifice despre Ştefan cel
Mare, care au premers acest volum) precum şi prestigiului de care se bucură printre
istoricii medievişti.
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OCTAV VITCU, CUPA DE NECTAR (BOTOŞANI, EDITURA
QOADRANT, 2003, 108 PAGINI) ŞI CUPA DE VENIN (BOTOŞANI,
EDITURA QUADRANT, 2005, 168 PAGINI)
Autorul acestor două importante cărţi este un remarcabil profesor cu gradul I la
Şcoala de centru din comuna Ibăneşti, judeţul Botoşani, dar şi un cunoscut inginer
zootehnist, cu studii postuniversitare la Bucureşti în anul 1981, când s-a specializat în
domeniul apiculturii. Este, în acelaşi timp, publicist botoşănean şi cercetător ştiinţific
în domeniul apiculturii, tipărind multe articole şi studii în presa de specialitate din
ţară. Din anul 1982 a participat cu valoroase comunicări la simpozioane organizate de
Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România în 12 judeţe, care comunicări
au fost apoi publicate şi au intrat în circuitul ştiinţific.
Prima carte, Cupa de nectar, cuprinde un Cuvânt înainte, o Prefaţă, 16
capitole, numeroase fotografii, o Postfaţă şi o Bibliografie selectivă. În primele 9
capitole Octav Vitcu face un istoric al apiculturii din antichitatea greco-romană, din
Dacia şi Dobrogea stăpânite de romani, precum şi din Ţările Române în epocile
medievală şi modernă. A folosit informaţii cuprinse în scrierile lui Herodot, Aristotel,
Vergiliu, Pliniu, Xenofon, Priscus etc., precum şi în documentele medievale interne
sau în operele unor călători străini care în Evul Mediu au poposit pe la noi.
Numele unor sate medievale româneşti, precum Ştiubieni, Prisaca, Stupina,
Stupca, dar şi a unor toponime, hidronime şi antroponime, sunt dovezi ale importanţei
albinăritului în trecutul românesc. La fel şi cantităţile foarte mari de miere şi ceară
exportate în ţările vecine, cu deosebire în Imperiul Otoman.
Dispunând de o bogată informaţie documentară, Octav Vitcu descrie
amănunţit stupăritul de odinioară din Bucovina, apoi de pe meleaguri botoşănene (de
exemplu, stupina căminarului Gheorghe Eminovici de la Ipoteşti) şi dorohoiene
(îndeosebi cea a logofătului Anastasie Başotă de pe renumita moşie Pomârla), precum
şi din fostul ţinut Iaşi.
Autorul i-a rezervat un întreg capitol savantului agronom Ion Ionescu de la
Brad, care a fost „un prieten al apiculturii”. Acesta scria că mulţi români au ieşit din
nevoi mulţumită albinăritului, căci „afară de viermele de mătase, nu este altă muscă
cu care să putem aduna comori, pe care nici cea mai iscusită minte omenească nu a
putut-o înlocui. Aceasta este albina (...)”. În altă parte savantul scria că, la noi, „dacă
s-ar produce miere şi ceară multă şi ieftină, am găsi uşor şi cumpărători (...) cum ar
fi Olanda (...)”, căci „mierea şi ceara românească sunt căutate peste tot, fiind
considerate ca superioare din toate punctele de vedere”.
În câteva capitole ale cărţii Octav Vitcu ne dă informaţii interesante despre
branişti - care odinioară erau locuri preferate pentru amenajarea prisăcilor - despre
bărcuitul (vânătoarea de albine de demult) la noi şi pe alte meridiane, despre terapia
cu miere de albine vreme de milenii, precum şi despre boştinarii de altădată, adică
cei care prelucrau resturile rămase după extragerea mierii şi a cerii din faguri.
Din ultimele două capitole înţelegem cum a fost prezentată albina în legende,
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datini, credinţe, vise, precum şi unele legi şi obiceiuri existente într-o familie de
albine.
*
Cealaltă carte a lui Octav Vitcu, intitulată Cupa de venin, este structurată pe 5
capitole, urmate de un Glosar în care sunt explicaţi circa 110 termeni istorici şi
arhaici, precum şi de o importantă Bibliografie. Titlul face trimitere atât la veninul
albinei, cu ajutorul căruia pot fi tratate anumite suferinţe omeneşti, cât şi la veninul pe
care Octav Vitcu l-a primit cândva din partea unor duşmani de-ai săi, îndeosebi
activişti mărunţi din structurile comuniste locale.
În primul capitol autorul face o „privire istorică” asupra satului Ibăneşti din
judeţul Botoşani, în care s-a născut la 9 iulie 1944. El se dovedeşte a fi un foarte bun
cunoscător al trecutului acestui sat, dar şi al întregii comune. Intenţionează, împreună
cu câţiva colegi, să tipărească o Monografie a comunei Ibăneşti în anul 2007, când
se vor împlini patru secole de la prima atestare documentară a satului său natal (27
noiembrie 1607).
Al doilea capitol, Însemnări din viaţa mea, cuprinde în amănunt multe
„urcuşuri şi coborâşuri” din viaţa lui, după cum ne-a mărturisit încă în Prefaţa cărţii:
copilărie fericită, elev al Şcolii primare din satul natal, al Şcolii Medii Tehnice
Veterinare din Şendriceni-Dorohoi, al Liceului Agricol din oraşul Rădăuţi, student la
cursurile de zi ale Facultăţii de Zootehnie din cadrul Universităţii Agronomice „Ion
Ionescu de la Brad” din Iaşi, apoi cursant la Universitatea de Ştiinţe Agricole
„Nicolae Bălcescu” din Bucureşti, unde s-a specializat în domeniul apiculturii.
Într-un alt capitol nu uită să menţioneze că în copilărie şi în adolescenţă a fost
pionier şi utemist, că în 1965 a devenit membru al P.C.R., dar mai târziu a suportat
„interogatoriile Securităţii, turnat fiind de informatorii regimului trecut”. După anul
1989 a devenit, vremelnic, membru al Partidului Naţional Liberal.
Capitolul al V - lea al cărţii este cel mai cuprinzător şi se intitulează
Activitatea publicistică. Autorul a adunat aici numeroase articole din domeniul
apiculturii, dar şi al vieţii culturale din zona Dorohoiului, pe care le-a publicat pe
parcursul anilor în multe culegeri, precum şi în presa locală şi centrală.
Ultimele 25 de pagini din carte cuprind fotografii de familie, apoi ale unor
personalităţi locale din trecut, ale unor biserici, şcoli, monumente ale eroilor din
Ibăneşti, distincţii şi medalii personale, precum şi xerocopii de cărţi pe care profesorul
gr. I inginer Octav Vitcu le-a primit cu dedicaţii.
Aştept cu mare interes cartea intitulată Cupa Cupelor, pe care autorul o va
publica în anul 2007, încheind, astfel, trilogia.

Ioan Murariu

IOAN SCURTU, REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989
ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL, BUCUREŞTI, EDITURA
ENCICLOPEDICĂ, EDITURA INSTITUTULUI REVOLUŢIEI
ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, 2006, 362 P.
Deşi pe mulţi titlul poate să-i înşele, spunându-şi „am citit destul despre
revoluţie”, „îmi este arhicunoscută”, „nu cred că aduce nimic nou” etc., numai
lecturând volumul deosebit de dens în informaţii documentare îţi dai seama că te afli
în faţa unei veritabile lucrări ştiinţifice, alcătuită de un erudit istoric, prof.univ.dr. Ioan
Scurtu, profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, prorector la
Universitatea „Spiru Haret”, director general adjunct al Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989.
Structurată pe patru capitole, lucrarea începe cu Consideraţii privind
istoriografia, referitoare la revoluţia din 1989 şi se încheie cu ample concluzii asupra
evenimentului în discuţie.
Deşi s-au publicat peste 4000 de articole, lucrări diverse, interviuri, peste 500
de cărţi apărute în ţară şi străinătate, consacrate evenimentelor din 1989, autorul
susţine că puţini istorici români de profesie s-au încumetat să abordeze acest subiect,
atât din cauza precarităţii surselor de informare cât şi agresiunii factorilor politici, care
au căutat să impună o viziune interesată asupra acţiunilor derulate în România anului
1989. Cei mai mulţi au preferat să contemple disputa publică şi să se menţină în
rezervă, aşteptând vremuri mai liniştite şi în primul rând deschiderea arhivelor.
În primul capitol, intitulat Criza regimului socialist totalitar, autorul face
aprecieri largi asupra terminologiei de comunism, fascism, hitlerism. Unii istorici şi
politologi care au studiat cu atenţie acele regimuri au concluzionat că existau
deosebiri esenţiale între ele. Chiar şi în ţările aflate sub influenţa Moscovei erau
anumite particularităţi importante.
Deşi numim „regim fascist”, nici un conducător (Hitler, Mussolini, Franco sau
Antonescu) nu şi-a botezat ţara cu sintagma „fascist”. Ţările astfel etichetate după al
doilea război mondial erau, în definitiv, ţări cu regimuri totalitare.
Nici statele definite „comuniste”, nu aveau în denumirea oficială cuvintele
„Republica comunistă” şi nici denumirea partidelor aflate la conducere nu se numeau
toate „Comuniste”. Doar unele au folosit termenul „Socialist sau socialistă”. De
asemenea, nici un document de partid provenind din Uniunea Sovietică, Albania,
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, China, Cuba,
R.D. Vietnam, R.P.D. Coreeană nu conţine aprecierea că regimul politic din statul
respectiv ar fi comunist.
Făcând o amplă analiză a regimurilor din ţările „satelite” Moscovei, din
Europa Centrală şi de Sud-Est, în care puterea aparţinea partidelor comuniste, acest
tip de regim a fost unul Socialist-totalitar. Această curajoasă definire pe care o dă
reputatul istoric, arhicunoscut autor de cărţi de specialitate, Ioan Scurtu, va întâmpina,
cum spune el însuşi, o reală opoziţie datorită faptului că au existat şi există regimuri
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socialiste în mai multe state (Italia, Spania, Franţa, Grecia etc.), care respectă
democraţia, pluralismul, alegerile libere, economia de piaţă şi proprietatea privată, de
aceea trebuie făcute diferenţieri şi nominalizări de state.
Lucrarea abordează evoluţia raportului de forţe pe plan internaţional, începând
cu al doilea război mondial şi până la sfârşitul secolului al XX-lea, cu referire directă
la rolurile avute în istorie de Winston Churchill, Ronald Reagan, Mihail Gorbaciov,
Papa Ioan Paul al II-lea etc. Un loc prioritar în această dezbatere îl ocupă situaţia
României, pornind de la desovietizare şi liberalizare, până la anii cultului
personalităţii lui Ceauşescu.
Capitolul al II-lea este intitulat Principiul dominoului şi are în vedere
frământările din prima jumătate anului 1989, dar şi din partea a doua a cestui an, nu
numai din România ci şi din alte ţări europene, o atenţie deosebită acordându-se
Uniunii Sovietice cu frământările din regiunea caspică.
Întreg capitolul se referă la situaţia aproape lunară, din toate ţările central şi
sud-est europene: Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Bulgaria, URSS,
Albania şi România. Astfel, aflăm despre iniţiativa lui Wojciech Jaruzelski de a relua
negocierile oficiale cu sindicatul liber polonez „Solidaritatea” şi cu biserica catolică.
Această iniţiativă a intrat în istorie sub denumirea de „Masa rotundă”. În conformitate
cu cele stabilite de aceasta, un tribunal din Varşovia a decis înscrierea oficială a
sindicatului amintit, care intra astfel în deplină legalitate.
În iulie 1989, preşedintele SUA Bush vizitează Polonia şi impresionat de
schimbările petrecute în această ţară, a făcut promisiuni concrete pentru ajutorarea
statului polonez.
În Ungaria, Partidul Muncitoresc Socialist condus de Károly Grósz (care l-a
înlocuit pe Janos Kádár, cel instalat de sovietici, după revoluţia din 1956, în fruntea
partidului), a îmbrăţişat calea reformelor lui Gorbaciov (perestroika şi glasnosti).
După modelul polonez, s-a organizat şi aici o „Masă rotundă” cu participarea
reprezentanţilor PMSU şi a 15 organizaţii politice, sindicale şi civice. Aceasă „Masă”
a aprobat constituirea Comisiei pentru adevărul istoric, care a propus reînhumarea
fostului premier Imre Nagy, coordonatorul şi conducătorul revoluţiei din 1956. A fost
admisă apariţia unor ziare, posturi de radio şi televiziune independente, înfiinţarea la
Budapesta a primului birou al postului de radio Europa liberă. Apar şi se
concretizează primii germeni ai anticeauşismului, prin acceptarea tacită a
manifestaţiilor din faţa ambasadei române la Budapesta, publicarea de declaraţii
oficiale referitoare la drepturile omului şi a minorităţilor.
În Bulgaria, ideile lui Gorbaciov câştigau teren. Clubul pentru sprijinirea
Glasnosti-ului şi Perestroikăi, aflat sub conducea lui Jeliu Jelev, promova linia
reformei.
Protestele lui Petăr Mladenov, care era ministru de externe, la care s-au alăturat
şi alţi politicieni, a dus la înlăturarea lui Todor Jivkov şi alegerea în fruntea partidului
a lui Mladenov.
Cehoslovacia s-a arătat, la început, reticentă la reformele gorbacioviste. Ba,
mai mult, guvernul a ordonat împrăştierea unei manifestaţii cu ajutorul armatei. Acest
lucru nu i-a descurajat pe cehi şi pe slovaci.

Ioan Scurtu, Revoluţia română din Decembrie 1989 în context internaţional
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La sfârşitul lunii noiembrie, în Piaţa Centrală din Praga s-au adunat peste
200.000 de oameni, unde au luat cuvântul Aleksander Dubcek şi Václáv Havel, care
au cerut demisia lui Husák, numit de sovietici în fruntea partidului după intervenţia
din august 1968 a statelor Pactului de la Varşovia, exclusiv România.
În anul 1989 Iugoslavia trăia o stare de tensiune, generată de voinţa Sloveniei
şi Croaţiei de a se desprinde din cadrul Federaţiei, lucru neagreat de Slobodan
Miloševič.
În toamna anului 1989, în centrul atenţiei s-a aflat Republica Democrată
Germană. Având în vedere că un număr foarte mare de est-germani s-au refugiat în
Ungaria de unde au cerut să plece în R.F. Germania, oficialităţile de la Berlin au
protestat şi au cerut şi punctul de vedere al Moscovei, care a manifestat anumite
îndoieli în privinţa sprijinirii lui Honeker, care nu era pe placul lui Gorbaciov.
Opoziţia din RDG a început să se organizeze în Noul Forum, organizaţie interzisă de
Ministerul de Interne.
În octombrie 1989 Honeker a demisionat din funcţia de secretar general al
partidului, în locul său fiind ales Egon Krenz, adept al gorbaciovismului, care la
rândul său, după foarte scurt timp, va demisiona.
La 9 octombrie 1989 a fost dărâmat Zidul Berlinului, construit la iniţiativa lui
Hruşciov în 1961.
Având în vedere greutăţile cu care se confrunta Gorbaciov şi falimentara lui
politică reformistă, serviciile secrete americane au început să ia în calcul o posibilă
alternativă prin impunerea în prim plan a lui Boris Elţîn. Acesta efectuase, în
septembrie 1989, o vizită în SUA şi a făcut o impresie bună în rândul cercurilor
politice americane.
În Albania, condusă de Ramiz Alia, reformele lui Gorbaciov nu erau
cunoscute de populaţie, care era supusă unui baraj informaţional total.
În România, la începutul anului 1989, opoziţia faţă de politica lui Ceauşescu
începea să fie tot mai activă şi se manifesta în diverse forme: tipărirea şi difuzarea de
fluturaşi cu lozinci împotriva regimului, acordarea de interviuri unor posturi de radio
străine, scrisori anonime către Nicolae Ceauşescu etc. În martie 1989, posturile de
radio BBC, Vocea Americii, Europa Liberă au difuzat scrisoarea a şase foşti activişti
de frunte ai PCR: Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mănescu,
Silviu Brucan, Constantin Pârvulescu, Grigore Răceanu. Autorii cereau unele
ameliorări a situaţiei economice, politice şi sociale din ţară.
În prima jumătate a anului în discuţie, Occidentul a început izolarea
internaţională a regimului Ceauşescu. R.F. Germania şi-a rechemat ambasadorul,
Danemarca, Norvegia şi Portugalia şi-au închis ambasadele de la Bucureşti.
Cu toate transformările din Europa efervescentă a anului 1989, cu toate
schimbările la nivel superior a conducerilor partidelor comuniste din ţările blocului
„răsăritean”, în România, conducerea supremă de partid şi de stat se comporta ca şi
cum nimic nu s-ar întâmpla. Dezinformarea populaţiei, menţinerea într-o stare de
izolare a acesteia faţă de exterior, ridicarea de osanale nejustificate cuplului
Ceauşescu etc., aveau darul de a creşte nemulţumirea şi ura poporului faţă de dictatură
şi speranţa că apropiata întâlnire privată de la Malta dintre preşedintele american
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George Bush (senior) şi Gorbaciov va aduce o rază de lumină şi speranţă pentru
năpăstuitul popor român.
În a doua jumătate a anului 1989 iau amploare vizitele la diverse nivele la
Moscova, Paris, Washington, Londra, Bonn, în vederea reunificării Germaniei. După
o perioadă de scepticism, Parisul a subscris la ideea lui Helmuth Kohl, cancelarul R.F.
Germania, ca poporul german să trăiască unit într-o singură ţară, cu respectarea
intangibilităţii graniţelor ţărilor vecine.
În ceea ce priveşte România, pentru Gorbaciov, Bush, Mitterand sau Kohl,
schimbarea era mult mai dificilă, deoarece în PCR nu exista o „a doua echipă” care să
preia puterea.
În aceste condiţii a apărut ideea răsturnării dictaturii prin revoluţie. Deşi
pregătită la Iaşi, scânteia s-a aprins în vest, la Timişoara.
Capitolul III se ocupă de pregătirea şi desfăşurarea revoluţiei române din
decembrie 1989, începând cu evenimentele de la Timişoara, explozia din 16-18
decembrie, continuând la Bucureşti cu fatidica noapte de 20 spre 21 decembrie.
Cartea este îmbogăţită cu documente inedite, scrise, cu mărturii prin viu grai de
la participanţi de rang înalt la evenimente, care stârnesc interesul cititorului.
Ultimul capitol, al IV-lea, se referă la Bilanţ şi perspective, la cei 40 ani de
istorie aşa zis comunistă şi trecerea de la totalitarism la democraţie.
În concluzie, autorul acestei recenzii, ca unul care s-a ocupat decenii la rând de
istoria modernă şi contemporană a României, recomandă cu căldură şi
responsabilitate specialiştilor dar şi publicului larg, această deosebită carte, realizată
documentar de unul din cei mai reputaţi istorici români, prof. univ. dr. Ioan Scurtu.
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