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IN HONOREM UNUI SLUJITOR AL MUZEI CLIO.
PROFESORUL DR. IOAN MITREA LA 75 DE ANI
În Memoriale (1923), Vasile Pârvan
preciza: „Viaţa omenească e, în generalitatea
ei, lipsită de gânduri. Omul comun e prea trudit
de munca lui zilnică pentru câştigarea
existenţei, ca să mai aibă dorinţa de a se
întreba, care e rostul lui în lume. Iar aşa-zisul
om superior, artist, om de ştiinţă, nu-i tare
deosebit, în reflexiile sale asupra vieţii, de
muncitorul ogoarelor ori păstorul turmelor;
omul superior e şi el în aproape unanimitatea
cazurilor, tot un (…) meseriaş – afundat cu
totul în specialitatea lui… Ceea ce împinge pe
om mereu înainte în viaţa aceasta, adesea aşa
de mizerabilă, e plăcerea pe care o vede ori o
bănuieşte undeva în drumul lui. Odată zărită plăcerea, vai de acela care l-ar
împiedica de a ajunge la ea…”.
Vechea şcoală de arheologie românească – şcoală faţă de care, noi, cei
mai tineri într-ale domeniului, avem cel puţin un dram de invidie, cât şi unul de
respect – are un astfel de meseriaş. Nu este altcineva decât contemporanul şi
băcăuanul nostru, 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. La Dochia-Neamţ s-a născut
istoricul Ioan Scurtu, la Piatra Neamţ arheologul şi numismatul Virgil

Mihăilescu-Bîrliba etc. Tot la Piatra Neamţ îşi au rădăcinile acad. Răzvan
Theodorescu şi acad. Florin Constantiniu. Ortodoxismul românesc şi-a aflat aici
veritabili sacerdoţi, începând cu călugărul-cărturar Paisie Velicicovschi, care şia trăit ultimii ani ai vieţii la mănăstirea Neamţ (unde este de fapt şi
înmormântat), episcopul Melchisedec Ştefănescu (născut la 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 FrumuşicaBodeşti, 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 IstorieFilosofie, 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 facultate, 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 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 IstorieGeografie 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 BotoşanaSuceava 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 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 VVIII. 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 Mitrea este autor sau coautor a 19 cărţi de arheologie, numismatică şi
istorie; a publicat peste 200 de studii, articole, recenzii şi note publicate în ţară
şi străinătate, apărute în reviste de specialitate, sau peste 100 de articole
publicate 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.
Includerea lucrărilor sale în Bibliografia istorică a României şi în
Tratatul de Istorie a Românilor, editat de Academia Română, i-a asigurat
vizibilitatea în comunitatea ştiinţifică pe plan naţional. Multe din lucrările sale,
bazate pe cercetările arheologice efectuate vreme de peste 4 decenii sunt citate
şi în literatura de specialitate din străinătate.
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 circa 270 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 MănoaiaCostişa, Bacău-Curtea Domnească, Davideni-Neamţ, Ştefan cel Mare-Bacău,
Izvoare-Bahna şi Borşeni, judeţul Neamţ, Oreavu-Vrancea etc.) şi a civilizaţiei
vechi româneşti (secolele VIII-X, prin cercetările de la Izvoare-Bahna şi
Borşeni, judeţul Neamţ, Pârâul Boghii şi Oituz-Bacău, 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 sa 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 – 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 sar 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; Iulian Antonescu
deschizător de drumuri în muzeografia şi arheologia băcăuană, în Carpica,
XXXVI, 2007, p. 209-294; Prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani, în
Zargidava, VII, 2008, p. 5-14; Prof.univ.dr. Victor Spinei la 65 de ani, în
Zargidava, VIII, Bacău, 2009, p. 7-18; In memoriam Alexandru Artimon, în
Arheologia Moldovei, XXXII, 2009, p. 431-433).
Cum am menţionat mai sus, este autor sau coautor a 19 cărţi, dintre care
evidenţiem: Tezaurul de la Măgura (în colaborare cu dr. Virgil MihăilescuBârliba), 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 p..;
Aşezarea din sec. VI-IX de la Izvoare-Bahna, Piatra-Neamţ, Editura Nona,
1998, 173 p.; 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 p..; Membrii Academiei Române din judeţul
Bacău, Editura Vicovia, Bacău, 2008, 192 p. (coautor); Studii şi evocări
despre Iulian Antonescu, Editura Corgal Press, Bacău, 2008, 157 p. (editor şi
coautor); Membrii Academiei Române din judeţul Neamţ, Editura
Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 2009, 199 p. (coautor); În descendenţa lui
Pârvan, Editura Babel, Bacău, 2012, 340 p şi Din arheologia şi istoria
Moldovei în primul mileniu creştin, Bacău, Editura Babel, 2012, 276 p.
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 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, peste 40 de ani, a fost preşedintele
Filialei Bacău a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (din 2011 fiind
preşedinte de onoare). 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 revistei de istorie Zargidava, al cărui redactor responsabil
este, şi din care au apărut, până acum, unsprezece numere (în anii 2002-2012).
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, 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) – cele 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. 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. În 2007 i s-a
acordat Premiul „Gh.I. Brătianu”, iar în 2008 Premiul „A.D. Xenopol” al
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România pentru editarea revistei Zargidava.
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. În 2008 i s-a conferit şi titlul de Cetăţean de
Onoare al municipiului Bacău. Este Membru de Onoare al Institutului de
Arheologie Iaşi al Academiei Române (2007), Membru de Onoare al
Consiliului profesoral al Colegiului Naţional „Ferdinand I” (2007),

Membru al Diviziei de Istoria Ştiinţei a Academiei Române (2009) şi
Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2011).
Vom încheia cu un alt citat din aceeaşi operă a lui V. Pârvan: „... sufletul
nostru se multiplică prin fiecare gând de-o zi pe care-l prindem în zborul lui
spre neant şi îl fixăm, ca pe o piatră de monument, în opera noastră unică, în
gândul nostru unic... Marea noutate, marea creare, e iubirea aceasta continuă,
neobosită, pentru gândul unic. El culege gândurile fiecărei zile, le ciopleşte
după nevoia marii opere în care le închide, şi, prinzându-le acolo cu însăşi viaţa,
cu însăşi iubirea noastră, el crează o viaţă nouă, biruitoare a timpului, din viaţa
noastră cea veche şi roasă de timp...”.
LA MULŢI ANI, DOMNULE PROFESOR!!!...

Dimitrie-Ovidiu Boldur
Prof. dr. IOAN MITREA – Lista de lucrări publicate
I.

Cărţi

1. 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
Al. 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 Al. 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, coordonator Emilian Drehuţă, Bacău, Editura
Agora, 2007 (autor a peste 50 de „voci”); idem, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită,
Bacău, Editura Agora, 2008 (autor a 72 de „voci”)

13. Iulian Antonescu – 70 de ani de la naştere, Bacău, Editura Corgal Press, 2007,
154 p., coordonatori: Eugenia Antonescu, Ioan Mitrea (coautor).
14. Târgu-Jiu 600, coordonator dr. Gheorghe Nichifor, Editura Măiastra, Târgu-Jiu,
2007 (coautor).
15. Membrii Academiei Române din judeţul Bacău, Editura Vicovia, Bacău, 2008,
192 p. (coautor).
16. Studii şi evocări despre Iulian Antonescu, Editura Corgal Press, Bacău, 2008,
157 p. (editor şi coautor).
17. Membrii Academiei Române din judeţul Neamţ, Editura Constantin Matasă,
Piatra Neamţ, 2009, 199 p. (coautor).
18. În descendenţa lui Pârvan, Editura Babel, Bacău, 2012, 340 p.
19. Din arheologia şi istoria Moldovei în primul mileniu creştin, Editura Babel,
Bacău, 2012, 284 p.
II. Articole, studii şi rapoarte arheologice
1. 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. 233248 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor şi V. Căpitanu).
4. Date referitoare la populaţia autohtonă de la răsărit de Carpaţi în sec. V-VI
e.n., în Studii şi articole de istorie, XIV, 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. 309324 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor şi C. 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., 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 Al. 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
Davideni-Neamţ, la cunoaşterea epocii secolelor VI-VII e.n. din Moldova, în Studii
şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1972, p. 5-22.
20. Cercetări arheologice în aşezările prefeudale de la Bereşti-Bistriţa şi IzvoareBahna, 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
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UNELE CONSIDERAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU METODELE DE
DATARE A DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE PREISTORICE

Mircea Petrescu-Dîmboviţa
O reuniune ştiinţifică pe această temă a avut loc în 1966 la Iaşi,
fiind organizată de către Filiala Academiei Române din Iaşi şi Secţia de
ştiinţe istorice şi arheologice a Academiei Române.
Datorită eforturilor organizatorilor Institutului de Arheologie al
Filialei din Iaşi a Academiei Române şi ai Departamentului de
Arheologie al Universităţii din Southampton din Marea Britanie, la
această importantă manifestare ştiinţifică internaţională au participat
specialişti din diferite ţări ale Europei şi Americii care au dezbătut teme
şi activităţi în ateliere 1.
În articolul de faţă au fost discutate diferite teme şi unele aspecte
generale privitoare la aplicarea matematicii în arheologie precum şi
stadiul cercetărilor în acest domeniu din România.
În această privinţă este bine cunoscut că relativ la folosirea
matematicii în arheologie şi istorie sunt puncte de vedere deosebite.
Astfel în timp ce adepţii şcolii neokantiene de la Baden refuză să admită
contribuţia matematicii în domeniul ştiinţelor istorice, întrucât după ei
analiza cantitativă nu are importanţă, istoria fiind o sinteză a fenomenelor
individuale şi nu o repetiţie, din contra, neopozitiviştii admit importanţa
metodelor matematice în acest domeniu, considerându-le printre
elementele fundamenbtale pentru cunoaşterea fenomenelor sociale 2.
În legătură cu această problemă se consideră că arheologia, în ciuda
metodelor de lucru din alte domenii, inclusiv ale ştiințelor naturii, tehnice
şi matematice, rămâne inclusă în domeniul ştiințelor umaniste,
contribuind, prin funcţia sa de cunoaştere, la formarea şi întărirea
cunoaşterii istorice 3. Bineînțeles că din punct de vedere al metodologiei
1

M. Petrescu-Dîmboviţa, Alocuţiune în limba franceză din partea Filialei din Iaşi a
Academiei Române la Congresul internaţional cu tema ,,Aplicaţii şi metode cantitative
în arheologie” (Iaşi 25-27 martie 1996), organizat de Institutul de Arheologie din Iaşi,
Universitatea ,,Al I. Cuza” din Iaşi şi Universitatea din Southampton din Anglia.
2
Ibidem, p.XV.
3
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cercetării în arheologie se impune lărgirea investigaţiilor
interdisciplinare, pe o bază mai largă, în cadrul colaborării internaţionale
pentru dezvoltarea eficace a arheologiei 4. Pentru întărirea contactelor
interdisciplinare se impun proiecte de cercetări comune, bine planificate
şi conduse, care trebuie să prezinte interes, prin o tematică majoră, atât
pentru arheologie cât şi pentru alte discipline cu care arheologia la ora
actuală are, poate şi trebuie să fie în contact, exprimând spiritul de
reînoire în această disciplină 5.
În ceea ce priveşte ţara noastră, se pare că în curând vor fi folosite
curent mijloace oferite de tratarea automatică a datelor arheologice cu
ajutorul ordinatorului, operație care se desfăşoară cu succes la Centrul
Național al specialiştilor Ministerului Culturii, care avea şi un buletin şi
care a efectuat un mare număr de înregistrări de obiecte, ca şi de
monumente, situri şi săpături arheologice 6.
Deasemenea, în 1955 s-a publicat la Bucureşti, de Costin Scorpan,
primul tom de terminologie arheologică selectivă (tezaur de termeni
descriptori, termeni alternativi) 7.
La acesea se adugă o bogată activitate la Muzeul Naţional de
Istorie din Bucureşti şi la Muzeul de Istorie al Transilvaniei din ClujNapoca, privind direct cele mai importante săpături arheologice efectuate
de colaboratorii acestor două muzee 8.
În afară de aceste activități la Muzeul de Istorie al Transilvaniei de
la Cluj-Napoca a funcționat şi un centru activ al utilizării ordinatorului în
arheologie 9. Acest muzeu, în colaborare cu Facultatea de matematică,
Institutul de fizică nucleară şi cu Liceul de informatică, a organizat anual
sesiuni de dezbateri publicate, în care a predominat analiza cantitativă a
datelor arheologice şi determinări cronologice 10. Personal am transmis la
Cluj-Napoca, în scopul analizei cu ajutorul organizatorului datele unor
complexe închise (locuințe, anexe şi gropi) din aşezarea culturii Cucuteni
de la Truşeşti din nordul Moldovei, cea mai mare aşezare a culturii
Cucuteni săpată până în prezent în aria acestei culturi, în scopul obţinerii
4
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periodizării interne a acestei aşezări 11.
Prima analiză matematică şi statistică, cu ajutorul computerului, a
ceramicii şi plasticii, ilustrate selectiv, din complexe închise (locuințe,
anexe şi gropi) din aşezarea din fazele Cucuteni A şi B de pe înălţimea
Ţuguieta de la Truşeşti s-a stabilit, la Muzeul de Istorie al Transilvaniei
din Cluj-Napoca în 1999 pentru prima dată aici, începutul staţiunii de la
Truşeşti-Ţuguieta, aproximativ în centrul ei, pe un teren ceva mai înalt,
de unde apoi s-a extins treptat spre vest, est şi nord12, întrucât, cum just s-a
remarcat de H. Müller-Karpe, nu toate locuințele au fost construite în
acelaşi timp 13.
În acest scop la secţiunea de arheometrie a Muzeului din ClujNapoca s-a analizat ceramica şi plastica aşezării cucuteniene de la
Truşeşti-Ţuguieta, creându-se la secţiunea de arheometrie a acestui
muzeu o bază de date pentru analiza ceramicii şi plasticii relativ la
localitatea de provenienţă, natura complexului (locuinţe, anexe, gropi),
caracterul şi suprafaţa complexului, adâncimea gropilor, formele
obiectelor de lut (ceramica şi plastica, tehnica şi tipul decorului şi
bibliografie) 14.
Pentru studii comparative cu alte aşezări ale culturii Cucuteni s-au
introdus date din literatura de specialitate, conţinând forme şi tipuri de
decor. Astfel s-au introdus şi analizat date din stațiunile de la Cucuteni,
Bodeşti-Cetăţuia Frumuşica, Dumeşti, Poieneşti, Izvoare, Gura Văii,
Drăguşeni, Hăbăşeşti şi alte aspecte Ariuşd de la Ciuc Sîngeorgiu.
În acest fel s-au stabilit catalogul, formele de decor şi tehnicile de
ornamentare ale ceramicii din fazele Cucuteni A şi B, completându-se
datele existente la Muzeul de Istorie al Transilvaniei. Deasemenea s-a
folosit metoda matematică şi statistică pentru analiza ceramicii şi plasticii
complexelor închise, utilizându-se sistemul Zeus cu trei module,
respectiv de gestiune, interogare şi de analiză a datelor 15.
Analiza locuințelor în funcţie de suprafaţa lor a atestat existenţa a
trei grupe: mari, mijlocii şi mici, din care cele de cult sunt de dimensiuni
11
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mari şi mijlocii 16. La rândul lor gropile, pentru extras argilă şi cu rol de
cult, după volum şi formă, s-au încadrat în mai multe categorii 17.
Deasemenea, clasificarea gropilor în funcție de tehnicile de decor ale
ceramicii au evidențiat trei grupe, ca şi clasificarea tuturor complexelor
(locuinţe şi gropi), precum şi clasificarea formelor de vase şi tehnicile de
decor 18.
Pe baza analizelor automatice a datelor oferite de ceramică s-au
deosebit în faza Cucuteni A din aşezarea de la Truşeşti-Ţuguieta,
respectiv în centrul aşezării, la Vest şi Est, considerându-se că aşezarea s-a
dezvoltat treptat din generaţie în generaţie 19. În centru era şi un spaţiu gol
folosit pentru reuniuni şi celebrarea ritualurilor. Locuinţele din faza
Cucuteni B nu suprapun pe cele din faza Cucuteni A, fiind amplasate în
spaţiul liber din centrul aşezării 20.
De menţionat că pentru staţiunea de la Truşeşti-Ţuguieta s-au
realizat şi determinări pedologice, arheobotanice şi arheozoologice 21.
Dealtfel interdisciplinaritatea are un rol esențial în progresul ştiinţelor,
contribuind, după W.J. Mommsen, la îmbogățirea considerabilă şi în
domeniul ştiinţelor umane şi sociale 22.
Relativ la stabilirea cronologiei absolute, respectiv a cronologiei
istorice, s-au avut în vedere, după Attila László, legăturile cu civilizaţiile
Orientului Antic, pe baza listelor regale din Mesopotamia şi Egipt,
precum şi legăturile cu civilizaţiile egeo-anatoliene 23. La acestea se
adaugă măsurarea concentraţiei de azot pentru determinarea vechimii
osemintelor omeneşti, precum şi colagenul, o proteină complexă din
oase 24, iar termoluminescenţa pentru datarea obiectelor de sticlă, smalţ,
silex şi piatră arse 25. La acestea se adaugă arheomagnetismul pentru
16
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reconstituirea curbei variației magnetice 26, dendrocronologia, bazată
pentru studierea inelelor de creştere a copacilor, cu curbe standard de
referinţă regională şi pe specii de arbori 27, precum şi metodele
radiometrice, respectiv metoda argon-potasiu şi metoda de datare prin
radio-carbon, elaborată de profesorul Willard Frank Libby, distins cu
premiul Nobel pentru chimie în 1960 28.
Perfecționarea continuă a metodei de datare prin radiocarbon a avut
un mare rol în determinarea vârstei descoperirilor arheologice, în ciuda
unei poziții critice din partea unor arheologi.
În România nu există un laborator pentru datări prin radiocarbon
nici după şase decenii de la inventarea metodei, cu toate că datările sunt
puține şi inegal repartizate 29.
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Quelques considérations en liaison avec les méthodes de datation
des découvertes archéologiques préhistoriques
Résumé
L’auteur a mentionné les différentes thèmes et aspects d`ordre général
concernant l’application de la mathématique dans l’archéologie á l’occasion
d’une réunion scientifique de 1966 à Iaşi. Á ceet regard est connu que les adepts
de l’école néokantienne de Baden n’admetton la contribution de la
mathématique dans les sciences historiques.
Dans ce contexte l’auteur considère la nécésité d’élargir les investigations
interdisciplinaires, en s’imposant des recherches bien planifiées et conduites,
par une thématique majeure tant pour l’archéologie que pour d’autres
disciplines.
En ce qui concerne notre pays, l’auteur a mentionné les opérations du
Centre National des spécialistes du Ministère de la Culture de Bucarest, ainsi le
livre de 1998 du Costin Scorpan concernant la terminologie archéologique
selective, ainsi que l’activité du Musée Nationale d’Histoire de Bucarest et du
Musée d’Histoire de la Transylvanie de Cluj-Napoca où a functionné aussi un
centre de l’utilisation d’ordinateur dans l’archéologie.
Moi même j’ai envoié à Cluj-Napoca les donnés des certains complexes
closes (habitations, annexes et fosses) provennant de l’établissement de la
culture Cucuteni de Truşeşti-Ţuguieta pour l’analyse mathématique et
statistique, à l’aide du computer, de la céramique et plastique, des complexes
closes (habitations, annexes et fosses) de l’établissement Cucuteni A et B de
Truşeşti-Ţuguieta, en se precisé pour la première fois en 1999, le debut de l’
établissement, approximatif dans le centre, d’où s’étendu graduellement vers
l’Ouest, Est, et Nord, en se créant à la section d’archeométrie plusieures
catégories d’habitations et fosses en liaison avec les formes des vases et les
techniques du décor de la céramique. De même, sur la base de l’analyse
automatique de la céramique on a établi que le début de l’ établissement a été
dans le centre de la hauteur Ţuguieta, oú a été aussi une espace vide pour les
réunions et rituels. A la fin de l’article l’auteur a mentionné que pour la station
de Truşeşti-Ţuguieta ont été effectués aussi des études pédologiques,
archéobotaniques et anthropologiques.
En ce qui concerne la chronologie absolue ont été en vue, selon A.
László, les liaisons avec les civilisations de l’Orient ancien et d’égéoanatolienne, ainsi que la mesurage de la concentration d’azot et
l’archéomagnetisme, la dendrocronologie, la méthode argon-potasiu et la
datation radio-carbon.

BERSU, VON MERHART ŞI ELEVUL LOR ION NESTOR
Mircea Babeş
Motto:
...die
Zukunft
meines
Werkes liegt bei Euch, nicht
mehr bei mir (Gero von
Merhart, 1940)

Articolul de faţă 1 este dedicat unui caz aparte de „internaţionalism”
în arheologia europeană din perioada dintre cele două războaie mondiale.
Analizând, în baza unor fonduri arhivistice inedite, legăturile dintre cel
ce avea să devină marele arheolog român Ion Nestor (1905-1974) şi
mentorii săi germani, Gerhard Bersu (1889-1964) şi Gero von
Merhart (1866-1959), voi încerca în primul rând să reconstitui evoluţia
tânărului Nestor în etapa decisivă a formării sale în mediul academic
german (1928-1932) şi în anii care au urmat până la cel de-al II-lea
Război Mondial, când excelentele sale performanţe i-au asigurat deja o
solidă şi durabilă poziţie de vârf în arheologia românească şi europeană.
Pornind de la acest caz particular, cred, pe de altă parte, că vom putea
mai bine înţelege evoluţia generală a relaţiilor dintre arheologia germană
şi cea română, care anterior, mai precis în anii Primului Război Mondial
(ocupaţia germană din 1917-1918), au cunoscut şi manifestări care ar
putea fi considerate drept negative din punctul de vedere al principiilor
de drept şi al eticii profesionale.
Astăzi, la aproape patru decenii de la moartea sa, nu există îndoială
că Ion Nestor a fost cel mai important savant roman al secolului XX în
câmpul arheologiei pre- şi protoistorice (fig. 1) 2. Şi-a făcut primele studii
1

Într-o primă formă, această lucrare a fost prezentată la cea de a XIV-a Conferinţă a
Asociaţiei Europene a Arheologilor (EAA) de la La Valetta (Malta), din septembrie
2008; cf. M. Babeş, Bersu, von Merhart and their pupil Nestor, în Abstracts Book.
European Association of Archaeologists. 14th Annual Meeting, Malta, 2008, p. 39.
2
A se vedea contribuţiile dedicate de foştii elevi, colaboratori şi colegi, cu prilejul
centenarului naşterii sale, în volumul In memoriam Ion Nestor, Buzău, 2005 (ed. P.
Roman şi D. Ciobanu), publicat de Muzeul Judeţean Buzău; acelaşi muzeu, în
colaborare cu Institutul de Arheologie din Bucureşti, a organizat în august 2005
expoziţia documentară Ion Nestor, părintele arheologiei româneşti. V. şi necrologiile

superioare la Universitatea din Bucureşti (licenţă în studiile clasice,
1926) şi s-a specializat apoi în arheologie, între 1928-1932, în Germania,
la universităţile din Berlin şi Marburg/Lahn, la cea din urmă susţinând
teza de doctorat la 27 aprilie 1932. Din 1925 şi până la sfârşitul vieţii
Nestor a fost colaborator permanent al Muzeului Naţional de Antichităţi
(MNA) din Bucureşti, devenit în 1956 Institutul de Arheologie al
Academiei Române, progresând de la poziţia de asistent la acea de şef al
secţiei preistorice. Între 1947 şi 1951 el a fost chiar directorul Muzeului,
iar din 1945 până la pensionare, în 1973, a fost şi profesor de arheologie
la Universitatea din Bucureşti. În 1955 a fost ales membru corespondent
al Academiei Române, dar era încă din 1933 membru corespondent al
Institutului Arheologic German (DAI). O mărturie a marelui său prestigiu
internaţional a fost şi alegerea sa, la mijlocul anilor 50 ca membru al
Consiliului Permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre- şi
Protoistorice (UISPP). Activitatea şi opera sa de o calitate excepţională
nu pot fi prezentate în câteva cuvinte. Trebuie totuşi amintite aici marile
sale săpături de la Glina, Sărata Monteoru, Dridu, Suceava şi Bratei. La
fel trebuie menţionat faptul că lucrările sale, tratând atât preistoria cât şi
epoca migraţiilor şi evul mediu timpuriu, au fost publicate în cele mai
prestigioase reviste de specialitate din România (Dacia, SCIVA, Sargetia)
şi din străinătate (PZ, WPZ, ESA, Arch.Rozhledy). Lucrarea sa
fundamentală, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien,
publicată la Frankfurt am Main în anuarul 22. BerRGK 1932 (1934), este
în esenţă rezultatul fericit al anilor de studii în Germania, sub protecţia şi
îndrumarea lui Bersu şi von Merhart, şi al primelor sale cercetări
întreprinse în teren şi în muzeele din ţară. Aşa cum fericit formula
savantul vienez Richard Pittioni în 1934, „lucrarea lui Nestor reuneşte
exactitatea cercetării germane cu cunoaşterea aprofundată a materialului,
proprie învăţatului naţional” 3. În fapt, această lucrare a exercitat o
puternică influenţă asupra dezvoltării cercetării arheologice din România
până în zilele noastre. Astăzi, după trei sferturi de veac, deşi în multe
privinţe depăşită prin înmulţirea considerabilă a noilor descoperiri şi, din
păcate, mai puţin consultată datorită tot mai slabei cunoaşteri a limbii
publicate de M. Babeş, în SCIVA 26, 1975, 1, p.3-8, şi de Gh. Ştefan, în Dacia, N.S.
XIX, 1975, p.5-8 (cu lista publicaţiilor lui I. Nestor), precum şi de M. Babeş în revista
Archeologia, Paris-Dijon, 91, 1976, p. 9.
3
R. Pittioni, recenzie la Der Stand, în WPZ 21, 1934, p. 158-159.

germane în rândurile specialiştilor, ea este încă privită ca marcând un
moment crucial în modernizarea arheologiei româneşti la începutul anilor
30 ai secolului trecut 4.
În esenţă, sub acest aspect îmi propun să analizez contribuţia
arheologiei germane, exemplar ilustrată prin sprijinul consistent,
necondiţionat, generos, acordat lui Nestor de Gerhard Bersu şi de Gero
von Merhart. Baza documentară de care am dispus este considerabilă ca
dimensiuni şi nu poate fi aici rezumată. Este vorba în principal de
fondurile de documente Nestor (în principal corespondenţă, în ambele
sensuri) din arhiva Comisiunii Romano-Germanice (RömischGermanische Kommission = RGK) de la Frankfurt am Main şi din arhiva
Seminarului de Preistorie (Vorgeschichtliches Seminar) al Universităţii
din Marburg/Lahn 5. La acestea se adaugă arhiva privată Nestor, păstrată
la Institutul de Arheologie din Bucureşti (IAB) şi parţial în posesia
familiei, cu numeroase documente acoperind întreaga viaţă a savantului 6.
Fără excepţie documentele în discuţie sunt inedite, iar studiul lor, cu
aprobarea generoasă a instituţiilor respective şi a familiei, este încă la
început. Totuşi, încă din faza actuală a cercetărilor putem semnala şi
4

Este motivul pentru care autorul acestor rânduri, în colaborare cu Rodica şi Nikolaus
Boroffka, pregăteşte o ediţie românească a Stand-ului, însoţită de un studiu introductiv
şi de numeroase documente din arhivele menţionate mai jos (nota 5), traduse de
asemenea în limba română şi comentate din perspectiva genezei acestei opere.
5
În ambele arhive se află originale ale scrisorilor trimise de Nestor (majoritatea scrise
de mână) şi copiile scrisorilor dactilografiate adresate lui Nestor de Bersu, Merhart sau
alte persoane din cele două instituţii, precum H. Zeiß sau J. Werner. În total, Fondul
Nestor din Arhiva RGK (cod 945) cuprinde 390 de file numerotate, datând din anii
1929-1941, în timp ce fondul Seminar Marburg conţine doar 42 documente
nenumerotate, mai ales scrisori, din anii 1931-1942. Am putut cerceta întregul fond
Nestor de la Frankfurt şi am căpătat un număr important de copii, în iulie 2007, graţie
ospitalităţii şi spiritului de colaborare al foştilor directori ai RGK, prof.dr. Siegmar von
Schnurbein şi dr. Friedrich Lüth. Anterior, în anul 1998, cu prilejul participării la cel deal V-lea colocviu internaţional al Seminarului de Preistorie al Universităţii din Marburg,
prin bunăvoinţa dr. Claus von Carnap-Bornheim mi s-au pus la dispoziţie copiile celor
42 de documente provenind de la Nestor sau adresate lui.
6
O parte a arhivei personale a fost predată de soţia savantului, regretata doamnă Roza
Nestor (născută Labin), în grija autorului acestui studiu pentru a fi păstrată, ordonată şi
studiată. Urmaşii – fiica, dr. Ioana Bruckner, prematur decedată, şi ginerele, prof.dr. Ion
Bruckner – păstrează o serie de documente personale, fotografii şi corespondenţă
privată, pe care le-au pus la dispoziţie cu ocazia expoziţiei de la muzeul din Buzău, din
2005, şi care pot fi în continuare studiate.

chiar publica extrase din unele documente care, cum vom vedea conţin
informaţii relevante pentru reconstituirea „perioadei germane” (19281932) din viaţa şi activitatea lui Nestor.
Prima întrebare la care trebuie răspuns este: de ce şi cum a ajuns
Nestor să studieze în Germania? O explicaţie ar fi aceea a unei tradiţii
deja constituite prin personalităţi importante ale ştiinţelor antichităţii din
România, mari profesori şi cercetători, care şi-au făcut studiile în mediul
german sau austriac: Grigore Tocilescu, primul director al Muzeului
Naţional de Antichităţi şi profesor de istorie antică şi epigrafie al
Universităţii din Bucureşti între 1881 şi 1909, a studiat la Praga şi Viena
cu Otto Hirschfeld; George Murnu, cel mai longeviv profesor de
arheologie al universităţii bucureştene (între 1908 şi 1939), a studiat la
München cu W. Furtwängler şi a lucrat la Atena cu W. Dörpfeld; Vasile
Pârvan, directorul MNA şi profesor la Universitatea din Bucureşti, liderul
necontestat al arheologiei româneşti între 1910 şi anul morţii sale
timpurii, 1927, şi-a făcut studiile la Berlin, Jena şi Breslau, unde şi-a luat
doctoratul cu Conrad Cichorius (1908); în sfârşit, I. Andrieşescu, primul
conferenţiar (1923), apoi profesor de preistorie al universităţii
bucureştene (1927), urmase şi el, după doctoratul susţinut la Iaşi în 1911,
o specializare la Berlin, cu Gustav Kossinna şi Hubert Schmidt (19131915) 7. Nu este deci de mirare că cei doi din urmă, Pârvan şi Andrieşescu
(fig. 1/3 şi 2), l-au îndrumat pe Nestor spre Berlin „pentru studii de
specializare în Preistorie”. Într-o lucrare redactată în 1931-1932, rămasă
până acum inedită, Nestor vorbeşte de sprijinul şi „îndemnul expres” al
profesorilor săi de a se informa „cât mai complet şi mai amănunţit asupra
materialului preistoric provenind din ţara noastră” păstrat la Secţiunea
Preistorică a Muzeelor de Stat din Berlin 8. Alături de ataşamentul celor
7

M. Babeş, Marile etape ale dezvoltării arheologiei în România, în SCIVA 32, 1981,
3, 319-330; idem, Von Odobescu bis Nestor. Der Werdegang des archäologischen
Studiums in Rumänien bis zur kommunistischen Machtergreifung, în: Die Anfänge
der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890-1930)
im europäischen Vergleich, Berlin, 2005, 237-248.
8
I. Nestor, Scurtă privire asupra materialului preistoric românesc aflător la
„Muzeul de Preistorie” din Berlin (Germania), manuscris de 10 pagini, nedatat,
semnat „Ion Nestor. Asistent al Muzeului de Antichităţi”, păstrat în arhiva personală de
la IAB. Referirea la monografia Cucuteni a lui Hubert Schmidt, aflată „în momentul
când scrim aceste rânduri sub tipar”, ne arată că textul datează cel mai târziu din primele
luni ale anului 1932. În acest text găsim o trimitere la revista Viaţa Românească din
1931, iar cartea lui Schmidt a apărut în 1932, probabil nu multă vreme după adaosul

doi profesori faţă de şcoala istorico-arheologică germană, interesul
ştiinţific pentru aceste materiale, în special pentru acelea provenind din
săpăturile întreprinse de Hubert Schmidt, Carl Schuchhardt şi Leo
Frobenius în România de sud în anii 1917-1918, în condiţiile ocupaţiei
germane 9, pare să fi fost motivul determinant pentru a-l trimite pe Nestor
la studii la Berlin şi nu în altă parte. În aceeaşi vreme, cei mai mulţi elevi
ai lui Pârvan, chiar şi aceia înclinaţi spre preistorie, precum soţii
Hortensia şi Vladimir Dumitrescu, erau îndrumaţi la studii în Italia, la
Şcoala Română întemeiată de acesta în 1921 la Roma. Că Nestor a luat în
serios îndemnul maeştrilor săi o dovedeşte chiar lucrarea menţionată mai
sus, din care aflăm că studentului român i se asigurase accesul la
materialul arheologic românesc, inclusiv la acela din „Studiensammlung”
şi din magazii, neprelucrate. Pentru cele mai multe dintre aceste
descoperiri Nestor a căpătat chiar acordul de a le publica 10.
Ajuns la Berlin la începutul anului 1928, Nestor a avut şansa de a
avea la Friedrich-Wilhelms-Universität o serie de eminenţi profesori,
precum Max Ebert, Wilhelm Unverzagt, Albert Kiekebusch, G.
Rodenwaldt, F. Noack şi R. Thurnwald (fig. 3). Neşansa a făcut însă ca
Max Ebert, urmaşul lui Kossinna la catedră, să moară prematur, în
noiembrie 1929; pentru Nestor se punea deja problema găsirii unui
Doktorvater şi a unei alte universităţi unde să poată dobândi mult râvnitul
titlu de Dr. Phil. Din fericire, exact în acest moment în viaţa sa intervine
în chip decisiv sprijinul eficace oferit mai întâi de Gerhard Bersu –
devenit în martie 1928 al II-lea Director al RGK (apoi în martie 1931 I.
(Nachschrift) la Prefaţa lui Schmidt, datat la 10 martie 1932.
9
M. Babeş, Archaeology abroad in war time. German archaeologists in Romania
during WW I, comunicare prezentată la a XVI-a conferinţă EAA de la Haga,
septembrie 2010 (cf. Abstracts. 16th annual meeting of European Association of
Archaeologists, 2010, The Hague, p. 15).
10
Cf. şi I. Nestor, La Muzeul de Preistorie din Berlin, în RPAN II-IV,1940, p. 107110. Spre deosebire de manuscrisul citat supra, nota 8, care tratează pe larg staţiunile de
la Cucuteni şi Sărata Monteoru (ambele săpate de H. Schmidt), avem aici de-a face cu o
dare de seamă sumară, datată 2 septembrie 1934, cuprinzând însă şi referiri la
materialele de la Cernavoda (săpături Carl Schuchhardt), din Muntenia, de la Crângu şi
Cuneşti (Leo Frobenius) şi din Oltenia, de la Sălcuţa şi Coţofeni (Schuchhardt). Cele
mai multe dintre aceste materiale au fost studiate şi catalogate de Nestor în timpul
studiilor sale la Berlin (1928-1931), pe baza unui contract de lucru (Werkvertrag); unele
au fost publicate de el încă din 1929 (Cernavoda).

Direktor) 11, iar mai tîrziu de profesorul Gero von Merhart, care tot
atunci, în mai 1928, devenise titularul primei catedre de preistorie
întemeiată în Germania, aceea de la Marburg/Lahn (fig. 2) 12. Astăzi ştim,
pe bază de documente, că, mai întâi, Bersu l-a invitat pe Nestor la
săpăturile sale de la Goldberg, lângă Nördlingen, din 1928; un atestat
semnat de Bersu la 3 decembrie 1928 îl caracteriza pe Nestor ca fiind
„ein ausgezeichneter Beobachter” (un excelent observator) care „prin
colaborarea sa a contribuit esenţial la săpături” 13. Se justifică, astfel,
invitarea lui Nestor în anul următor – august 1929 – la săpăturile de la
Feistritz (Carinthia), conduse de Bersu şi de profesorul austriac Rudolf
Egger. Pe lângă interesul ştiinţific, aceste săpături au avut un evident
caracter de „şcoală” (Lehrgrabung) pentru studenţii din Germania,
Austria şi ţările învecinate, în special Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia,
România. Se manifesta astfel una dintre misiunile cele mai importante ale
RGK, cea „internaţionalistă”, de promovare a cercetării arheologice în
ţările Europei, în special în acelea care prezentau un interes particular
pentru arheologia germană, dar care nu dispuneau în suficientă măsură de
cadrele şi mijloacele necesare şi care, ca urmare, aşteptau o valorizare
11

Despre personalitatea lui Bersu, vezi W. Krämer, Gerhard Bersu, ein deutscher
Prähistoriker, 1889-1964, 82. BerRGK, 2001, p. 5-101. De notat că Bersu îl secundase,
ca student, pe Hubert Schmidt la săpăturile de la Cucuteni din 1910 – împrejurare ce ar
putea explica simpatia sa faţă de tânărul arheolog român. Cea mai clară explicaţie ne-o
oferă însuşi Bersu în scrisoarea adresată lui Nestor la 17 iulie 1929 (Arhiva RGK 945,
filele 7-9), din care cităm, în traducere: „eu am vrut mai întâi să vă scriu atunci când am
citit frumoasa dvs. lucrare, care mie mi-a plăcut extraordinar şi pentru care vă felicit,
deoarece ea aruncă o lumină cu totul nouă asupra unor largi domenii ale cercetării
neolitice din Europa de sud-est”. Lucrarea astfel elogiată, prima publicată de Nestor, era
dedicată cronologiei neo-eneoliticului din România şi apăruse în reputata revistă
Prähistorische Zeitschrift 19, 1928, p. 110 urm.; autorul ei avea pe atunci 23 de ani!
12
G. Kossack, Gero v. Merhart und sein akademischer Unterricht in Marburg,
Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, 7, 1986, p. 1-16; pentru istoria
Seminarului în primii săi 50 de ani de existenţă, începând cu vremea lui Merhart, vezi E.
Sangmeister, 50 Jahre Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität,
Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, 1, 1977, p. 1-44.
13
Atestat (Zeugnis) dactilografiat pe hârtie cu antet al RGK, cu nr. înreg. 4492/28 B din
3 dec. 1928, sub semnătura lui G. Bersu, în calitate de conducător al săpăturii, păstrat în
Arhiva privată Nestor, la IAB. Prezenţa lui Nestor la Goldberg, unde au participat mai
mulţi dintre viitorii săi colegi de la Marburg (Bittel, Dehn, Kimmig, v. Uslar, Werner) şi
unde a putut eventual să-l întâlnească şi pe profesorul von Merhart, este înregistrată întrun istoric al acestor săpături, pe care îl datorăm lui H. Parzinger, Der Goldberg. Die
Metallzeitliche Besiedlung, Mainz, 1998, p. 9-13.

corespunzătoare a potenţialului lor arheologic. Pe această linie s-au situat
şi „călătoriile de studiu ale arheologilor germani şi din ţările dunărene”
(Studienfahrten deutscher und donauländischer Bodenforscher),
organizate anual între 1928-1937 de către RGK, în colaborare cu instituţii
din ţările vizitate. În septembrie 1933, o asemenea călătorie, cea de-a
cincea, organizată de arheologii maghiari (F. Tompa, A. Alföldi) de-a
lungul Dunării, de la Budapesta la Turnu Severin, a fost prelungită pe
teritoriul României (de la T. Severin, prin Herculane, Orăştie şi Aiud,
până la Cluj), ca urmare a demersurilor întreprinse de Ion Nestor şi
Constantin Daicoviciu 14.
Din această perspectivă trebuie privit sprijinul constant şi
consistent de care a beneficiat Nestor din partea RGK şi, personal, a lui
G. Bersu de-a lungul anilor săi de formare şi de afirmare în arheologia
naţională şi europeană. Latura instituţională, excelând prin ordinea şi
punctualitatea germană, a fost fericit completată de relaţiile umane,
calde, sincere, profund serioase, dar nu lipsite de accente de critică şi de
fin humor, dintre actorii acestei istorii, Nestor – Bersu, cărora în 1931 li
s-a alăturat von Merhart. Într-adevăr, în 22 aprilie 1930 Bersu îi scria lui
Nestor, din nou, că în cazul în care la Berlin catedra lui Ebert rămânea
vacantă, pentru doctorat îi recomanda în special universitatea din
Marburg („wenn Ihre Promotion in Betracht kommt, dann möchte ich
Ihnen nach wie vor Marburg sehr empfehlen”) 15. Peste un an, în
primăvara 1931, după intervenţia lui Bersu pe lângă Merhart (21 aprilie),
această propunere se realiza, prin înmatricularea lui Nestor la Marburg
(fig. 4) şi era anunţată de acesta prin scrisorile adresate lui Bersu la 26
aprilie şi la 11 mai 1931 16
14

S. von Schnurbein, Abriß der Entwicklung der Römisch-Germanischen
Kommission unter den einzelnen Direktoren von 1911 bis 2002, 82. BerRGK, 2001,
p. 192-193 şi 198; cf. şi 23. BerRGK, 1933, p. 2-3. În Fondul Nestor din Arhiva RGK,
945, filele 196, 198-204, 209-213 se referă la pregătirea acestei călătorii, iar filele 214218 cuprind impresii după încheierea ei; concluzia lui Bersu (31 oct. 1933) era că
viitoarea Studienfahrt trebuia întreprinsă în România. În cele din urmă ea a fost
programată abia pentru toamna anului 1939, sub directoratul lui E. Sprockhoff, dar a
fost anulată în august, inevitabil, datorită ameninţărilor celui de-al II-lea Război
Mondial, care avea să înceapă cu atacul german asupra Poloniei la 1 septembrie.
15
Arhiva RGK, 945, fila 20. Traducere (M.B.): „În cazul că catedra de la Berlin nu va fi
încă ocupată, atunci când veţi avea în vedere susţinerea doctoratului (ihre Promotion),
atunci eu v-aş recomanda din nou foarte tare Marburgul”.
16
Arhiva RGK, 945,filele 78, 82 și 84. La acea dată, posibila disertaţie era deja scrisă

În fapt, Bersu îi oferise lui Nestor încă din primăvara 1930 atât
tema generală a unei mari lucrări originale, care ar fi putut reprezenta o
solidă disertaţie doctorală, cât şi mijloacele materiale pentru realizarea ei.
Concret, în scrisoarea sa din 2 mai 1930, Bersu îi făcea tânărului de
numai 24 de ani, Ion Nestor, propunerea mai mult decât onorantă de a
scrie pentru prestigioasele Berichte RGK „einen zusammenfassenden
Bericht über die prähistorische Forschung in Rumänien seit dem
Kriege”, promiţând totodată un onorar generos de 60 RM per coală 17.
Răspunsul lui Nestor, la 9 mai 1930, este unul entuziast: „In mir steigt
schon ein warmer Enthusiasmus für diese Aufgabe auf. Es ist notwendig
einmal einen sicheren Führer, eine klare Zusammenfassung der
rumänischen Vorgeschichte der internationalen Forschung vorzulegen.
Und das würde ich mit grosser Hingabe und in guter wissenschaftlichen
Weise machen” 18.
Geneza acestei opere fundamenale a arheologiei româneşti poate fi
urmărită, în amănunte, în documentele arhivei de la Frankfurt, deşi
tocmai piesa finală – manuscrisul Der Stand lipseşte. Dispunem în
schimb pentru perioada în care această lucrare a evoluat de la intenţie
în cea mai mare parte, dar, pentru susţinere, candidatul trebuia să fi frecventat
universitatea în discuţie (Marburg) cel puţin două semestre.
17
Arhiva RGK, 945, fila 21. Traducere (M.B.): „un raport sintetic privind cercetarea
preistorică din România după război”.
18
Arhiva RGK, 945, filele 22-23. Traducere (M.B.): „În mine creşte un cald entuziasm
pentru această însărcinare. Este necesar ca odată să fie prezentat cercetării internaţionale
un ghid sigur, o sinteză clară a preistoriei româneşti. Eu aş face-o cu mare dedicare şi
într-o bună manieră ştiinţifică”. Într-o scrisoare imediat ulterioară, din 17 mai 1930
(filele 25-26), Nestor încerca să precizeze mai clar cadrul cultural şi cronologic al
lucrării: „Das Römische möchte ich auslassen und das behandeln, was irgendwie als zur
Vorgeschichte gehöring angesehen werden kann, also auch die Völkerwanderungszeit
und die slawischen Altertümer” (Traducere M.B.: „Aş dori să las deoparte ceea ce este
roman şi să tratez ceea ce poate fi oarecum privit ca apaţinând preistoriei, aşadar şi
epoca migraţiilor şi antichităţile slave”). În cele din urmă, însă, la apariţia sa, în ianuarie
1934, Der Stand se încheia cu cucerirea romană. Conform unui contract (Verkvertrag)
încheiat în ianuarie 1936 cu noul director al RGK, Ernst Sprockhoff, Nestor s-a angajat
la redactarea unei cuprinzătoare lucrări privind epoca migraţiior, care apare în
corespondenţa din anii următori ca „cel de-al doilea Bericht”, sau ca „Raportul privind
epoca migraţiilor”( Arhiva RGK, 945, filele 295-296, 301, 303-304, 309-313, 321-322,
335, 343, 367, 378 şi 386). Această lucrare nu a fost dusă la bun sfârşit, deşi, atât
înainte, cât şi după cel de-al II-lea Război Mondial, Nestor a produs mai multe
contribuţii importante în domeniul arheologiei migraţiilor, domeniu în care este
considerat a fi un adevărat deschizător de drumuri în România.

(aprilie 1930) la opul tipărit şi ajuns la 25 ianuarie 1934 în mâinile
autorului, de cca 220 file: scrisori, rapoarte de călătorie, deconturi,
corecturi. Toate îşi aşteaptă publicarea, pe moment ne mulţumim a aminti
doar câteva. Aşa, de exemplu, scrisoarea lui Bersu din 7 februarie 1933,
(„unruhige Zeiten” – „timpuri de nelinişte” pentru savantul german de
origine evreiască, în condiţiile ascensiunii lui Hitler la putere), din care
aflăm că i-a dat spre lectură corecturile din Stand renumitului arheolog
german Paul Reinecke: „es wird Ihnen sicher angenehm zu hören sein,
dass er Ihre Arbeit sehr gelobt hat. So ein Lob aus Reineckes Munde ist
etwas Seltenes” 19. La apariţia vol. 22/1932 din BerRGK (ianuarie 1934),
în care Der Stand ocupa nu mai puţin de 170 pagini şi 27 planşe (fig. 5,
cu corecturi pe exemplarul păstrat de autor), Nestor urma să capete 130
de „Separata” (extrase). Zece alte exemplare erau destinate Universităţii
din Marburg, spre îndeplinirea acelei obligatorii condiţii de oficializare a
titlului de doctor. Ca urmare, diploma sa de Doktor der Philosophie a
fost emisă abia la data de 24 ianuarie 1934, imediat după tipărire, dar la
aproape doi ani de la susţinerea disertaţiei (fig. 6). La 13 ianuarie 1934
Nestor îi trimitea lui Bersu o listă cu numele a 25 de personalităţi ale
arheologiei din Germania, cărora RGK urma să le trimită direct lucrarea;
printre aceştia Reinecke, Schuchhardt, Unverzagt, Sprockhoff, Kunkel,
von Richthoffen, Jankuhn, se înţelege însă că în frunte se aflau numele
celor cărora Nestor le datora recunoştinţă în cel mai înalt grad: Bersu şi
adjuncţii săi Zeiss şi Stade, de la RGK din Frankfurt, şi profesorii von
Merhart şi Jacobsthal de la Universitatea din Marburg 20. Pe lângă
diploma de Dr.Phil., apariţia cărţii i-a adus lui Nestor şi alte satisfacţii.
La 18 decembrie 1933 (Arhiva RGK, fila 233) Bersu îi comunica
expedierea spre Bucureşti a diplomei de membru corespondent al
Institutului Arheologic German şi, în direcţia inversă, la 4 iunie 1934,
Nestor transmitea lui Bersu ştirea că Der Stand a fost distins cu „Premiul
Vasile Pârvan” al Academiei Române. Premiul, împărţit cu Al. Bărcăcilă,
îi aducea echivalentul sumei de 375 mărci germane (RM), dar nu reuşea
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Arhiva RGK, 945, fila 173. Traducere (M.B.): „...vă va fi sigur plăcut să auziţi, că el a
lăudat foarte tare lucrarea dvs. O astfel de laudă din gura lui Reinecke este o raritate”. În
răspunsul său către Bersu (fila 175), la 25 martie 1933, Nestor mărturiseşte: „ Es war
für mich ein großes Trost in meiner Elend, zu hören, daß Reinecke meine Arbeit gelobt
hat” (Traducere M.B.: „A fost pentru mine, în mizeria mea, o mare consolare să aud că
Reinecke mi-a lăudat lucrarea”).
20
Arhiva RGK, 945, fila 238.

însă să-l scoată pe Nestor din mizeria materială, accentuată de o stare
precară de sănătate (citat din aceeaşi scrisoare: „Die Wahrheit ist
beinahe, dass ich mich hier fast gar nicht ernähre”) 21.
Această grea situaţie era cunoscută mentorilor săi din Germania.
Nu întâmplător, în prima săptămână a anului 1934, profesorul von
Merhart îi expediase lui Nestor printr-o bancă din Zürich suma de 250
franci elveţieni. Explicaţia acestui gest venea puţin mai târziu, printr-o
scrisoare expediată de Merhart la 19 ianuarie: „Banii trimişi sunt din
partea mea şi a Comisiunii (RGK) şi sunt destinaţi pentru susţinerea
relaţiilor noastre cu străinătatea. Această susţinere ar trebui să se
realizeze în aşa fel încât principalul nostru punct de sprijin (unser
Hauptstützpunkt) să fie asigurat prin hrănire cumpătată şi folosirea
medicamentelor necesare pentru restabilirea sănătăţii sale. Băutura şi
ţigaretele nu fac parte dintre măsurile de întărire” (Suff un Zigaretten
gehören nicht zu den Aufbaumassnahmen) 22. Recunoaştem aici stilul
sarcastic, dar nu lipsit de afecţiunea lui von Merhart pentru elevul său
român. L-am mai întâlnit într-o altă scurtă scrisoare din 15 august 1932,
în care profesorul îşi mustra elevul, care nu trimisese încă fotografia sa şi
a soţiei pentru galeria de portrete a Seminarului de preistorie: „Dacă
fotografia d-tale şi a soţiei nu sosesc curând, voi atârna o ramă goală şi
voi scrie în ea: «Portretul lipseşte, deoarece Dr. Nestor trăieşte în
Balcani». Aţi înţeles? Nu în Europa est-centrală!” 23. Ameninţarea, mai
curând amuzantă decât severă, şi decontarea cheltuielii respective au avut
efectul scontat; chipul lui Nestor şi acela al soţiei sale, Roza, ocupă şi
astăzi un loc privilegiat, al şaptelea, în glorioasa galerie a doctorilor în
preistorie de la Marburg (fig. 1, sus dreapta). Aprecierea lui Merhart era
însă, într-adevăr, foarte pozitivă şi se reflectă în primul rând în referatul
la disertaţia lui Nestor, datat 12 martie 1932. Citez din concluzii: „Diese
Leistung ist nicht gering, zeigt überall eine überlegene Vertrautheit des
Verf. mit Stoff und Methode, gutes Urteil und erfreuliche Vorsicht. Nestor
wird die deutsche Schule - er war noch Schuler Eberts - in Rumänien in
Ehren vertreten. Ich schlage der Fakultät Annahme der Arbeit mit dem
21

Arhiva RGK, 945, filele 258-259. Traducere (M.B.): „Adevărul este că eu nu mă
hrănesc aici aproape deloc”. Din aceeași scrisoare reiese că, din când în când, Nestor
era ajutat de Andrieșescu cu bani.
22
Arhiva Seminar Marburg, document 24 (numerotarea noastră, traducere M.B.).
23
Arhiva Seminar Marburg, document 12 (= nr. înregistrare Marburg 120/32).

Prädikat «Sehr Gut» vor” 24. Aceeaşi apreciere rezultă şi din scrisorile
mai târzii, din anii 1936-1942, când Nestor confirmase prin noi publicaţii
consistente doctoratul său şi, implicit, prestigiul şcolii de la Marburg.
În fapt, la recomandarea lui Bersu, Nestor a studiat la Marburg doar
două semestre, atât cât îi era necesar, după regulamente, pentru a-şi putea
prezenta dizertaţia Die ältere und jüngere Steinzeit Rumäniens. Der
Stand der Forschung, reprezentând prima parte, deja scrisă la mijlocul
anului 1931, din Stand-ul pregătit la îndemnul lui Bersu pentru 22.
BerRGK. Pe o carte poştală ilustrată, datată 28 aprilie 1932, Nestor îi
raporta mentorului său: „Ergebenste Grüße nach meiner Promotion - (und
nach dem darauffolgenden Fest!). Ich habe es geschafft – bin mit «sehr
Gut» durchgegangen” 25. În ciuda timpului scurt petrecut la Marburg
(octombrie 1931 – mai 1932), Nestor va fi beneficiat din plin de
îndrumările profesorului şi, pe de altă parte, s-a integrat în cercul
internaţional al elevilor lui Merhart, pe care îi putem recunoaşte într-o
caricatură apărută în publicaţia satirică festivă, redactată de aceştia în
decembrie 1931, cu titlul P.Z., circumstanţiat prin etichetele Festausgabe
şi Am Abend Îi recunoaştem acolo pe Holste, von Uslar, Uenze, Werner,
pe olandezul Bursch şi românul Nestor, dominaţi de majestuoasa siluetă a
profesorului von Merhart (fig. 7) 26. Cu mulţi dintre aceştia, – în special
24

Arhiva Seminar Marburg, document 6, intitulat Gutachten zu Jon Nestor: „Die
ältere und jüngere Steinzeit Rumäniens. Der Stand der Forschung” (Referat la Ion
Nestor, „Epoca veche şi recentă a pietrei în România. Stadiul cercetării”) din care
cităm concluzia (traducere M.B.): „Această performanţă nu este mică, ea arată peste tot
o superioară intimitate a autorului cu materialul şi metoda, o judecată bună şi prudenţă
îmbucurătoare. Nestor va reprezenta cu cinste în România şcoala germană – el a fost şi
elevul lui Ebert. Propun facultăţii acceptarea lucrării cu calificativul «foarte bine»”.
25
Arhiva RGK, 945, fila 131, carte poștală cu vederea generală a orașului Marburg.
Traducere (M.B.): „Cele mai devotate salutări după suținere (şi după cheful ce a
urmat!). Am reușit - am trecut cu «foarte bine»”.
26
Titlul P.Z. trimite evident la prestigioasa revistă Prähistorische Zeitschrift) iar
etichetele suplimentare sugerează o ediţie festivă (Festausgabe) de seară (Am Abend)
din ziua de 17 decembrie 1931. Pe aceeaşi pagină de titlu numele Seminarului de
Preistorie apare ca „Vorgeschichtliches Zentralforschungsinstitut” (Institutul central de
cercetare de preistorie) – un titlu imaginar trădând, cu humor, ambiţiile primei generaţii
de doctoranzi în preistorie de la Marburg. În tabloul colectiv din sala bibliotecii, îl
recunoaştem pe Nestor (al doilea de sus, în stânga), cu ţigara în colţul gurii şi ochelarii
ridicaţi pe frunte, într-o atitudine tipică, pe care a păstrat-o până la sfârşitul vieţii sale. În
dreapta, al treilea de sus în jos, îl vedem pe Joachim Werner, mare fumător de pipă până
la bătrîneţe.

cu Joachim Werner, şi dintre ceilalţi membri, mai tineri, ai şcolii de la
Marburg, cu Dehn, Krämer, Raftery, Kossack, Coblenz,– Nestor a păstrat
relaţii excelente până la anii senectuţii, chiar şi atunci când împărţirea
Europei în lagăre opuse a dat naştere Cortinei de Fier 27. Astfel, deşi nu a
fost stricto sensu o creaţie a şcolii de la Marburg, cel de-al 7-lea Dr.Phil.
al acestei şcoli, Ion Nestor, prin activitatea şi opera sa ulterioară, a
justificat şi el cuvintele pe care Merhart i le-a adresat, ca un testament, în
finalul unei scrisori din 4 aprilie 1940: „Die Freude am Werk meiner
Schüler ist mir, mehr als Sie ahnen, die stärkste Freude und der Erfolg
meiner Schüler mein herzlichster Wunsch. Denn die Zukunft meines
Werkes liegt bei Euch, nicht mehr bei mir” 28.
Privită dintr-o asemenea perspectivă generoasă, activitatea lui von
Merhart ca profesor la Marburg, ca şi aceea a lui Bersu ca „manager”
ştiinţific la Frankfurt, au slujit, într-o epocă de turbulenţă, nu numai
arheologiei germane, ci arheologiei internaţionale. Iar arheologia
românească trebuie să le păstreze, chiar şi după atâta timp, o neuitată
datorie de recunoştinţă.
În vara anului 1932 Ion Nestor se întorcea definitiv în România, cu
ştiinţa şi experienţele dobândite în Germania. Îl aştepta în ţară un larg
câmp de cercetare, îl aştepta Muzeul Naţional de Antichităţi, condus încă
de fostul său profesor Andrieşescu, îl aşteptau colegii săi din alte
instituţii, doritori de a colabora, precum Dinu V. Rosetti – arheologul
Bucureştilor sau C.S. Nicolăescu-Plopşor, cu al său Institut de
Arheologie Olteană. Îl aştepta mai tânărul Dumitru Berciu, care îşi
câştigase primele galoane, ca student, pe săpăturile lui Ioan Andrieşescu
de la Oinac şi de la Agighiol, din anii 1929-1931, şi pe care îl vedem
„lipit” de Nestor în fotografiile din iulie 1932 de pe tell-ul excavat de
27

De aceste relaţii şi de prestigiul lui Ion Nestor au beneficiat, la rândul lor, elevii şi
colaboratorii profesorului, recomandaţi de el colegilor săi germani; autorul acestor
rânduri îşi aminteşte cu recunoştinţă şi nostalgie de ospitalitatea şi sprijinul generos de
care s-a bucurat în anii 70 din partea marilor arheologi germani ai vremii: W. Dehn
(Marburg), J. Werner şi G. Kossack (München), W. Krämer (prima invitaţie şi prima
„ieşire” în Vest, la RGK, 1970) sau W. Coblenz (Dresda), la care fusese trimis de
profesorul Nestor.
28
Arhiva Seminar Marburg, document 34; traducere (M.B.): „Bucuria faţă de opera
elevilor mei, îmi este – mai mult decât bănuiţi – cea mai puternică bucurie, iar succesul
elevilor mei este urarea mea cea mai cordială. Căci, viitorul operei mele nu se mai află
la mine, ci la voi”.

Rosetti la Vidra (fig. 8) 29. Într-o primă perioada, eforturile lui Nestor s-au
concentrat pe definitivarea Stand-ului: completări, verificări,
confecţionarea ilustraţiei, corecturi în şpalturi şi apoi în pagini (Fahnenund Umbruchkorrektur)– operaţii complicate şi obositoare, la care a
beneficiat de ajutorul personal al lui Bersu şi care au durat până la
apariţia lucrării în ianuarie 1934. Un an mai târziu, nerăbdător Nestor se
interesa de eventuale recenzii apărute, în afara aceleia semnate de
Pittioni 30. Răspunsul lui Bersu a fost negativ, dar în acelaşi timp unul
apreciativ, liniştitor: „Es ist immer so, dass Besprechungen von guten
Arbeiten viel seltener erfolgen, wie von schlechten” 31.
Cu aceasta se încheia capitolul Der Stand, drumul strălucitor al lui
Nestor în ştiinţă a continuat însă cu scrieri mai mici, dar de aceeaşi
valoare excepţională, publicate în periodicele reputate ale vremii. De
acum, elevul lui Pârvan şi Andrieşescu, al lui Bersu şi von Merhart,
devenise un om de ştiinţă matur, independent, cu un mesaj propriu, care a
contribuit hotărâtor la dezvoltarea arheologiei româneşti pre- şi
protoistorice în deceniile ce au urmat. Prin aceasta trebuie să înţelegem
nu numai opera lui Nestor, ci şi şcoala care simbolic îi poartă încă
numele, indiferent de apartenenţa instituţională a „elevilor”, la aproape
patru decenii de la dispariţia Maestrului.
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Relațiile dintre cei doi aveau să cunoască momente dificile peste câțiva ani (1937), când
publicarea „tezaurului Negrescu” de către Berciu în colaborare cu E. Benninger (Viena) a venit
să lezeze „drepturile de publicare” dobândite anterior de Nestor și Nicolăescu-Plopșor (Arhiva
RGK, 945, filele 341-342, 344, 350-351, 357-358). Cât de mult au putut degenera relațiile
dintre oameni în condițiile regimului comunist din România ne-o arată, din păcate, activitatea
lui D. Berciu ca informator activ, agent neobosit al Securității (nume de cod Drăgan Ion),
dirijat spre spionarea permanentă a lui Ion Nestor în anii 1959-1963 (cf. M. Babeș, în SCIVA
58, 2007, 3-4, p. 328 urm., cu notele 14 și 21; o bază documentară grăitoare în acest sens ne
oferă I. Opriş, Istoricii şi Securitatea, I, București, 2004, p. 21-149, cu numeroase documente
facsimilate, la p. 125-149).
30
Arhiva RGK, 945, fila 283. Nestor către Bersu la 22 februarie 1935, sugerându-i să
intervină la Reinecke și Lantier pentru a scrie recenzii la Der Stand. Cf. și supra nota 3.
31
Arhiva RGK, 945, fila 284. Scrisoare Bersu către Nestor, din 25 martie 1935
(traducere M.B.): „Mereu este aşa, că recenzii ale lucrărilor bune apar mult mai rar
decât ale celor slabe”. În România înregistrăm doar recenzia lui Radu Vulpe, în Revista
Istorică Română (RIR) 4, 1934, p. 310-320, urmată de răspunsul lui Nestor, în RIR 5-6,
1935-1936, p.431-441, şi de o replică a lui Vulpe, tot în RIR 5-6, 1935-1936, p. 441450. În memoriile sale (Oameni și cioburi, Călărași, 1993, p. 107), Vladimir
Dumitrescu afirmă că a scris şi el o recenzie pentru revista Istros, rămasă însă inedită
datorită dispariţiei revistei.

Bersu, von Merhardt and their pupil Ion Nestor
Abstract
This paper discusses the relationship between two important German
scholars and their Romanian pupil, Ion Nestor (1905-1974). The German
scholars were the director of the Römisch-Germanische Kommission (RGK)
from Frankfurt am Main, Gerhard Bersu (1889-1964), and the first Ordinarius
in Prehistory at a German University (Marburg/Lahn), Gero von Merhart (18661959). Nestor would become the most important Romanian scholar of the 20th
century in the field of pre- and protohistoric archaeology. His relationship with
his German supervisors illustrates the successful contribution of experienced
archaeological traditions such as of Germany for the development of the
discipline, especially in the field of prehistoric archaeology, in another country.
A large number of still unpublished documents serve as the basis of this paper.
In particular, it analyses the letters exchanged between Nestor and his German
mentors, kept in the RGK archive and in the archive of the Vorgeschichtliches
Seminar in Marburg . These allows to reconstruct the evolution of the young
Romanian archaeologist in his study years in Germany (1928-1932). Moreover,
they allow us to follow step by step the birth of his fundamental work Der Stand
der Vorgeschichtsforschung in Rumänien (22. Bericht RGK 1932) which
brought him the Dr. Phil. (PhD) title from the University of Marburg . This
book exerted a strong and lasting influence on the development of the
Romanian archaeology in the following decades, when Nestor himself became
Professor at the University of Bucharest (1945) and mentor of a new generation
of Romanian archaeologists.

,Fig. 1. Ion Nestor (1905-1974): 1-2. fotografie pentru „galeria doctorilor” a
Seminarului de Preistorie, Marburg (1932); 3. cu Ioan Andrieşescu la Sărata Monteoru
(1926-1927); 4. la săpăturile de la Holboca (1951).

Fig. 2. Mentorii români şi germani ai tânărului Ion Nestor: Pârvan, Andrieşescu, Bersu
şi von Merhart.

Fig. 3. Filă din „Carnetul de studii” (Studienbuch) al studentului I. Nestor, Universitatea
Friedrich-Wilhelm din Berlin, mai-iulie 1929.

Fig. 4. Atestat de înmatriculare la Facultatea de Filosofie, respectiv de primire în
rândurile „cetăţenilor academici” al Universităţii Philipp din Marburg (6 mai 1931).

Fig. 5. Pagini din Der Stand, cu greşeli corectate de mâna lui I. Nestor pe baza
informaţiilor furnizate de M. Roska.

Fig. 6. Diploma de doctor (Dr. Phil.) a lui Ion Nestor, emisă de Universitatea Philipp
din Marburg, la 24 ianuarie 1934.

Fig. 7. Pagini din publicaţia studenţească festivă P.Z. Am Abend, a Seminarului de
Preistorie de la Marburg, 17 decembrie 1931.

Fig. 8. În vizită la săpăturile de la Vidra, în vara 1932: (sus) în prezenţa un unui grup de
şcolari, avându-l în mijloc pe Marele Voievod de Alba Iulia, viitorul rege Mihai al
României; (jos) împreună cu soţia sa Roza, cu familia Dinu V. Rosetti şi cu D. Berciu (4
iulie 1932).

CENTRE DE PUTERE GETICE PREROMANE ÎN SUD-VESTUL
DOBROGEI. REALITĂŢI ARHEOLOGICE ŞI UNELE
*
CONSIDERAŢII ISTORICE (II)
Mihai Irimia
II. Descoperiri arheologice reprezentative; semnificaţia lor.
Din punct de vedere arheologic, cercetările tot mai ample
întreprinse în ultimele decenii au pus în evidenţă obiective reprezentative
(aşezări şi necropole) ori descoperiri monetare care permit formularea
unor opinii tot mai bine argumentate privind evoluţia comunităţilor getice
din vestul şi sud-vestul Dobrogei. O problemă importantă pe care o ridică
descoperirile getice de aici – ca şi din alte zone – este cea a începutului şi
duratei lor. După cum se ştie, un grup important de necropole getice (care
se datează larg între secolul V-începutul secolului III a.Chr., dar cu
diferenţieri cronologice semnificative între ele) s-a descoperit în sudvestul Dobrogei la Satu Nou (două necropole), Bugeac (trei necropole),
Ostrov, Canlia, Viile, Băneasa, Adamclisi, Rasova etc. 1.
Acestei concentrări mari de necropole îi corespunde un număr
semnificativ de aşezări, unele cunoscute de mai multă vreme, altele
identificate şi cercetate relativ recent.
În perimetrul fostei localităţi Adâncate 2 (com. Aliman, jud.
Constanţa) s-au identificat mai multe obiective, între care două aşezări
getice – Adâncata I (= Floriile) şi Adâncata II 3.
Aşezarea Adâncata I-Floriile, cel mai impresionant dintre toate
siturile getice descoperite până în prezent în Dobrogea, se află pe platoul
*

Prima parte a acestui studiu, cu rezumatul şi bibliografia întregii lucrări a apărut în
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necropole decât cea cunoscută anterior, la Ostrov), cf. IRIMIA 2006, p. 136-137.
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Desfiinţată la 29 octombrie 1977. Zona corespunzătoare aşezării antice Adâncata I a fost
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CHIRIAC, ICONOMU 2003, p. 209-217; ICONOMU, CHIRIAC 2007, p. 267-275 etc.
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nordic al dealului Dedibal, în punctul „Dealul Cişmelei”. Aşezarea,
fortificată cu valuri de pământ şi şanţurile adiacente, ocupă o suprafaţă
însemnată (cu lungimea de circa 750-800 m pe direcţia NE-SV, respectiv
600-2400, şi lăţimea de circa 200-250 m pe direcţia NNE-SSV); a
cunoscut, fără îndoială, mai multe faze de evoluţie. Sectorul principal
(acropola ?), aflat în zona de V-SV a platoului, era de formă aproximativ
patrulateră, cu laturile de circa 150 m. Era apărat, se pare, pe toate
laturile, de un zid de piatră. Demantelat în cursul secolelor trecute de
localnici, ori alunecat în viroagele naturale cu pantele foarte abrupte,
dinspre V-NV şi S-SE, zidul apare în prezent mai ales sub forma unei
denivelări cu înălţimea de 0,30-0,70 m. În zona accesibilă, întreaga
aşezare era apărată de valuri de pământ păstrate pe o mică înălţime (de
0,60-0,80 m, iar într-un sector al unuia dintre valuri până la circa 1,50-2 m),
cu şanţurile adiacente plasate la exterior. În absenţa săpăturilor nu se pot
preciza raporturile cronologice dintre sectoarele acestei mari aşezări şi
nici dintre valuri şi incinta cu zid perimetral.
Materialul arheologic recuperat în urma unor cercetări de suprafaţă
repetate este bogat şi variat, permiţând stabilirea preliminară a
intervalului cronologic în care aşezarea a evoluat.
Amforele greco-elenistice reprezintă categoria cea mai frecventă.
Este formată mai ales din exemplare fragmentare de Chios, Thasos,
Heracleea Pontica, Sinope, Rhodos, Samos, Menda, Cos, Pseudo-Cos,
Akanthos (?) sau Amphipolis (?) şi din alte centre nedeterminate. Cele
mai timpurii sunt o toartă fragmentară de amforă de Chios pictată pe
mijloc cu o bandă longitudinală, cu vopsea roşie 4, şi câteva fragmente de
gâturi şi de picioare de amfore din acelaşi centru, de tipul „cu gâtul
umflat”, din sec. VI-V a. Chr. De aici provin cel puţin 30 de torţi de
amfore ştampilate (15 de Thasos, între care trei de tipul vechi, 9 de
Sinope, 4 de Rhodos, 1 de Cos şi 1 centru neidentificat) 5. Din perimetrul
aşezării au fost recuperate în mai multe rânduri peste 180 de vârfuri de
săgeţi – semne monetare, descoperite atât în mod izolat, cât şi în
depozit/depozite, între care piese turnate special în acest scop, un
exemplar imprimat cu modelul roţii, alte piese transformate din vârfuri de
4

IRIMIA 2007, p. 181.
Ibidem, p. 326-339, cat. 1-28; IRIMIA 2007, p. 180-181, cat. 1-2. Alte cel puţin două
torţi ştampilate (de Thasos şi Sinope) au fost recuperate recent din zona aşezării,
împreună cu mai multe materiale arheologice.
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săgeţi de luptă 6. Pe baza condiţiilor de descoperire ale unora dintre
depozite cu asemenea vârfuri de săgeată – semne monetare ori piese
răzleţe de acelaşi tip din Dobrogea, acestea se plasează în timp între
mijlocul sec. VI - primele două - trei decenii/sau jumătatea sec. V a.Chr. 7
ori, după alte opinii, chiar mai devreme, începând cu prima jumătate a
sec. VI a.Chr. sau, în mod izolat, de la sfârşitul sec. VII a.Chr. 8. Tot de
aici provin peste 60 de monede de argint şi de bronz histriene de mai
multe tipuri (inclusiv din sec. V a.Chr.) 9, monede de tip Filip al II-lea şi
Alexandru al III-lea, (inclusiv o tetradrahmă şi o drahmă Alexandru al
III-lea) 10. Tot în perimetrul aşezării Adâncata I s-a descoperit şi un alt
depozit, încă inedit, compus din câteva zeci de monede de bronz
macedonene, din care s-au mai recuperat 10 exemplare, între care nouă
de la Filip al II-lea şi un altul de la Alexandru al III-lea 11.
Începutul timpuriu al acestei aşezări este sugerat şi de descoperirea
în perimetrul ei a mai multor piese de bronz turnat, cu reprezentări
zoomorfe, dintre care unele se datează în sec. VI-V a.Chr., iar altele în
sec. IV a.Chr. 12. Tot de aici provin şi câteva unelte de fier (un brăzdar, un
topor plat cu aripioare şi un cosor), o fibulă de bronz de schemă tracică,
vârfuri de săgeţi de bronz de tip „scitic”, un vârf de suliţă de fier, un
clopoţel de bronz 13.
Ceramica lucrată cu mâna aparţinea tipurilor întâlnite frecvent în
6
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olăria autohtonă. Ceramica cenuşie lucrată la roată este reprezentată atât
de produse locale, cât şi de exemplare greceşti. Ceramica grecească de
lux corespunde intervalului cronologic sugerat de celelalte materiale.
Importanţa locuirii este relevată şi de identificarea în apropierea
aşezării a unui tumul care, pe baza materialului amforic, se datează larg
la sfârşitul secolului al IV-lea-prima jumătate a secolului al III-lea
a.Chr. 14, a două morminte de incineraţie din sec. IV a.Chr., considerate
ca putând face parte, eventual, din necropola acestei aşezări, precum şi a
unei alte piese (o verigă de bronz cu trei şiruri de globule paralele) din
sec. I a.Chr.- I p.Chr. 15.
Aşezarea Adâncata I-Floriile a evoluat, foarte probabil, între
sfârşitul sec. VI-sec. II sau I a.Chr., fără a se putea stabili, în absenţa
săpăturilor, dacă evoluţia ei a fost neîntreruptă în tot acest interval de
timp, ori a cunoscut întreruperi şi reluări ale vieţuirii comunităţilor
umane în perimetrul în care ea este astăzi identificată.
Importanţa aşezării Adâncata I-Floriile este ilustrată şi de existenţa
unei alte aşezări – Adâncata II 16 – la circa 1,5 km spre SE de ruinele
fostului sat Adâncata, la circa 3-3,5 km vest de marginea nordică a
satului Urluia (com. Adamclisi) şi la circa 2-2,5 km spre SE de Adâncata
I-Floriile. Este delimitată în teren de doi tumuli aflaţi la circa 700-800 m
distanţă unul de celălalt. Aşezarea era formată, se pare, din locuinţe izolate
dispuse în „insule” (sau „cuiburi”) vizibile în teren sub forma unor
aglomerări de materiale arheologice. Nu s-a observat nici un element de
fortificare artificială, ceea ce sugerează existenţa aici a unei aşezări deschise
aflată, foarte probabil, în zona de influenţă a marii aşezări Adâncata IFloriile. Materialul arheologic descoperit (fragmente de amfore, între care şi
cinci ştampile thasiene de tipul recent, fragmente de Chios, Thasos cu buza
triunghiulară de tip „Pridik”, Sinope, Heracleea Pontică, Rhodos, precum şi
ceramica getică lucrată cu mâna, ceramica cenuşie lucrată la roată –
autohtonă şi de import -, ceramica grecească de lux) permite datarea largă a
aşezării Adâncata II în secolele V-III a.Chr.17.
Importanţa centrului de putere Adâncata I-Floriile ar putea fi
ilustrată şi de unele descoperiri semnificative semnalate în decursul
14
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timpului în zonele învecinate. Astfel, de la ION CORVIN (fost Cuzgun),
localitate aflată la circa 7-8 km SE de Adâncata, provine un mare tezaur
descoperit în anul 1905, compus din aproximativ 2000 monede de argint
din Apollonia Pontică, Mesambria, Histria, Callatis şi 7-20 stateri de
electron de Cyzik. A fost datat pe la circa 330-320 a.Chr., iar îngroparea
lui a fost corelată ipotetic cu evenimentele din timpul lui Alexandru cel
Mare sau Lysimachos 18. Este posibil ca formarea şi ascunderea acestui
tezaur să fie legate direct de evoluţia politico-administrativă, economică
şi militară a aşezării Adâncata I-Floriile în perioada amintită. De la Ion
Corvin provin, de asemenea, mai multe materiale ceramice greceşti şi
autohtone descoperite în sud-estul localităţii, datate larg în sec. IV-III
a.Chr., precum şi în sec. I a.Chr.-I p.Chr. 19.
Ariei de influenţă a importantului centru rezidenţial Adâncata IFloriile i-ar putea aparţine şi aşezarea getică dezvoltată pe platoul de vest
al satului ADAMCLISI, în zona unde, mai apoi, s-a construit oraşul
roman Tropaeum Traiani. La est de cetate, pe platoul aflat în imediata ei
vecinătate, s-a constatat existenţa unei aşezări din sec. V-III a.Chr.
Cercetările întreprinse au pus în evidenţă prezenţa a două straturi de
cultură, cu complexe de locuire specifice (locuinţe, gropi, vetre),
materiale autohtone şi greceşti. Cele două straturi au fost datate, în linii
mari, unul în sec. V-IV a.Chr. şi celălalt în sec. IV-III a.Chr. 20. Tot la
Adamclisi a fost semnalată existenţa unei necropole getice de incineraţie
de la sfârşitul sec. VI-sec. V a.Chr., din zona căreia au fost recuperate
mai multe vase cenuşii lucrate la roată, unele imitate după modele
greceşti 21.
De asemenea, pe platoul propriu-zis al viitoarei cetăţi romane a
existat o aşezare getică, în perimetrul căreia au fost descoperite materiale
ceramice autohtone şi greceşti mai ales din sec. I a.Chr.-I p.Chr., dar şi
altele mai vechi, începând din sec. VI-V a.Chr. 22. De la Adamclisi „şi din
împrejurimi” provine, de altfel, un tezaur de monede romane republicane
18
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şi imperiale din sec. I (până în anul 80 p.Chr.) 23. Trebuie precizat că
punctele din zona localităţii Adamclisi în care s-au semnalat descoperirile
amintite mai sus se află la circa 10-11 km SE, în linie dreaptă, de
aşezarea Adâncata I – Floriile.
Tot într-o zonă apropiată, la ZORILE (com. Adamclisi), au fost
descoperite urmele unei aşezări cu ceramică getică şi elenistică din sec.
IV-III a.Chr. 24, iar din vatra satului provine un vas bitronconic autohton
lucrat la roată, din sec. V-IV a.Chr. 25.
Pornind de la Adâncata spre N, NE şi E se constată existenţa altor
aşezări getice, situate la distanţe cuprinse între circa 8-15 km de
Adâncata I – Floriile.
La DUNĂRENI (com. Aliman, jud. Constanţa), punctul „Muzait” a
fost identificată o aşezare getică fortificată (numită oppidum de către Al.
Simion Ştefan) 26, situată pe malul Dunării, în imediata apropiere a
castrului roman Sacidava, spre NE. N-ar fi exclus ca numele dat de
romani castrului să-l fi preluat pe cel al fortificaţiei anterioare autohtone.
Pentru fortificarea aşezării getice s-a realizat un sistem complicat de linii
de apărare. Se compune din mai multe elemente: un zid (val cu zid?) care
închide acum o suprafaţă de 4470 m2; un şanţ foarte larg şi adânc, din
care jumătate utilizează traseul unei ravene; un al doilea val cu o
întrerupere ulterioară la est, în apropierea capătului de nord, urmat de un
mic şanţ; un al treilea val; apoi un şanţ de adâncime medie; un al patrulea
val şi ultimul şanţ, aproape dispărut. Amplasarea porţii la extremitatea de
vest a fortificaţiei principale care închidea incinta o făcea inaccesibilă
dinspre faleza înaltă de 35 de metri şi impunea utilizarea unui traseu de
acces obligatoriu şi controlat, care folosea fie fundul şanţului sau pornea
de la plaja Dunării, fie începând de la mijlocul acestuia, după ce urmase
fundul unui alt şanţ, amplasat perpendicular pe întregul sistem de
obstacole succesive (valurile şi şanţurile amintite mai sus), şanţ realizat
prin regularizarea şi adâncirea unei vechi ravene. A fost săpată o rampă
în peretele şanţului, care urcă de pe fundul acestuia până la nivelul
porţii 27.
23
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Tipul obiectivului şi sistemul de apărare sugerează existenţa aici a
unei aşezări getice puternic fortificată. Materialul arheologic relativ
redus, recuperat recent din zona acesteia 28 (fragmente de vase grosiere
lucrate cu mâna, fragmente de amfore de tipurile Sinope, Rhodos şi o
toartă fragmentară de Cos) sugerează existenţa aşezării cel puţin pe
parcursul sec. III-II a.Chr. Din păcate, în absenţa săpăturilor, până în
prezent nu există nici un element care să permită stabilirea evoluţiei şi
cronologiei exacte a sitului în discuţie. Complexitatea sistemului de
apărare, cu mai multe valuri şi şanţuri, precum şi cu un zid care închidea
incinta principală, ar putea sugera o evoluţie mai îndelungată a aşezării.
O altă aşezare fortificată getică a fost semnalată la VLAHI (com.
Aliman), în punctul „Piscu Blaborului” 29. Ea se află nu departe de
Dunăre, pe malul lacului Vederoasa, la circa 8-10 km N-NE de Adâncata
I, la circa 5 km în aval, spre E, de aşezarea de la Dunăreni-„Muzait” şi la
circa 5-6 km în amonte, spre V-SV de Rasova-„Malul Roşu”. Este situată
pe un segment al falezei, separat prin două ravene paralele. Incinta a fost
apărată printr-un taluz dublu şi printr-un şanţ dublu, precedat de un alt
şanţ situat într-o poziţie mai avansată 30. Nu s-au descoperit materiale
arheologice reprezentative pentru stabilirea încadrării sale cronologice.
La circa 9-10 km E de Adâncata I, din zona localităţii HAŢEG
(com. Adamclisi), la aproximativ 5-6 km sud de Dunăre, nu departe de
capătul sudic al lacului Baciului, a fost semnalată de asemenea existenţa
unei aşezări getice, din perimetrul căreia au fost recuperate numeroase
fragmente ceramice autohtone şi greceşti datate larg în sec. IV-II
a.Chr. 31.
Ceva mai departe, chiar pe malul Dunării, la RASOVA (com.
Rasova), punctul „Malul Roşu”, la circa 14-15 km NE de aşezarea
Adâncata I şi la circa 10-11 km în aval de Sacidava s-au descoperit
28
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câteva complexe de locuire getice din sec. V-IV a.Chr., cu materiale
autohtone şi greceşti caracteristice, inclusiv o toartă ştampilată de Thasos
a magistratului Kleitos (grupa IX, circa 325-317 a. Chr.) 32.
Constatăm că în jurul marii aşezări ADÂNCATA I-FLORIILE,
până la o distanţă de circa 10-15 km, se grupează un număr semnificativ
de alte aşezări getice, dintre care unele au evoluat (cu sau fără
întreruperi) între sec. V-I a.Chr., altele într-un interval mai restrâns, în
timp ce pentru altele nu există informaţii, chiar preliminare, privind
cronologia lor.
Un aspect relevant pentru înţelegerea importanţei aşezării Adâncata
I l-ar putea constitui distanţa relativ mică, de aproximativ 9-10 km faţă de
Dunăre, precum şi existenţa în apropiere, la numai 6-7 km depărtare a
lacurilor Vederoasa şi Baciului, care în prezent comunică cu fluviul prin
Privalul Vederoasa. De altfel, zona parţial mlăştinoasă astăzi, a Privalului
Vederoasa, din partea de nord a Dealurilor Mărăcinelui, Nucului şi
Stejarului, formează un intrând important către sud, pentru apele Dunării
şi putea reprezenta în antichitate un loc favorabil de acces şi de acostare a
navelor. Totodată, unele dintre aşezările getice amintite, aflate în raza de
influenţă a aşezării Adâncata I aveau acces fie direct, fie indirect la apele
fluviului (Dunăreni, Vlahi, Rasova – „Malul Roşu”, poate şi Haţeg), ori
erau la o distanţă maximă de 18-20 km de Dunăre, uşor de parcurs în
trecut ca şi astăzi, pe căile de acces din zonă (ex. drumul dintre RasovaHaţeg-Adamclisi 33, ori dintre Adâncata – Urluia-Adamclisi, pe valea
Urluiei).
Apariţia timpurie a materialului amforic, încă din sec. VI a.Chr. şi a
mai multor plăcuţe de bronz scitice din sec. VI-V a.Chr. corespunde cu
perioada de pătrundere a vârfurilor de săgeţi – semne monetare şi a altor
monede greceşti, iar numărul acestora este neaşteptat de mare, în
comparaţie cu descoperirile de acelaşi tip din alte situri getice.
Materialele arheologice şi numismatice descoperite, dimensiunile
impresionante ale aşezării Adâncata I, sistemul complex de fortificare,
poziţia ei centrală şi dominantă în zonă, pot constitui argumente
redutabile în legătură cu caracterul aşezării de centru de putere autohton,
cu un rol politic, militar şi economic marcant, cu relaţii multiple şi
32
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complexe cu lumea greacă (la început mai ales cu Histria, apoi şi cu alte
colonii ori chiar cu centre greceşti mai îndepărtate).
O altă micro-zonă din sud-vestul Dobrogei în care se grupează mai
multe aşezări getice, ar putea avea ca repere cel puţin două obiective
principale: IZVOARELE (com. Lipniţa) şi SATU NOU-„VALEA LUI
VOICU” (com. Oltina).
În zona localităţii IZVOARELE, punctul „La Tablă” 34, pe malul
Dunării, în imediata vecinătate a cunoscutei aşezări romane şi romanobizantine Sacidava (moesică) din punctul „Cale Gherghi” şi de care nu e
despărţită decât printr-o viroagă se află o importantă aşezare getică.
Descoperirea pe plaja Dunării, pe o distanţă de circa 500-600 m, a
numeroase artefacte getice şi greceşti sugerează posibilitatea ca aşezarea
romană să suprapună o parte a aşezării getice. Aşezarea getică, puternic
erodată datorită alunecărilor de teren şi viiturilor repetate ale fluviului,
are în prezent o formă aproximativ triunghiulară, cu o latură îndreptată
spre Dunăre şi cu un sistem de apărare format din val şi şanţ. E posibil,
ca şi în cazul Sacidavei (Dunăreni), ca numele Sucidava al fortificaţiei
romano-bizantine de aici să-l fi preluat pe cel al aşezării getice
anterioare. Zona, în prezent în cea mai mare parte împădurită, se
înfăţişează sub forma mai multor platouri cu înălţimi, înclinări şi
dimensiuni diferite, formate în urma alunecărilor de teren şi separate între
ele prin numeroase ravene.
În zonă s-au descoperit de-a lungul anilor, printre altele, vârfuri de
săgeţi – semne monetare, monede histriene „cu roata”, drahme de argint
şi monede de bronz histriene 35, un obol de argint tot histrian 36, exemplare
macedonene de tip Filip al II-lea şi Alexandru al III-lea (?) 37, alte
monede emise de Mesambria 38, Callatis 39, Tomis 40, Dionysopolis,
Chersones, piese de tip Vârteju – Bucureşti, denari romani republicani 41
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ş.a. În urma unor periegheze repetate au fost recuperate fragmente de
amfore de Thasos, Rhodos, Sinope, Kolophonion, pseudo-Cos (inclusiv
un număr semnificativ de ştampile), ceramică greacă de uz comun şi de
lux, fragmente de boluri elenistice în relief şi imitaţii getice ale acestora 42
etc. Ceramica getică, foarte variată, este reprezentată de tipuri specifice
de vase, lucrate cu mâna sau la roată 43. La periferia sitului, pe plaja
Dunării, a fost cercetată 44 o locuinţă din sec. II a.Chr., cu urme clare de
podină, afectată puternic de viiturile Dunării.
Pe baza materialelor arheologice apărute, aşezarea getică de la
Izvoarele, punctul „La Tablă”, se datează larg în sec. VI-I a.Chr. Dar în
absenţa săpăturilor nu se pot face precizări în legătură cu statutul şi
etapele evoluţiei sale. Totuşi, având în vedere bogăţia şi varietatea
materialului arheologic descoperit, ca şi durata locuirii, aşezarea
reprezenta – foarte probabil – un important centru economic, cu vaste
legături comerciale cu lumea greacă din numeroase colonii pontice, poate
şi din unele metropole, ca şi cu comunităţile getice din stânga fluviului.
Totodată, ea a putut fi şi un centru politic şi militar; se afla, ca şi cetatea
romană şi romano-bizantină de mai târziu, într-un punct extrem de
important, care controla un sector semnificativ al Dunării, cu vadul de
aici, inclusiv navigaţia pe fluviu şi pe braţul Râul (= Bala) 45.
O locuire autohtonă care ar putea fi pusă în legătură cu bogata
aşezare de la Izvoarele şi care pare să fi evoluat o perioadă la fel de
îndelungată a fost descoperită în punctul „Gura Canliei”, satul Canlia
(com. Lipniţa). Locul se află tot pe malul Dunării, la circa 7-7,5 km în
amonte de Izvoarele, punctele „Cale Gherghi” şi „La Tablă”. Aici, cu
ocazia cercetărilor întreprinse într-o aşezare de tip Babadag III au fost
descoperite şi câteva complexe getice cu materiale care se datează într-un
interval corespunzător secolelor V-I a.Chr. Este vorba de ceramică getică
lucrată cu mâna şi la roată, căreia i se adaugă fragmente de vase greceşti
42
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cu figuri roşii din sec. IV a. Chr. (pelike? sau crater? şi dintr-un alt vas),
fragmente de amfore de Chios, Thasos, Heracleea Pontică, Sinope, Cos,
două ştampile de amfore rhodiene şi o alta sinopeeană, un vârf de săgeată
de tip „scitic”, un kantharos din sec. I a.Chr. – începutul sec. I p.Chr., un
denar roman republican din anul 70 a.Chr. 46 etc. Locuirea de la Gura
Canliei ar putea reprezenta, eventual, o aşezare „satelit” pentru
importanta aşezare fortificată de la Izvoarele – Sucidava.
În perimetrul localităţii SATU NOU (com. Oltina) există două
aşezări getice care interesează în legătură cu tema de faţă.
Aşezarea de la SATU NOU, punctul „Valea lui Voicu” 47 este
situată la aproximativ 3-3-5 km în linie dreaptă, de cea de la Izvoarele –
„La tablă”, în aval, tot pe malul Dunării. Se află pe un promontoriu
desprins din terasa superioară, în prezent puternic erodat. Promontoriul
apare sub forma a două platouri – nordic şi sudic – cu o diferenţă de nivel
între ele de circa 6 m (platoul sudic fiind mai înalt) şi care diferă mult
între ele ca intensitate de locuire. Pe platoul nordic au fost identificate
zece niveluri getice de locuire, grosimea fiecăruia variind între circa 3050 cm., în unele zone chiar depăşind-o; în schimb, stratul arheologic al
platoului sudic nu depăşeşte grosimea de 1-1,10 m (desigur, cu excepţia
gropilor care pătrund în pământul viu, uneori până la adâncimea de peste
2 m).
Fiecare platou a fost fortificat. Fortificarea platoului de nord,
respectiv a zonei principale de locuire, a început în nivelul VIII, printr-un
zid de incintă cu grosimea de 2-2,20 m şi înălţimea maximă păstrată de
5,20-5,30 m. Era format din două paramente din blocuri şi lespezi mari
de gresie, mai rar de calcar, aşezate în aşa fel încât să formeze feţe relativ
46
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regulate şi uniforme ca înălţime. Între cele două paramente era
emplectonul, format în general din pietre mai mici, pământ (ars uneori pe
loc, alteori nears) şi chiar cenuşă. La sud de zid se afla şanţul de apărare,
complet distrus datorită eroziunii naturale a terenului, transformat într-o
viroagă adâncă. Utilizat în sec. III a.Chr. (respectiv în prima fază a
locuirii getice), zidul de incintă a fost refăcut în sec. I a.Chr. (în cea de a
doua fază de locuire), dar într-o tehnică inferioară, mai ales cu blochete
nefasonate de calcar. Întregul zid, corespunzător ambelor faze, este
înclinat mult spre interiorul aşezării, datorită alunecărilor de teren
succesive şi poate, unor cutremure.
Platoul sudic a fost fortificat în sec. III a.Chr. cu un val de pământ
(care avea la partea superioară ca „armătură” bolovani de calcar şi lespezi
de gresie) şi un şanţ de apărare (de circa 12-13 m la partea superioară,
circa 6 m la bază şi 7-7,50 m adâncime). Cel puţin în sectorul cercetat,
pământul laturii exterioare (de sud) a valului s-a scurs parţial în şanţul de
apărare. Acesta a fost astfel colmatat, dar şi distrus în bună parte prin
surparea malurilor sale, încât spre est şanţul este astăzi mult lărgit,
căpătând aspectul de viroagă. Nu există indicii clare despre o refolosire a
valului şi a şanţului de apărare ale platoului sudic în a doua fază de locuire
de la „Valea lui Voicu”, respectiv în sec. I a.Chr.-începutul sec. I p.Chr.
Prima fază a locuirii getice de la Satu Nou-„Valea lui Voicu”,
căreia îi corespund şapte niveluri arheologice, a fost datată pe baza
marelui număr de amfore şi a ceramicii curente şi de lux elenistice întrun interval care începe aproximativ în jurul anului 280 a.Chr. se încheie
în ultimul sfert al sec. III a.Chr. În urma analizării concordanţei dintre
unele grupe de ştampile sinopeene şi rhodiene pe baza descoperirilor de
la Albeşti şi Satu Nou-„Valea lui Voicu”, A. Avram a stabilit şi câteva
repere mai precise privind cronologia aşezării în discuţie 48. Pe baza celor
mai timpurii ştampile sinopeene din subgrupa VIA (GARLAN 2004)
descoperite la Satu Nou – „Valea lui Voicu” se constată că aşezarea
exista pe la circa 260 a.Chr. Sfârşitul ei, stabilit pe baza ştampilelor
sinopeene din perioada II b-c (FINKIELSZTEJN 2001) ar fi avut loc pe
la anul 212 a.Chr., în timp ce abandonul aşezării de la Albeşti s-ar fi
produs cu doi-trei ani mai târziu, pe la 209 a.Chr. Secolul al II-lea a.Chr.
nu este prezent la „Valea lui Voicu”. Cercetările de suprafaţă, completate
ulterior printr-un sondaj arheologic cu rezultate semnificative, dovedesc
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continuarea locuirii getice în zonă, la „Vadu Vacilor”.
A doua fază a locuirii getice de la „Valea lui Voicu”, căreia îi
aparţin trei niveluri, se datează în sec. I a.Chr. şi în primele decenii ale
sec. I p.Chr. Datarea acestei ultime faze a fost stabilită pe baza ceramicii
elenistice, a amforelor de tipul Dressel 2-4 şi prin anumite categorii de
vase autohtone. Ultimul nivel de locuire (I în succesiunea lor din
săpătură) este datat prin ceramică dacică lucrată la roată cu decor lustruit
şi prin kantharoi elenistici din epoca lui Augustus.
Pe platoul sudic locuirea antică este mult mai slabă, chiar dacă el
pare să fi fost utilizat în ambele faze. E posibil ca această parte a aşezării
să fi fost utilizată mai ales pentru construcţiile uşoare destinate
adăpostirii animalelor sau altor activităţi economice.
Aşezarea de la Satu Nou-„Valea lui Voicu” ni se relevă ca o
autentică dava şi foarte probabil, un important centru de putere la un
moment dat în zonă. Nu avem informaţii despre organizarea internă a
aşezării, deoarece săpăturile au fost efectuate pe o suprafaţă relativ
restrânsă, din apropierea zidului de incintă, deci într-o zonă oarecum
periferică, întrucât cea mai mare parte a aşezării a fost distrusă natural.
Nu s-a descoperit până acum nici un complex cu adevărat reprezentativ,
cu excepţia unei locuinţe de suprafaţă cu un altar de lut ornamentat,
precum şi a altor altare simple sau – într-un alt caz – ornamentat.
Remarcăm, de asemenea, descoperirea în perimetrul cercetat a unui număr
mare de cuptoare, dintre care unele erau pentru întrebuinţări casnice, iar
altele puteau fi utilizate, eventual, şi în scopuri meşteşugăreşti. De altfel,
printre numeroasele artefacte descoperite pot fi amintite câteva creuzete de
lut şi lupe de fier care sugerează existenţa unor ateliere.
Importanţa aşezării şi amploarea activităţilor sale economice,
inclusiv a legăturilor comerciale cu lumea greacă, este relevată de marea
cantitate şi diversitatea deosebită a materialului ceramic autohton lucrat
cu mâna şi la roata olarului, precum şi a celui de import. Referitor la
importurile greceşti menţionăm descoperirea unei variate ceramici de lux
şi de uz comun, a unor râşniţe de tip grecesc şi îndeosebi a unui foarte bogat
material amforic, între care peste 570 ştampile de amfore (313 – Sinope; 123
– Rhodos; 116 – Heracleea Pontică; 4 – Thasos; 4 –Chersonesul Tauric; 1 –
Grupul Myrsileias (Colchida); 1 – Grupul Parmeniskos (?); 1 – Cnidos; 1 –
Chios (pe un lagynos); circa 15 – (nedeterminate)49; numărul este
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neobişnuit de mare pentru o aşezare „barbară” cercetată, totuşi, doar într-o
mică măsură şi situată relativ departe de centrele greceşti.
Totodată, amplasarea aşezării într-un punct dominant, care oferea
atât o apărare naturală, cât şi controlul asupra unui sector important al
Dunării, reprezintă o trăsătură caracteristică acestui tip de sit. Modul de
realizare a sistemului defensiv, prin utilizarea atât a unei fortificaţii
tradiţionale, constând din val şi şanţ, cât şi a zidului de piatră, este
asemănător celui folosit în mod curent de geţi şi de daci. Reţinem şi
faptul că în imediata vecinătate a aşezării au fost identificate în teren şi
prin aerofotogrametrie două grupuri de tumuli (unul cuprinzând trei
movile, iar celălalt opt), precum şi alţi tumuli izolaţi 50. Nu este exclus ca
unii dintre aceştia să aparţină din punct de vedere cultural şi cronologic
aşezării. Alţi tumuli, unii de mari dimensiuni, se pot urmări în teren până
spre localitatea Izvoarele, unii dintre ei aflându-se şi pe platoul situat la
sud de cele două cetăţi învecinate (getică şi romană).
Aşezarea de la SATU NOU, punctul „Vadu Vacilor” se află tot pe
malul Dunării, la circa 800 m în amonte de cea de la „Valea lui Voicu” şi
la circa 2-2,5 km în aval de cea de la Izvoarele – „La Tablă”, pe un
promontoriu triunghiular orientat SV-NE, pe versantul vestic al văii care
a dar numele acestui loc. Promontoriul în cauză are o lungime de circa
500-600 m şi o lăţime maximă la capătul de sud-vest de circa 130-150 m.
În urma cercetărilor de suprafaţă efectuate în mod repetat s-a observat că
locuirea getică ocupă circa 2/3 din promontoriul amintit, respectiv vârful
„triunghiului” (sectorul dinspre N-NE). Zona locuirii antice este
delimitată în teren şi de sistemul de fortificaţie, deoarece materialul
arheologic se împuţinează considerabil la V-SV de val. O mare parte a
aşezării a fost distrusă şi în acest caz de alunecările de teren, mai ales
spre Dunăre şi spre vârful platoului, ca şi pe latura sa de E-NE, spre
viroagă, terasată pentru împădurire ( în anii 1980-1981). Din sistemul său
defensiv s-a observat prin 1982-1990, la suprafaţa terenului, valul de
apărare consolidat cu pietre, afectat în mare măsură de lucrările agricole
repetate şi de terasările amintite. Înălţimea valului, care bara transversal
platoul, aproximativ pe direcţia NV-SE, nu depăşea – în zonele în care se
mai păstra – 60-70 cm; alveolarea lină a terenului în apropierea valului
(spre exterior) sugera posibila existenţă a şanţului, astăzi complet
la „Valea lui Voicu”; celelalte, până la peste 570, sunt inedite.
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colmatat. Datorită lucrărilor mecanice repetate de întreţinere a pădurii şi
creşterii arboretului, în ultimii ani valul amintit nu a mai putut fi
identificat în teren.
În anii 2003 şi 2005 51 s-a efectuat un sondaj arheologic (sub forma
unei secţiuni de 62x2 m şi a trei casete de dimensiuni diferite), plasat
spre vârful platoului, către nord-est, pe latura sa de vest, dinspre Dunăre,
lipsită de arbori. Stratul arheologic din zona cercetată este relativ subţire,
cu o grosime variabilă, cuprinsă între circa 0,25-0,55 m. El este mai gros
şi conţine materiale arheologice mai numeroase în zona unor complexe
arheologice (gropi, locuinţe, cuptoare şi vetre).
Cea mai mare parte a materialului arheologic descoperit, inclusiv
44 torţi ştampilate (33 – Rhodos; 7 – Cnidos; 2 – Sinope; 1 – Chios?; 1 –
Cos) 52, determină datarea aşezării în secolul II a.Chr., respectiv în
intervalul de timp în care aşezarea de la „Valea lui Voicu” era nelocuită,
ca urmare a distrugerii suferite la sfârşitul sec. III a.Chr. Totuşi, unele
materiale elenistice (kantharoi şi amfore de Thasos, Sinope şi de Cnidos
– grupul Zenon, inclusiv o ştampilă rhodiană din perioada IIb, a
eponimului Aristarhos 53 sugerează începutul mai timpuriu al aşezării de
la „Vadu Vacilor”, încă din sec. III a.Chr. E posibil ca ea să fi luat fiinţă
de timpuriu ca aşezare „satelit”, dar foarte slab locuită, a davei de la
„Valea lui Voicu”, supravieţuind evenimentelor care au dus la
distrugerea acesteia din urmă, dezvoltându-se şi luându-i locul, într-o
anumită măsură, în sec. II a.Chr. Nu ştim în ce împrejurări aşezarea de la
„Vadu Vacilor” şi-a încetat existenţa, ori mai degrabă a avut loc doar o
scădere a intensităţii sale de locuire la sfârşitul sec. II sau la începutul
sec. I a.Chr., odată cu reluarea locuirii la „Valea lui Voicu”, în faza a
doua, mai târzie, a acesteia.
Volumul extrem de redus al cercetărilor nu permite stabilirea
statutului aşezării de la „Vadu Vacilor”. Dacă începuturile ei ar putea-o
defini ca pe o staţiune „satelit” în raport cu dava de la „Valea lui Voicu”,
după încetarea violentă a evoluţiei primei etape de aici, probabil unele
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dintre elementele care defineau poziţia politico-economică a acesteia au
fost preluate, pentru o vreme, de aşezarea de la „Vadu Vacilor”, dar fără
ca ea să ajungă la importanţa şi poziţia davei de la „Valea lui Voicu”.
La circa 6 km SE în linie dreaptă de dava de la Satu Nou-„Valea lui
Voicu”, la capătul unui deal care mărgineşte la SV lacul Oltina se află
aşezarea getică de la COSLUGEA (com. Lipniţa) – punctul „Colţul
Pietrei” sau „Dealul Pietrei” 54. Spre S şi V ea a fost fortificată cu val şi
şanţ dispuse sub forma unui arc de cerc, ce închide de la E la NV toată
partea rămasă a platoului, care se mai observă încă în teren pe o lungime
de circa 130-150 m. În zona mai bine conservată valul are înălţimea de
circa 1,50-2 m; o parte a fortificaţiei a fost afectată puternic de ravenele
adânci care fragmentează promontoriul în cauză, în special spre E, N şi
NV. Materialul ceramic din zonă (format din fragmente de vase getice şi
elenistice) este caracteristic, în general, ultimei perioade a erei vechi (mai
probabil secolelor III-II a.Chr.). În absenţa oricăror săpături este dificil de
apreciat dacă aşezarea de la Coslugea-„Colţul Pietrei” se afla în zona de
influenţă sau de control a davei de la Satu Nou-„Valea lui Voicu”, ca
aşezare „satelit”, sau reprezenta un obiectiv de sine stătător.
În legătură cu tema de faţă, o altă aşezare care poate fi luată în
discuţie este DUROSTORUM (astăzi Silistra, Bulgaria), ale cărei
necropole şi – într-o anumită măsură – ansambluri şi complexe de locuire
din diferite epoci se află şi pe teritoriul localităţii OSTROV (jud.
Constanţa). Situat la unul dintre cele mai importante vaduri ale Dunării,
Durostorum este menţionat frecvent în izvoarele literare 55. În zona
localităţii Ostrov, pentru perioada care ne interesează au fost semnalate
două necropole getice din sec. IV-III a.Chr. 56. Alte trei necropole getice
din sec. V-III a.Chr. s-au descoperit în zona localităţii Bugeac (com.
Ostrov) 57, aflată la circa 7 km est de Ostrov şi la circa 14-15 km E de
Silistra şi Ostrov-„Regie”.
Din zona situată între punctul „Regie” şi localitatea Ostrov, la circa
2 km în aval de anticul Durostorum, în perimetrul canabae-lor legiunii a
XI-a Claudia, au fost recuperate două torţi ştampilate de amfore din sec.
54

IRIMIA 2007, p. 145.
Ptolemeu, Geografia, III, 105; Tabula Peutingeriana, VIII, 2; Itinerarium
Antonini, 223, 4; Ammianus Marcellinus, XXVII, 4, 12; Notitia Dignitatum, Or., 40,
26, 33 etc.
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ARICESCU 1971, p. 223-224; IRIMIA 2006/a, p. 136-137.
57
IRIMIA 1983, p. 79-83; IRIMIA 1985, p. 75-85.
55

III-II a.Chr. 58. În perimetrul fostului centru antic Durostorum s-au
semnalat, de-a lungul anilor, mai multe tezaure şi monede izolate
corespunzătoare perioadei în discuţiei. Un tezaur format din 104 monede
histriene de argint (77 drahme şi 27 oboli), depus într-un vas grecesc din
sec. IV a.Chr. a fost descoperit în anul 1930 în apropierea oraşului
Silistra 59. De-a lungul timpului, din zonă au fost semnalate şi alte
monede histriene, tomitane şi callatiene autonome, emisiuni de tipurile
Seleucos I, Macedonia Prima, Thasos, Dyrrhachium ori denari romani
republicani 60. Întâmplător, în apele Dunării, s-a descoperit în anul 1971
un coif de bronz de tip cicladic 61.
Având în vedere importanţa vadului de la Durostorum, precum şi
marele număr de tezaure şi monede izolate provenite din diferite centre,
se poate presupune existenţa şi în această microzonă a unei aşezări
autohtone reprezentative care să fi stabilit relaţii timpurii cu lumea greacă
şi care au continuat, probabil până cel puţin în epoca romană.
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CONOVICI, MUŞEŢEANU 1975, p. 546.
CANARACHE 1940, p. 230-232; GATTARNO 1942, p. 60-63.
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CONOVICI 1979, p. 89; Preda 1998, p. 55, 117, 250, 257, 308; TALMAŢCHI 2000,
p. 206, nr. 224; TALMAŢCHI 2000-2001, p. 192, nr. 166; TALMAŢCHI 2001/b, p. 46
şi nr. 43; TALMAŢCHI 2002-2003/a, p. 377, nr. 181-183; POENARU-BORDEA 2004,
p. 50, nr. 42 etc.
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DONEVSKI 1974, p. 285-286.
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DOUĂ USTENSILE DACICE PENTRU MODELAT CERAMICĂ
Sever Dumitraşcu
În cunoscuta staţiune arheologică de pe Dealul „Cetăţeaua” de la
Tăşad, judeţul Bihor, în nivelul de vestigii dacice au fost descoperite două
ustensile pentru modelat ceramică (Muzeul Ţării Crişurilor, Secţia de Istorie,
Inv. nr. 9483 şi 11532, în continuare se va nota MŢC); (Pl. I/1,2).
Cercetările şi săpăturile de la Tăşad au fost efectuate de Dr.
Nicolae Chidioşan (până la trecerea sa în rândul drepţilor) şi apoi de
Sever Dumitraşcu (1985-2010), împreună cu colegii Florin Sfrengeu,
Laura Ardelean, Nicolae Sărac, Marinel Roşu, Speranţa Pop, de la
Universitatea din Oradea şi Ioan Crişan, de la Muzeul Ţării Crişurilor.
Cele două piese sunt modelate din lut, ars, de culoare neagră,
constând dintr-un mâner şi o talpă, cu urme de folosire pe ovalul tălpii şi
cu mânerele rupte în urma folosirii. Aceste instrumente de lut ars au fost
numite CALAPOADE, de către arheologul Mircea Babeş 1, iar arheologul
Coriolan Opreanu 2 le denumeşte LUSTRUITOARE. Sigur erau folosite
la modelarea ceramicii.
Piese de acest tip au fost descoperite în multe aşezări dacice.
Tipologic, un „lustruitor de ceramică” de formă tronconică, cel mai
vechi, pare-se, pe care îl cunoaştem provine din aşezarea fortificată de la
Teleac şi a fost publicat (împreună cu un fragment din grătarul unui
cuptor de ars ceramică) de către V. Vasiliev, I.Al. Aldea şi H.
Ciugudean 3, în anul 1991.
Lustruitoarele de vase, cum le numesc cei mai mulţi cercetători
sau calapoadele indică modelarea ceramicii pe loc în aşezările dacice, în
primul rând ceramica modelată cu mâna (ceşti, vase-borcan, pahare,
fructiere, şi ne referim la fructierele lucrate din pastă neagră – de
„factură tehnologică <bastarnică>”, piese masive, cu pereţii groşi). Ele
1

Informţie M.Babeş, care a publicat în acest sens şi un articol, cf. SCIVA, 31, 2, 1980,
p. 23-31.
2
C. Opreanu, Elemente ale culturii materiale dacice şi daco-romane târzii (sec. IIIIV p.Chr.), în EN, III, Cluj-Napoca, 1993, p. 252.
3
V. Vasiliev, I.Al. Aldea, H. Ciugudean, Civilizaţia dacică timpurie în aria
intracarpatică a României (Contribuţii arheologice: aşezarea fortificată de la
Teleac), Cluj-Napoca, 1991, Fig. 25/16 şi Fig. 26/4.

au fost descoperite în toate provinciile istorice româneşti şi au apărut
rând pe rând amintite în rapoartele respective de săpături sau în
monografiile acelor aşezări. Amintim câteva dintre aceste descoperiri:
Arpaşul de Sus 4, Tilişca 5, Bâtca Doamnei 6, Vlădiceasca 7, SocuBărbăteşti 8, Pecica 9, Radovanu 10, Ocniţa 11, Grădiştea 12, Căscioarele 13,
Moreşti 14 şi Sprâncenata pentru care autorul săpăturilor arheologice
precizează următoarele: „Este vorba mai întâi de acele calapoade
(lustruitoare) (s.n.S.D. ) de ceramică, în formă de ancoră, cu faţa de jos
(talpa) frumos lustruită (Pl. 1/1,2). Toate sunt lucrate din pastă poroasă,
cărămizie şi negricioasă. Cât priveşte denumirea şi destinaţia lor
4

M. Macrea, Şantierul arheologic Caşolţ-Arpaşul de Sus. Raport preliminar
asupra rezultatelor din campania anului 1955, în Materiale, IV,1957, p. 119-154;
Fig. 24, 1, 5: lustruitoare de vase; cf. şi M. Macrea, I. Glodariu, Aşezarea dacică de la
Arpaşu de Sus, Bucureşti, 1976, p. 74: „Piesele de lut cu destinţie utilitară, casnică,
sunt reprezentate de două lustruitoare de vase (Fig.39/26-27; 47/2-3)”.
5
M. Macrea, O. Floca, N. Lupu, I. Berciu, Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei,
Bucureşti, 1966, Pl. 14/II, 1, 2: Lustruitoare; N. Lupu, Tilişca. Aşezările arheologice
de pe Cătănaş, Bucureşti, 1989, Pl. 15/15, 14; p. 70: „În privinţa lustruitoarelor,
săpăturile ne-au furnizat o serie de exemplare care sunt de forme cunoscute. Ele sunt
prevăzute de obicei cu un mâner masiv, suprafaţa lor are forma ovală, de obicei plană,
cu marginile uşor retrase (Pl. 15/14, 15)”.
6
N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Bucureşti, 1969, p. 20: lustruitoarele; p.18:
„iar în partea de sud a terasei se găsea un cuptor de ars ceramică”.
7
G. Trohani, Săpăturile din aşezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, în CA, II,
Bucureşti, 1976, Fig. 7/1, 2, 3, 4: lustruitoare.
8
Informaţie verbală P. Gherghe; cf. şi P. Gherghe, Săpăturile din aşezarea geto-dacă
de la Soca-Bărbăteşti ( j. Gorj), p. 95, două lustruitoare (foto).
9
I.H. Crişan, Ziridava, Arad, 1978, Pecica-Şanţul Mare, p. 146: „Lustruitoarele sunt
multifolosite de meşterii olari pentru a uniformiza suprafeţele vaselor de lut şi a le da un
lustru, uneori, strălucitor, de aspect metalic. Ele au forma simplă a unui oval convex,
prevăzut cu un mâner scurt, cât să poată intra în pumnul olarului”. Pl. 103/2, 4, 5.
10
Mioara Turcu, Geto-dacii din Câmpia Munteniei, Bucureşti, 1979, p. 98: „lustruitoarele,
modelate cu mâna, în formă de ciupercă, susţinute pe un picior tronconic rotunjit la capăt (Pl.
VI/7 )”; Cercetări B. Ionescu – 1959, piesa în Muzeul de Arheologie Olteniţa, Inv.nr. 1848,
NB: pe mâner are gaură, pentru şnur, deci putea fi atârnată de un cui (?) în atelier.
11
D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, p. 40: „Lustruitoare, tipul general
răspândit este cel în formă de calapod; înălţimea 0,07 m (Pl. 30/3). Un calapod mare,
cu talpa lungă de 0,11 m , a fost descoperit în orizontul II b”.
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Grădiştea, j. Brăila, informaţie verbală V. Sârbu, pentru care îi aduc cuvenitele
mulţumiri; datează aceste piese în sec. II-I B.C. „o parte publicate în ISTROS”.
13
Căscioarele, j. Călăraşi, informaţie verbală V. Sârbu; datează piesele în sec. II-I B.C.
14
Moreşti, j. Harghita, informaţie V. Sârbu, datează piesele în sec. I B.C.-sec. I A.D.

practică, trebuie să admitem că, într-adevăr, aşa cum în mod justificat s-a
arătat de curând 15, aşa zisele <lustruitoare> nu pot fi altceva decât
calapoade utilizate la modelarea ceramicii cu mâna” 16. Autorul aduce în
sprijinul comparativ al afirmaţiilor sale descoperirile cunoscute din
aşezările dacice celebre din Moldova: POIANA 17, BÂTCA DOAMNEI 18,
RĂCĂTĂU 19 sau Transilvania: ZIRIDAVA 20.
Cele două piese de la Tăşad se pot adăuga la repertoriul
descoperirilor dacice de acest gen în viitoarele cercetări monografice.
În ce ne priveşte dorim să mai adăugăm trei observaţii, primele
două obţinute prin cercetări şi săpături personale la Tăşad şi Biharea, iar
a treia prin materialul ceramic ce ilustrează această lucrare.
A. La Tăşad s-au folosit pentru lustruirea ceramicii, dar de tip
hallstattian (NB), Gava (=Villanova, după V. Pârvan), cea cu două feţe,
cu motive canelate, neagră în exterior şi cărămizie în interior, s-au
utilizat bucăţi de grafit, pe care le-am descoperit în nivelul de la
începutul Ha, şi numai în acest nivel;
B. La Biharea, în cele două ateliere (fiecare cu trei cuptoare de ars
vase) celtice s-au descoperit: spatule pentru modelat ceramică şi piese
pentru ornamentat ceramică (KNOCKHENSTEMPELN) din os, alături
de bucăţi, faţetate, de grafit, cu care se lustruiau vasele. (NB: în unele
tipuri de vase celtice grafitul se folosea şi pentru a degresa pasta, se
băga în lutul frământat).
C. La Tăşad au fost descoperite două categorii de ceramică:
modelată numai cu mâna şi modelată la roata rapidă, cu volantă pe
picior. Cea modelată cu mâna apare sub trei variante:
- cărămizie, cu aspect săpunos (mai rară);
- cărămizie, cu aspect zgrunţuros (degresată cu nisip);
- de aspect negricios, lustruită în exterior, de culoare neagră (de
factură insolită aşa zis „bastarnică”, din care s-au lucrat mai ales
fructiere mari, masive, cu pereţii groşi).
Cea modelată la roată este (cu unele excepţii, rar, cărămizie) de
15

Cf. M. Babeş, în SCIVA, 31, 2, 1980, p. 23-31.
C. Preda, Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprincenata,
Bucureşti, 1986, p. 67, Pl. LVI/1-8.
17
R. şi Ecaterina Vulpe, în Dacia, 3-4,1927-1932, p. 317, fig. 97/1-15.
18
A. Buzilă,în MemAntiq., 2, 1970, fig. 28.
19
V. Căpitanu, în Carpica, 8, 1976, p.49-120, fig, 24/6-7.
20
I.H. Crişan, în Ziridava, p.103.
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culoare cenuşie, din pastă şi foarte fină.
Amândouă categoriile sunt rafinat ornamentate. Cea lucrată cu
mâna cu brâuri crestate sau alveolare, butoni, alveole, linii sau benzi în
val. Fructierele lucrate cu mâna, negre, de „modă <bastarnică>” nu sunt
ornamentate, ci lustruite, de culoare neagră în exterior. Cea modelată la
roată se remarcă prin rafinamentul formelor, după opinia noastră de o
mare sensibilitate (am numi-o artistică) în modelarea lutului, a argilei.
Planşele alăturate ne pot, eventual, convinge de această realitate.
Graficianul orădean Syabo Barna a avut amabilitatea, răbdarea şi
sensibilitatea să ne redea acest rafinament al modelării ceramicii, prin
piesele modelate fie cu mâna, fie cu roata, de la Tăşad, pentru care
realizarea grafică, artistică, îi aducem mulţumirile noastre respectuoase.
Formele sunt:
- ceşti sau vase-borcan dacice, pahare, ornamentate cu motive
plastice sau neornamentate: Pl. I/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; II/1, 2.
- fructiere cu corpul masiv : Pl. I/9; şi cele modelate la roată:
- oale cu două torţi: Pl. II/4.
- fructiere: Pl. II/3, 5, 7, 9; III/1, 2, 3, 5.
- castroane: Pl. II/6, 8, 4.
Forma, modelajul buzelor sau a picioarelor de fructiere,
ornamentele fine, ne dau (nouă cel puţin, datorită talentului de a percepe
şi desena aceste vase ale graficianului Szabo Barna) temeiul să afirmăm
îndelungul meşteşug de modelare a ceramicii la geto-daci şi nu în
ultimul rând convingerea că adeseori sensibilitatea în modelarea
ceramicii a atins cote rafinate, un veritabil talent artistic.
Administraţia romană, şi după opinia noastră a fost, după ei înşişi,
prima care a consemnat această realitate. Sclavii (foştii prizonieri daci ),
liberţii au lucrat în atelierele dacice de ceramică. Erau pricepuţi, poate
chiar talentaţi şi ne referim, nu la elite 21, ci la olari, daci de rând,
analfabeţi, dar nu lipsiţi de calităţi, de talent.
Nu sunt puţine provinciile romane unde vor lucra sclavii (foşti
prizonieri unii!), liberţii daci şi urmaşii lor: Pannonia, Dalmaţia, Gallia,
Hispania, Mauretania, în Italia şi chiar în atelierele din insula Delos 22.
21

Cf. I.I. Russu, Daco-geţii în Imperiul roman, în afara provinciei Dacia, Bucureşti, 1980,
passim; idem, Elemente traco-getice în Imperiul roman şi Bizantium (veacurile IIIVII).Contribuţie la istoria şi romanizarea tracilor, Bucureşti, 1976, passim.
22
A. Bodor, Contribuţii la problema cuceririi Daciei, în ActaMN, I, Cluj, 1964, p. 143-150.

Mulţi dintre aceşti olari au „zâmbit” a scrie, cum ar spune un ţăran
român, şi-au silabisit numele: Scorilo, Decibalus, DACUS, DACCUS,
DACCU, DACCIUS, DAGUS, DAGG, DAGGA 23, scrise pe fragmente
ceramice (inclusiv pe TS = Terra Sigillata), şi-au afirmat identitatea:
<NATIONE DACA> - <NATIONE DACUS>.
Erau simpli olari, dar unii aveau talent (credem noi) şi mulţi nu au
dorit să trăiască şi să moară în anonimatul Imperiului roman. Erau daci
şi atât.
Two Dacian tools for pottery modeling
Abstract
The author presents two Dacian tools from burned clay for pottery
modeling, which were discovered in the Dacian settlement situated on
„Cetăţeaua” Hill from Tăşad, Bihor County (they were considered to be block
heads or polishers). In the paperwork are also presented potteries moulded only
by hand (cups, jar-vessels) or made by fast potters wheel („fruit” dishes,
tureens, pots ), which show, on the very detailed drawings made by the drawer
Szabo Barna, not only the handicraft, but the art of the Dacian potters, too.
The Roman employed the Dacianus (prisoneres, sclaves, affranchised
sclave) in the pottery workshops from Pannonia, Gaul, Spain, Dalmatia,
Mauretania, Italy and even from Delos island.
They sometimes marked thei name on the pottery from the Occidental
provinces – DACUS, DACCUS, even Scorilo and Decibalus, being their
identity of ordinary Dacian potters.
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Cf. şi Simona Stanciu, DACIA PERENA. <NATIONE DACA> - <NATIONE
DACUS>, Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2004, p. 86-96.
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REZULTATE ALE CERCETĂRILOR
ARHEOLOGICE DE LA PIETROASELE
(1973-2011)
Eugen-Marius Constantinescu
Situl arheologic Pietroasele 1 este un ansamblu format din castru,
edificiul cu hipocaust/therme, aşezarea civilă pendinte de castru,
cimitirele 1, 2, 3, 4, lagărele de muncă, conductele de olane pentru
aducţiunea apei.
Ansamblul arheologic Pietroasele este situat în zona de contact a
dealurilor pericarpatice de la Curbura exterioară a Carpaţilor cu Câmpia
Română, fiind amplasat la poalele Dealului Istriţa, chiar la contactul
acestuia cu câmpia, la altitudinea medie de 180/220 metri faţă de nivelul
Mării Negre. Zona este dominată de pantele sudice ale Dealului Istriţa, al
cărui vârf atinge înălţimea de 754 metri.
Comuna Pietroasele este aşezată pe versantul sudic al Dealului
Istriţa, la 20 km vest de municipiul Buzău, capitala judeţului. Pe Glob
este aşezată la 026034' longitudine estică şi la 45005' latitudine nordică,
fiind plasată în al doilea fus orar.
Geografic, Pietroasele se află în spaţiul de contact şi interferenţă a
două mari provincii fizico-geografice: provincia central-europeană şi
provincia sud-europeană. Aceasta este zona în care pădurile de fag din
Europa Centrală se întâlnesc cu stepele de graminee din Europa de Est,
iar solurile brune de pădure vin în contact cu cernoziomurile 2.
Varietatea formelor de relief, condiţiile de climă şi sol prielnice,
bogăţia solului în păduri, păşuni, fâneţe şi a subsolului în minereuri şi
materiale de construcţie, o reţea hidrografică activă, numeroase drumuri
care asigură legături lesnicioase cu vecinătăţile imediate şi mai depărtate
constituie cadrul natural al zonei, propice dezvoltării vieţii sociale.
Relieful comunei este variat, elementul dominant fiind vârful şi
creasta Dealului Istriţa, cu subunitatea Dealul Câlţeştilor. Spre nord
1

Până în anul 1934 localitatea se numea Pietroasa. De fapt erau două comune: Pietroasa
de Jos şi Pietroasa de Sus sau Bădeni, care s-au unit în 1934 luând numele Pietroasele.
2
Monografia geografică a R.P.R., vol. I, Geografia fizică, Bucureşti, 1960, p. 634-637.

terenul coboară în pantă accentuată din creasta Istriţei până în Valea
Nişcovului, spre sud pantele sunt ceva mai lente formând terase, văi şi
platouri propice aşezării satelor sau cultivării plantelor. În zona de
contact cu câmpia înclinarea terenului se reduce mult, aici dezvoltânduse întinse tarlale ocupate cu plantaţii de viţă de vie şi / sau variate culturi
agricole.
Reţeaua hidrografică a comunei este formată din: pârâul UrgoaiaPietroasa, care îşi are originea în izvorul lui Carpen de sub creasta
Istriţei, primeşte ca afluenţi izvorul Ochiul Boului, torentul Pietroasa şi
gârla Măţioana, străbate câmpia spre sud-vest până în apropiere de satul
Movila Banului, unde se varsă în pârâul Sărata; pârâul Dara, care
izvorăşte în pădure cam la un kilometru nord de cetatea de la Gruiu Dării,
fierăstrueşte creasta dealului între Gruiu Dării şi Dealul Câlţeştilor,
formând adevărate chei, traversează satele Dara şi Şarânga, primeşte pe
stânga torentul Valea Puţului, iar după un kilometru de curs domol se
varsă în Sărata, la vest de satul Ulmeni; trei torente: Vâjâitoarea, Cazaca
şi gârla Cotoaica.
Clima blândă, de tip temperat-continental, cu efecte de foehn,
frecvente inversiuni de temperatură şi transferuri de mase de aer, cu
predominarea vânturilor din nord, est şi sud-vest, cu precipitaţii
multianuale între 500 şi 850/900 mm, cu peste 220 de zile însorite pe an,
este propice activităţii umane de orice fel, cultivării plantelor şi viţei de
vie, în special. Vântul de sud-vest, numit la noi „Sărăcilă” sau „Traistă-n
băţ” iar în Peninsula Balcanică „Zefir”, aduce, de regulă, aer cald dinspre
nordul Africii, ridică temperatura în stratele înalte, creşte capacitatea de
retenţie a atmosferei şi reduce precipitaţiile în orice anotimp. De regulă,
la câteva zile după ce se opreşte „Sărăcilă”, începe să bată „Crivăţul”
dinspre nord, nord-est sau est; acesta, deşi vine de peste întinderea
continentală Eurasia, uscată, scade temperatura aerului şi reduce
capacitatea de retenţie a atmosferei, ceea ce provoacă apariţia
precipitaţiilor în orice anotimp. Singurul vânt care aduce sigur şi direct
precipitaţii este „Austrul” sau „Munteanul”, care bate dinspre nord-vest,
peste Europa de Vest şi Centrală, purtând umiditate de la Oceanul
Atlantic şi, atunci când are suficientă forţă să treacă munţii, îşi scutură
„podoaba” peste zona noastră, fiind aşteptat până departe în câmpie, unde
apariţia lui este semnalată de „îmbrobodirea” cu nori a vârfului Istriţei.
Flora este caracteristică zonei de silvostepă, aici speciile lemnoase
se întrepătrund cu arborete şi cu vegetaţia ierboasă. Creasta Istriţei şi

panta nordică a dealului sunt ocupate de păduri de foioase – fag, stejar,
paltin, carpen, frasin, tei, ulm, salcâm, plop, salcie, măr şi păr pădureţ,
cireş sălbatic etc. În ultimele cinci decenii pe pantele sudice ale dealului
au fost plantate pâlcuri de conifere, care se pare că s-au adaptat, rămâne
de văzut câte generaţii vor rezista. Dintre arborete se întâlnesc murul de
pădure, murul de arie, cornul, alunul, gherghinul, măceşul, sângerul,
măcrişul, porumbarul, curpenul, lemnul câinesc etc. Vegetaţia ierboasă
este formată din graminee, colilie, păiuş, pir, coada calului, muşeţel,
izmă, sunătoare, coada şoricelului, pelin, brebenel, bujor, păpădie, laptele
cucului, mătrăgună, cucută, crin de pădure, sângele voinicului, pătlagină,
mac, iederă, podbal, por, albăstrele, gălbenele, brânduşe, nalbă, scaieţi,
verigă etc.
Fauna este formată din: carnivore – lupul, râsul, vulpea, dihorul,
nevăstuica, viezurele, rar ursul; ierbivore – căprioara, cerbul; rozătoare –
iepurele, popândăul, şoarecele de câmp, şoarecele de curte, hârciogul;
insectivore – cârtiţa, ariciul; omnivore – mistreţul; păsări autohtone sau
migratoare – vrabia, ciocârlia, prepeliţa, potârnichea, fazanul, cioara,
griva, eretele, şoimul, uliul, pajura, guguştiucul, coţofana, mierla, bufniţa,
gaiţa, cucul, privighetoarea, sturzul, ciocănitoarea, prigoarea, sticletele,
ciocârlanul, bot-gros, pitpalacul, rândunica; reptile şi arahnide – şarpele
verde, şarpele de casă, şarpele de alun, vipera de piatră, scorpionul;
batracieni – brotacul, broasca râioasă, broasca verde, broasca ţestoasă; o
gamă variată de gândaci, fluturi, muşte, furnici. În gospodării se cresc
animale şi păsări domestice – cabaline, bovine, ovine, caprine, suine,
canine, feline, găini, raţe, curci, gâşte, bibilici, porumbei, păuni.
Istoricul cercetării
Primele informaţii despre castrul roman din situl arheologic
Pietroasa/Pietroasele au fost culese şi consemnate de A. Odobescu în
anul 1866, când s-a deplasat în localitate pe urma marelui tezaur Cloşca
cu puii de aur 3. Cu această ocazie, viitorul savant a făcut primele şi
singurelor sondaje arheologice pe care le-a executat vreodată în teren, el
fiind cu precădere arheolog de cabinet. 4 Prin aceste sondaje, Odobescu,
3

Într-o scrisoare trimisă în 1847 lui Joseph Arneth, custodele Cabinetului de Antichităţi
din Viena, Antoine Kurz din Braşov, semnalează prezenţa unei fortificaţii în satul
Pietroasa de Jos [castrul] şi a unei cetăţi în deal [cetatea dacică de la Gruiu Dării], fără
alte precizări.
4
M. Babeş, în Alexandru Odobescu, Opere, IV, Bucureşti, 1976, p. 8, 11.

surprins să descopere ruinele unei fortificaţii romane care se vedeau
atunci circa un metru şi jumătate deasupra solului, a recuperat primele
materiale arheologice din castrul de sub Dealul Istriţa, cu scopul declarat
de a le prezenta împreună cu marele tezaur Cloşca cu puii de aur la
Expoziţia Universală organizată în anul 1867 la Paris. După propria sa
mărturisire, consemnată în capitolul II al volumului III din monumentala
monografie dedicată Tezaurului de la Pietroasa 5, alături de primele
informaţii despre dimensiunile castrului, înălţimea păstrată a zidurilor,
tehnica de construcţie, materialele folosite, amplasamentul şi
dimensiunile gospodăriilor şi anexelor existente atunci pe suprafaţa
fortificaţiei, Odobescu a practicat sondaje în patru puncte ale acesteia: a. în
colţul de nord-est6 (azi gospodăria urmaşilor lui Alexandru Georgescu); b. pe
zidul de sud, în dreapta intrării principale în castru, cum o numeşte el
(astăzi pe acel loc se află gospodăria familiei Chelaru 7); c. aproximativ în
centrul incintei 8 (cam unde este gospodăria urmaşilor lui Lică Bărbulescu
al lui Măţaru) şi d. la intersecţia a două drumuri care străbat castrul de la
sud la nord şi de la est la vest (azi gospodăria Gheorghe Onuţoiu) 9.
Conform acestor sondaje, în colţul de NE ar fi existat fundaţiile unui turn
de colţ rotund 10. În secţiunile executate, Odobescu a descoperit
5

A. Odobescu, Le Trésor de Pétrossa, vol. I-III, Paris, 1889-1900.
. Atunci, pe acel loc exista casa lui Ion Văsioiu, cf. Planul cetăţii antice din satul
Pietroasa, în Albumul de stampe, Academia Română, Bucureşti, Ed. Socec & as., 1875,
pl. XVII, nr. 10; v. şi A. Odobescu, Opere, IV, ediţia M. Babeş, Bucureşti, 1976, p. 977.
7
Strămoşul lor, Constantin Chelarul, avea gospodăria pe acelaşi loc, cf. Planul cetăţii
antice din satul Pietroasa, în Albumul de stampe, 1875, pl. XVII, nr. 2; şi în A.
Odobescu, Opere, IV, ed. 1976, p. 977; familia a săpat puţul aflat la intersecţia
actualului drum judeţean DJ 205 spre DN 1 B cu vechiul drum de sub deal, la 500 m
sud de sat.
8
În 1866 pe acel loc se afla casa lui Janache Văssioiu, cf. Planul cetăţii antice din
satul Pietroasa, în Albumul de stampe, 1875, pl. XVII, nr. 9; şi în A. Odobescu,
Opere, IV, ed. 1976, p. 977.
9
În 1866 pe locul respectiv erau două coşare de porumb, cf. Planul cetăţii antice din
satul Pietroasa, în Albumul de stampe, Academia Română, 1875, pl. XVII, nr. 12; şi
în A. Odobescu, Opere, IV, ediţia M. Babeş, Bucureşti, 1976, p. 977.
10
. Alexandru Odobescu, Le Trésor de Pétrossa, tome IIIeme, Paris, 1900, p. 19-20 şi
fig. 2. Amplasamentul sondajelor, turnul rotund din colţul de nord-est, drumurile care
străbăteau suprafaţa fortificaţiei, amplasamentul celor 11 locuinţe cu anexe şi limitele
gospodăriilor, două magazii de porumb (coşare) (suprafeţele haşurate) apar pe planul
executat de Pamfil Polonic, celebrul colaborator apropiat al marelui savant; cf. Planul
cetăţii antice din satul Pietroasa, în Albumul de stampe, Academia Română,
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„amestecate cu multă cenuşă, pietre de construcţie, cărămizi, vase din lut
grosiere, fragmente de butelii din sticlă, vase, arme şi bucăţi de metal,
doi piepteni mici şi o daltă din os, numeroase râşniţe din piatră, multe
oase de animale domestice, câteva bucăţi de lemn putrezit şi, în fine, o
mică monedă de bronz cu efigie imperială”, post-constantiniană,
nedescifrată deoarece era foarte alterată. „Fără nici o îndoială aici a
existat o mică fortăreaţă, un post avansat, un castellum, de unde puteau
fi urmărite mişcările inamicului în câmpie. Nu este nimic surprinzător că
acest castel, ale cărui resturi atestă o distrugere violentă, a trecut
succesiv de la romani la goţi şi că a aparţinut, în aceste momente de
agitaţie (provocată de impactul loviturii dată de huni în anul 375
neamurilor gotice – ostrogoţi şi vizigoţi –, alanilor şi sarmaţilor care
trăiau la nord de gurile Dunării şi de Marea Neagră), unei bande
aventuroase de sarmaţi, pe care Athanaric a trebuit să-i izgonească
pentru a se putea stabili în acest refugiu sprijinit de munţi” 11 (Traducerea
textului ne aparţine). Obiectele arheologice descoperite de Odobescu în
aceste sondaje au fost expuse împreună cu marele tezaur de la Pietroasa
în Expoziţia Universală de la Paris, unde România a avut un foarte
interesant pavilion, Cloşca cu puii de aur stârnind un imens interes 12. Nu
ştim unde au ajuns după expoziţie obiectele descoperite atunci şi ce s-a
întâmplat cu ele. La vremea respectivă, ruinele zidurilor castrului se
vedeau încă pe înălţime de circa 1,50 m, în ciuda faptului că în anii 18361838 fuseseră intens exploatate de ţăranii care extrăgeau şi cărau piatră
pentru construirea Seminarului Episcopiei 13, pentru refacerea podului
Bucureşti,1875, planşa XVII, cu detalii; Ibidem, în Al. Odobescu, Opere, IV, ediţia M.
Babeş, Bucureşti, 1976, p. 977
11
A. Odobescu, Le Trésor de Pétrossa, tome IIIeme, Paris, 1900, p. 20-21; idem, în
Alexandru Odobescu, Opere, IV, ed. Mircea Babeş, Bucureşti, 1976, p. 728-729.
12
Pavilionul românesc, organizat sub coordonarea lui Al. Odobescu, Comisar General
din partea Guvernului român, a fost vizitat de un foarte numeros public, francezi şi
străini, însuşi împăratul Franţei, Napoleon al III-lea, prieten şi susţinător al Unirii
Principatelor, a onorat cu prezenţa sa pavilionul nostru, dar reprezentantul Turciei, Fuad
paşa, l-a ocolit, deoarece Odobescu scrisese pe frontispiciul acestuia ROMÂNIA,
sugerând participarea noastră la Expoziţia Universală ca stat de sine stătător, cu zece ani
înainte de obţinerea Independenţei de Stat, care a intervenit, cum se ştie, la 9 mai 1877.
13
A. Odobescu, Le Trésor de Pétrossa, tome Iere, Paris, 1889-1900, p. 1; idem, în
Alexandru Odobescu, Opere, IV, ed. 1976, p. 83; idem, Le Trésor de Pétrossa, Notice
descriptive et historique, p. 1, în Al. Odobescu, Opere, IV, ed. 1976, p. 737; idem,
Studie asupra Tezaurului de la Pietroasa. Istoria descoperirii, în Al. Odobescu,

peste Câlnău 14 şi pentru edificarea cheiurilor portului Brăilei. Pe baza
materialului arheologic şi a informaţiilor culese, Odobescu a datat
fortificaţia de la Pietroasele în secolul IV d.Chr.
Datare controversată mult timp, chiar şi după ce, în anul 1952,
membrii colectivului Şantierului Arheologic Poiana/Piroboridava –
Tecuci, condus de prof.univ.dr. Radu Vulpe au făcut o excursie de studii
la Pietroasele, ocazie cu care profesorul concluziona că „mortarul
amestecat cu cărămidă pisată şi ceramica culeasă de la suprafaţa
terenului prezintă caractere romane târzii, poate din sec. IV e.n.” 15,
confirmând datarea lui Odobescu. Oscilând între atribuirea castrului
împăratului Traian, în ediţia din 1958, sau epocii constantiniene, în cea
din 1968, Dumitru Tudor optează în final pentru epoca lui Constantin cel
Mare: „castrul roman de la Pietroasele, după tehnica zidăriei şi
monedele (sec. al IV-lea) descoperite în el, aparţine tot epocii
constantiniene” 16. Pentru aceeaşi datare optase, un an mai înainte, şi
Ecaterina Dunăreanu-Vulpe 17.
În anul 1953 (?) un grup de membri ai Comisiei pentru Studierea
formării poporului român a Academiei României, sub conducerea
prof.univ.dr. Ion Nestor 18, a făcut o deplasare la Pietroasele pentru a
constata stadiul în care se aflau ruinele fortificaţiei romane de aici la acel
moment şi pentru a stabili datarea acesteia. Problemă rămasă, atunci,
nerezolvată.
Datare confirmată numai prin săpăturile arheologice începute în
august 1973 de colectivul de arheologi condus de dr. Gheorghe Diaconu,
cercetător ştiinţific şi director adjunct al Institutului de Arheologie
„Vasile Pârvan” Bucureşti; din colectiv făceau parte Eugen-Marius
Constantinescu şi Vasile Drâmbocianu de la Muzeul Judeţean Buzău,
Ioana Bogdan-Cătăniciu şi Magda Tzony de la Institutul de Arheologie
Opere, IV, p. 889.
14
A. Odobescu, op.cit., t. Iere, p. 6; idem, în Al. Odobescu, Opere, IV, ed. 1976, p. 88;
idem, Le Trésor de Pétrossa, Notice descriptive et historique, p. 6, în Alexandru
Odobescu, Opere, IV, p. 742; idem, Studie asupra Tezaurului de la Pietroasa.
Istoria descoperirii (în limba română), în Alexandru Odobescu, Opere, IV, p. 890.
15
Radu Vulpe, în SCIV, III, 1952, p. 217.
16
D. Tudor, Oltenia romană, ed. a II-a, Bucureşti, 1958, p. 143-144; Ibidem, ed. a III-a,
Bucureşti, 1968, p. 257.
17
Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, Tezaurul de la Pietroasa, Bucureşti, 1967, p. 48-49.
18
Iniţiatorul programului de cercetare ştiinţifică aprofundată a istoriei formării
poporului român.

Bucureşti. În anii următori, pentru o perioadă, din colectiv au făcut parte
Radu Harhoiu, cercetător ştiinţific şi Monica Mărgineanu Cârstoiu,
arhitectă, ambii de la Institutul de Arheologie Bucureşti, iar între 19861989 la lucrări a participat Bogdan Filipescu, arheolog la Muzeul
Judeţean Ilfov.
Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Pietroasele
După campania 1989 cercetările arheologice de la Pietroasele s-au
întrerupt, fiind reluate în anul 1999, pe baza unui Protocol de colaborare
încheiat între Muzeul Judeţean Buzău, reprezentat de prof.dr. EugenMarius Constantinescu şi Facultatea de Istorie-Teologie a Universităţii
Dunărea de Jos Galaţi, reprezentată de prof.univ.dr. Mihalache Brudiu. În
1999 responsabil ştiinţific de şantier a fost dr. Radu Harhoiu, de la
Institutul de Arheologie „V. Pârvan” Bucureşti, iar din anul 2000
responsabil ştiinţific de şantier este prof.dr. Eugen-Marius
Connstantinescu.
În 1973 Şantierul Arheologic Pietroasele era patronat ştiinţific de
un grup de academicieni condus de prof.univ.dr. Ion Nestor 19.
Cercetările executate între 1973 şi 1978 în trei sectoare pe suprafaţa
fortificaţiei: Sectorul A = colţul de sud-vest, în curtea primăriei şi alături,
la Victoria Petrescu; Sectorul B = colţul de sud-est, pe un teren al
primăriei, fost al preotului Nicolae Frâncu şi în curtea Mariei Potec;
Sectorul C = colţul de nord-vest, pe uliţa din faţa gospodăriei lui Grigore
Enache zis Gogu Ţesătoru şi în curtea casei vechi a lui Ghiţă
Constantinescu, au scos la lumină porţiuni din zidurile castrului, inclusiv
colţul de nord-vest al acestuia, unde nu a existat turn, precum şi două
fragmente din zidul de sud: una între clădirea primăriei şi şosea, cealaltă
spre colţul de sud-est, în faţa Căminului Cultural şi a Magazinului
Universal, care, restaurate, astăzi sunt vizitabile.
În cursul acestor cercetări au fost descoperite locuinţe şi anexe
aliniate în apropierea sau adosate zidurilor, din care a fost recoltat un
bogat şi variat inventar arheologic: vase din ceramică lucrate la roată,
întregibile, obiecte din ceramică – fusaiole, greutăţi pentru războiul de
19

Profesorul Ion Nestor a revenit la Pietroasele în septembrie 1973, la circa o lună de la
deschiderea Şantierului arheologic; era a treia vizită a sa aici, prima fiind cea din vara
anului 1940, chemat în urma descoperirii tezaurului de monede din aur şi platină în Via
Ardelenilor, unde face un sondaj; cu acea ocazie consemnează existenţa cetăţii dacice
de la Grui Dării; a doua vizită data din anul 1953.

ţesut, creuzete pentru topit şi turnat metale preţioase şi semipreţioase,
ceramică smălţuită, inclusiv un opaiţ fragmentar –, unelte şi ustensile din
os, fier şi bronz, podoabe, accesorii vestimentare, râşniţe, cute de ascuţit,
monede romane – una emisă de Valens în anul 375 etc. Au fost precizate
stratigrafia internă şi externă a fortificaţiei, fazele de locuire, relaţiile
dintre fortificaţie şi celelalte obiective din complexul arheologic,
materialele folosite la şi tehnica de construire a fundaţiilor şi zidurilor
castrului, au fost decelate unele aspecte din edificarea şi evoluţia
acestuia 20. Rezultatele cercetărilor au confirmat datarea propusă de A.
Odobescu: castrul roman de la Pietroasele a fost construit şi a funcţionat
în secolul IV d.Chr. 21. S-a pus, astfel, capăt unei controverse ştiinţifice
care dura de multe decenii.
În anul 1978 s-au executat cercetări pe uliţa din faţa gospodăriei lui
Isidon Văsioiu 22, la 30 m nord de sectorul B, iar după reluarea
cercetărilor (în 1999), în anul 2008 a fost deschis un nou sector de
cercetare, Sectorul D, în zona de nord-est a castrului, fiind practicate
două secţiuni 23, la circa 40 m vest de zidul de est 24. Au fost cercetate
diverse complexe arheologice: locuinţe, gropi, podele amenajate din lut
galben, vetre, un fragment de emplecton de la baza zidului aşezat pe
fundaţia făţuită – paramentul interior lipseşte dar amprentele pietrelor
20

Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasa, în A. Odobescu, Opere, IV, ed. 1976, p.
1055-1072; Gh. Diaconu, M. Tzony, E.M. Constantinescu, V. Drâmbocianu,
L’ensemble archéologique de Pietroasele, în Dacia, N. S., XXI. 1977, p. 199-220;
Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasa, în Mousaios, III, 1981, p. 35-40.
21
Gh. Diaconu, în A. Odobescu, Opere, IV, ed. 1976, p. 1062-1063; Gh. Diaconu şi
colab., în Dacia, XXI, 1977, p. 199-220, passim; Gh. Diaconu, în Mousaios, III, 1981,
p. 37-38.
22
La 1866 acolo era casa şi gospodăria lui Radu Petre Lungul, cf. Planul cetăţii antice
din satul Pietroasa, în Albumul de stampe, Academia Română, 1875, pl. XVII, nr. 8;
şi în A. Odobescu, Opere, IV, ediţia 1976, p. 977.
23
În gospodăria familiei Alexandru şi Maria Tudorică. Terenul care astăzi aparţine
familiei Tudorică, la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al XX-lea a fost
proprietatea lui Ion Niţă.
24
Din păcate, deşi am avut o înţelegere verbală cu actualul proprietar, care a
achiziţionat recent terenul pe care se află colţul de nord-est al castrului de la un urmaş al
lui Ion Niţă, ulterior acesta a refuzat colaborarea, pe un motiv nedemn de a fi amintit
aici; refuzul lui ne-a împiedicat să executăm un sondaj exact pe colţul castrului, prin
care am fi verificat informaţiile consemnate de Al. Odobescu cu privire la existenţa unui
turn de colţ în această zonă. Refuzul actualului proprietar este ilegal, cf. prevederilor
Legii nr. 422 din 2001 privind protecţia monumentelor istorice.

care îl compuneau se observă clar; emplectonul şi fundaţia sunt realizate
din piatră legată cu mortar de var–nisip-cărămidă pisată-pietriş, situaţia
din acest punct fiind identică cu aceea constatată în sectoarele A, B şi C.
Din complexele recent cercetate am recoltat multă ceramică,
chirpic, pietre de râşniţă, cărămizi romane fragmentare, oase de animale
şi păsări etc. Pe nivelul post-castrum a apărut ceramică cenuşie lucrată la
roată din pastă cu pietricele şi nisip cu bobul mare, specia ciment 25. Pe
acelaşi nivel, post-castrum, în sectorul B a fost descoperit un pieptene de
os din trei plăci decorat cu silueta unui porumbel 26, element creştin,
datat la sfârşitul secolului IV, dar şi un mormânt de înhumaţie care avea
ca inventar un văscior globular cenuşiu lucrat la roată din pastă aspră,
decorat cu o incizie pe ecuator şi o brăţară din sârmă de argint cu
capetele îngroşate, ambele târzii, datând din secolul VI d.Chr. 27. Pentru
prima dată în cursul cercetărilor începute în 1973, în secţiunea S II D, a
apărut în imediata vecinătate a zidului de nord la nivelul de călcare antic
un strat de cenuşă şi arsură gros de 8-12 cm, indicând distrugerea prin foc
a elementelor structurii din lemn a fortificaţiei – calea de acces şi podul
de circulaţie folosite de militarii care asigurau paza castrului pe această
latură, constatare ce confirmă afirmaţiile lui Odobescu privind
distrugerea violentă a fortificaţiei.
Cercetările privind construirea castrului au evidenţiat folosirea unor
tehnici bine puse la punct. Şanţurile de fundaţie, largi de 2,60/2,803,00/3,20 m, au fost săpate până la stânca nativă, aflată la 1,20-2,60 m
adâncime; şanţul săpat a fost umplut cu bolovani rulaţi, de dimensiuni
mijlocii, până la 0,70-0,80 m sub nivelul de călcare; peste aceştia s-a
turnat mortar din var–nisip–cărămidă pisată–cărbuni-pietriş în care au
fost înecaţi bolovani până la faţa solului, unde fundaţia a fost
netezită/făţuită. După ce s-a întărit, pe această faţă netedă, lată de 3,203,30 m, au fost zidite două paramente/feţe de zid din piatră cioplită, unul
spre interior altul spre exterior, sprijinite de o schelărie din loazbe de
lemn (trunchiuri despicate), proptite de trunchiuri groase înclinate fixate
în pământ (au fost găsite gropile lor în interior şi în exterior în apropierea
zidului), schelărie păstrată până la întărirea paramentelor, după care, între
25

E.M. Constantinescu, Cătălin Dinu, Şantierul arheologic Pietroasele, Campania
2008, în Mousaios, XIII, 2008, p. 137-161; 147 şi fig. 11, 13/1-2.
26
Gh. Diaconu, M. Tzony, E.M. Constantinescu, V. Drâmbocianu, L’Ensemble
Archéologique de Pietroasele, în Dacia, NS, XXI, 1977, p. 215 şi fig. 21/1.
27
Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p. 214 şi fig. 19/14.

acestea s-a turnat miezul zidului, emplectonul/umplutura din mortar şi
piatră nefasonată. Zidul era lat de 3,00 m şi înalt de 7-8-10 m. La
construirea acestei incinte s-au folosit peste 17.400 m3 de piatră şi
mortar.
Stratul de bolovani nelegaţi cu mortar, depus pe fundul şanţului de
fundaţie, asigura circulaţia apelor pluviale, evitându-se, astfel,
acumularea lor în interiorul castrului.
O asemenea construcţie dovedeşte existenţa unui proiect elaborat
de arhitecţi romani cu experienţă, aplicat cu exactitate de ofiţeri şi
meşteri romani pricepuţi 28, care au coordonat munca miilor de lucrători
folosiţi la pregătirea materialelor – piatra cioplită şi necioplită, varul,
cărămizile, loazbele – puse în operă pentru realizarea fortificaţiei. Cel
puţin o parte din lucrătorii care au participat la edificarea castrului trebuie
să fi fost recrutaţi din rândul populaţiei autohtone, localnicii muncind cot
la cot cu soldaţii şi lucrătorii romani 29, de la care au învăţat limba şi au
preluat o serie de obiceiuri, rituri şi ritualuri 30.
Complexele de locuit descoperite în incinta castrului sunt locuinţe
de suprafaţă, barăci şi semi-bordeie, dispuse, în prima fază, la distanţă
de câţiva metri de zidul de incintă, iar în faza a doua, unele chiar adosate
curtinei. Astfel de complexe de locuit au apărut în toate sectoarele
cercetate. În anul 1999, în sectorul B – colţul de sud-est, a apărut singura
fundaţie a unei locuinţe construită din cărămizi romane legate cu pământ
galben 31. Locuinţele, indiferent de tip, erau de dimensiuni obişnuite
pentru cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, respectiv aproximativ
28

Gh. Diaconu şi colab., L’Ensemble Archéologique de Pietroasele, în Dacia, NS,
XXI, 1977, p. 219; Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasa, în A. Odobescu, Opere, IV,
p. 1063.
29
Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p. 219; Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasa, în A.
Odobescu, Opere, IV, p. 1063; în cimitirul 2 de la Pietroasele, situat la 1,3 km sud-vest
de castru, au fost descoperite trei morminte de incineraţie, care nu pot fi puse decât pe
seama unor reprezentanţi ai populaţiei locale înrudiţi cu cei ce foloseau acest monument
funerar
30
Castrul a fost construit, probabil, între anii 323/324-328/330, după oficializarea
creştinismului ca religie în Imperiul roman, eveniment consfinţit prin Edictul de la
Milano, scrisoarea-decret a lui Constantin cel Mare din 313 prin care acesta decreta
egalitatea creştinismului cu celelalte culte practicate în imperiu, localnicii preluând noua
religie
31
Cercetările din 1999 au fost executate de prof.univ.dr. Mihalache Brudiu de la
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

3,00/3,50x4,00/4,50 m. Podelele erau amenajate din lut galben bătătorit
şi, de regulă, fiecare locuinţă avea o vatră amenajată din lut fie pe pat de
pietre, fie peste câteva pietre sau cioburi. În preajma locuinţelor erau
gropi de provizii sau menajere, cele mai numeroase fiind cele de tip sac,
dar nu lipsesc nici gropile în formă de clopot.
Castrul de la Pietroasele nu a avut şanţ şi nici val de apărare.
Numai în colţul de nord-est Odobescu a localizat un turn de colţ
rotund 32. În colţul de nord-vest, cercetat de noi în anii 1974-1976 nu a
existat turn de colţ.
În castru şi în necropolele de la Pietroasele a fost descoperit un
bogat şi variat inventar arheologic. Cantitativ, ceramica predomină. Sunt
reprezentate ambele categorii ceramice: lucrată la roată şi la mână,
ceramica la roată reprezentând peste 80%.
După pastă şi culoare, ceramica la roată cuprinde mai multe grupe.
Cele mai frecvente sunt vasele din pastă fină, de culoare cenuşie,
cenuşie-neagră, cărămiziu-roşcată, cărămiziu-gălbuie sau neagră, din care
au fost confecţionate oale-borcan, oale-castron, ambele de dimensiuni
mari şi mijlocii, farfurii, farfurii-castron, unele cu profilul în „S”,
castroane cu trei torţi, căni şi ulcioare, cu sau fără torţi, decorate foarte
variat: prin incizie, faţetare, şlefuire sau imprimare cu rotiţa dinţată 33. O
notă aparte fac cele două vase descoperite într-un mormânt din cimitirul
3 de la Dara, lucrate din pastă cenuşie-neagră, cana având corpul
bitronconic, gâtul cilindric înalt, buza dreaptă rotunjită şi fundul inelar,
iar farfuria cu buza lată răsfrântă şi fundul inelar, poartă inscripţii cu
caracter creştin cu litere latine şi greceşti 34.
O altă grupă de vase lucrate la roată sunt cele din pastă
zgrunţuroasă – specia ciment – din care s-au lucrat oale-borcan de
mărime mijlocie, cu corpul globular, gâtul scurt, buza răsfrântă, uneori
îngroşată sau cu şănţuire pe interior, fundul drept, ornamentate cu linii
incizate pe umeri. Din pastă aspră, zgrunţuroasă sunt confecţionate şi
vasele mari de provizii Krausengefässe, cu corpul alungit, rar globular,
cu buza în forma literei T şi fundul drept, decorate pe pântec şi adesea pe
buză cu linii incizate, simple sau în val, uneori separate de benzi
32

Vezi nota 24.
Gh. Diaconu şi colab., L’Ensemble Archéologique de Pietroasele, în Dacia, NS,
XXI, 1977, p. 219; Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasa, în A. Odobescu, Opere, IV,
p. 1055-1072.
34
Gh. Diaconu, în Dacia, N.S., XX, 1976, p. 269-271, fig. 2/2, 3.
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adâncite, cu şiruri de alveole executate cu degetul, ori decorate cu rotiţa
dinţată. Mai rar, din pastă aspră zgrunţuroasă au fost lucrate căni cu o
toartă, cu gâtul tubular sau cu cioc, uneori cu gura trilobată 35.
Alături de ceramica lucrată pe loc, în complexele cercetate a apărut
şi ceramica romană de import. Dintre formele uzuale amintim farfuriile,
castroanele, urcioarele, cănile cu o toartă, lucrate din pastă bună, de
culoare cenuşiu deschis sau cărămizie. Din pastă nisipoasă aspră sau din
caolin au fost confecţionate amforele cu corpul alungit, mai rar globular,
gâtul tubular, fundul ascuţit, adesea terminat cu un buton, decorate cu
striuri sau „coaste” 36. În rândul ceramicii romane de import se detaşează
vasele smălţuite verde-gălbui, verde-maroniu sau verde oliv, cum sunt
urcioarele cu una sau două torţi, cănile cu o toartă şi un opaiţ fragmentar.
Au fost găsite şi câteva fragmente ceramice arse la roşu, acoperite cu
angobă roşie şi decorată cu dungi maronii.
Ceramica lucrată la mână este realizată fie din pastă mai bună fără
degresanţi şi mai bine arsă, fie din pastă cu nisip, uneori cu bobul mare,
cu cioburi pisate sau calcar pisat. Formele cele mai frecvente sunt oalaborcan de forme şi mărimi diferite, cu corpul globular sau alungit, cu
buza dreaptă sau răsfrântă spre exterior, cu fundul drept, uneori masiv, cu
sau fără margine exterioară, vasele miniaturale şi ceaşca sau căţuia de
tradiţie dacică, decorate cu incizii simple sau în val, brâu alveolar,
crestături sau mici butoni aplicaţi 37.
Tot din lut ars sunt lucrate fusaiolele, cele mai multe tronconice sau
bitronconice, unele plate obţinute din perete de vas, greutăţile pentru
războiul de ţesut şi trei creuzete pentru topit metale. La acestea se adaugă
o mare cantitate de cărămizi, ţigle, olane de acoperiş şi olane tubulare
descoperite atât în castru cât şi la edificiul cu hipocaust.
În castrul de la Pietroasa, în edificiul cu hipocaust şi în cimitire au
fost descoperite câteva obiecte lucrate din os şi din corn de cerb, dintre
care amintim pieptenii cu mânerul în formă de clopot sau semicircular,
lucraţi din câte trei plăci unite cu nituri de bronz sau de fier, unul decorat
pe o faţă cu silueta unui porumbel, altul decorat pe ambele feţe cu cercuri
35

. Gh. Diaconu şi colab., L’Ensemble Archéologique de Pietroasele, în Dacia, NS,
XXI, 1977, p. 210-219.
36
Gh. Diaconu şi colab., L’Ensemble Archéologique de Pietroasele, în Dacia, NS,
XXI, 1977, p. 210-219; Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasa, în A. Odobescu, Opere,
IV,, p. 1058-1061.
37
Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p. 216-217.

concentrice, o placă circulară decorată cu cercuri pe o faţă, o brăţară din
corn de cerb, tuburi de ace din femure de pasăre, unul având în interior
un ac de bronz şi o mărgică din sticlă albastră polifaţetată, plăsele
perforate, împungătoare, sule, spatule de olar, colţi de mistreţ, de cerb şi
de urs perforaţi şi prevăzuţi cu verigi din bronz, fragmente de ghioc, o
cataramă din os descoperită în necropola 2 etc. 38.
Dintre obiectele de sticlă descoperite menţionăm câteva fragmente
de pahare lucrate din sticlă galben-verzuie, decorate cu „coaste”,
numeroase mărgele de sticlă colorate, de forme şi mărimi diferite, dintre
care una cubooctoedrică de culoare albastră, puternic irizată, a fost găsită
într-un tub de păstrat ace, cele mai multe descoperite în mormintele din
necropola 2, un pahar de sticlă cu faţete polizate descoperit în mormântul
din necropola 4 de la Clondiru de sus, plăcuţe de sticlă colorate folosite
la realizarea vitraliilor de la edificiul cu hipocaust etc. 39.
Obiectele din metal sunt frecvente şi variate. Amintim cuţitele cu
vârful ascuţit, tăişul drept, ceafa uşor curbată, peduncul scurt pentru
mâner, un topor din fier de dimensiuni mijlocii, o daltă de lemnar cu tub
de înmănuşare sau un vârf de suliţă cu patru muchii refolosit ca daltă, un
fragment de vas din bronz, ac de cusut din bronz, cosoare şi seceri din
fier, verigi, dorn, zăbală, vârfuri de săgeţi, torţi de căldare, mâner de vas
din fier, fibule din fier şi argint etc. descoperite în incinta castrului, dar şi
două săbii cu dublu tăiş, un gladium şi un pilum cu patru muchii, fibule
din fier, bronz şi argint, verigi şi catarame din fier şi bronz, aplice şi plăci
decorative, unelte agricole – cazma, otic, ramă de cazma – descoperite în
necropola 2. Tot aici menţionăm monedele descoperite în castru şi în
necropola 2 40.
Din piatră de calcar sau din tuf vulcanic au fost confecţionate
numeroase râşniţe, iar din gresie cute de ascuţit unelte ori sule şi ace 41.
Locuitorii castrului se ocupau cu meşteşugurile casnice dar şi cu
38

Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p. 215 şi fig. 21/1; în campania 2010 la edificiul cu
hipocaust au fost descoperite o plăsea şi un pandantiv din os, v. Mousaios, XV, 2010, p.
170-171, fig. 17/2, 19/4, iar în campania 2011 un pieptene de os din trei plăci cu nituri
din fier, v. Mousaios, XVI, 2011, p. 125-134, fig. 3/1-3.
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Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p. 199-220; Mousaios, XVI, 2011, p. 125-134, fig. 3/4.
40
Gh. Diaconu şi colab., op.cit, p. 199-220; E.M. Constantinescu, în Mousaios, VI,
2011, p. 55-60.
41
Pentru tot inventarul arheologic vezi şi Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasa, în A.
Odobescu, Opere, IV, p. 1058-1061; Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p. 210-217 şi fig. 10.

meşteşugurile specializate, aşa cum probează inventarul arheologic
descoperit în cursul cercetărilor.
Fusaiolele, greutăţile din lut pentru războiul de ţesut, acele şi
tuburile pentru păstrat ace dovedesc că femeile se ocupau cu torsul,
ţesutul şi cusutul.
Cutele pentru ascuţit, cuţitele, sulele din os şi fier, împungătoarele
din os, plăselele din os pentru cuţite, pieptenii din os, pandantivi, plăci şi
alte obiecte de podoabă din os, o brăţară din corn de cerb 42, piese
rebutate din acelaşi material, dornuri, sfredele şi dălţi din fier şi alte piese
probează ocupaţiile gospodăreşti ale bărbaţilor.
În castru îşi desfăşurau activitatea şi meşteşugari care prelucrau
piatra, fierul, argintul, plumbul 43 şi cositorul, fapt probat de descoperirea
unui impresionant număr de râşniţe din piatră de variate forme şi mărimi,
a unor lupe de zgură şi de fier, creuzete din lut cu urme de ardere
secundară puternică, până la vitrifiere, care păstrau încă resturi din
metalul topit, un obiect din plumb etc. Desigur, metalele preţioase şi
semipreţioase erau prelucrate în bijuterii şi obiecte de podoabă, dar şi în
obiecte de port – fibule. Bogăţia materialului ceramic, varietatea formelor
şi diversitatea finisajelor, gama ornamentelor 44, spatule din os pentru
lustruit vasele indică prezenţa aici a unor pricepuţi meşteri olari.
Probabil că unele din obiectele produse în castru făceau obiectul
unor active relaţii de schimb, în special pentru obţinerea produselor
agricole necesare traiului, care nu se puteau obţine în incinta fortificaţiei.
Desigur, aici activau şi comercianţi, care procurau şi aduceau obiecte de
lux şi podoabe din imperiu – mărgele din sticlă colorată, din cornalină
sau lapis-lazuli, fibule din argint aurit, vase din bronz, ceramică fină,
inclusiv smălţuită etc. 45.
În preajma castrului a existat o întinsă aşezare civilă în care viaţa se
desfăşura la un nivel elevat, exprimat, între altele, şi de existenţa unei
construcţii deosebite, de mare valoare documentar-istorică – edificiul cu
hipocaust/băile romane, precum şi patru cimitire.
42

Gh. Diaconu, în SCIVA, 1975, 3, p. 411-414.
Mousaios, XVI. 2011, p. 127, fig. 3/5.
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Gh. Diaconu, op.cit., p. 1061; Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p. 212-214; Mihalache
Brudiu, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, Suceava –
Cimec, 2001, p. 179.
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Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasa, în A. Odobescu, Opere, IV, p. 1061-1062;
Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p. 210-217.
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În iulie 1976, în urma unei informaţii 46, am identificat/localizat
edificiul cu hipocaust/thermele, situat la 400 m est de colţul de sud-est al
castrului, sub DJ 205, şoseaua dintre satele Pietroasele şi Şarânga şi în
gospodăriile din jur. În gospodăria lui Ştefan/Fane Moldoveanu am
practicat chiar atunci prima secţiune, S I T, pentru cercetarea noului
obiectiv. În anii care au urmat casa şi terenul lui Fane Moldoveanu au
fost achiziţionate de stat şi cercetările s-au extins. În anul 2006, în
aceeaşi zonă au fost achiziţionate terenurile şi gospodăriile care au
aparţinut lui Mitică Bratu şi Mircea Capotă, sub care se află o parte din
ruinele edificiului cu hipocaust, ceea ce a deschis noi perspective
cercetărilor acestui obiectiv.
Realizarea unui proiect de modernizare a drumului judeţean DJ 205
(care suprapune construcţia antică) între DN 1B – Pietroasele-MereiVerneşti-Tisău-Măgura având drept obiectiv punerea în valoare a zonei
cu monumente istorice şi vestigii arheologice reperate 47, a impus
cercetarea arheologică a părţii din edificiul cu hipocaust aflată sub firul
şoselei. Prin aceste cercetări au fost descoperite elemente de arhitectură şi
de finisaj neîntâlnite în partea monumentului cercetată anterior la sud de
şosea. Au apărut ziduri construite din piatră cu mortar din var-nisippietriş-cărămidă pisată, căptuşite cu cărămizi aşezate pe lung, tencuite cu
un strat de mortar cu multă cărămidă pisată mărunt, gros de 2,5 cm, peste
care s-a pus un strat subţire de mortar fin cu cărămida pisată fin/cernută,
peste care s-a aplicat un start de mortar foarte fin, uneori colorat – opus
signinum, sau care a fost vopsit în roşu ori cărămiziu şi apoi cu culori
albastru, galben, verde, grena, bej, alb, brun etc. s-au pictat diferite scene.
Edificiul cu hipocaust/băile romane este o construcţie
impresionantă în concepţie şi fascinantă ca aspect, expresie de înaltă
ţinută a arhitecturii imperiale romane din secolul IV d.Chr. Încăperile şi
culoarele edificiului erau pardosite cu plăci de marmură albă, pereţii erau
finisaţi cu tencuială colorată – opus signinum – şi pictaţi în tehnica fresco
într-o gamă coloristică impresionantă, iar ferestrele erau închise cu
vitralii din plăcuţe de sticlă multicolore fixate în rame de plumb.
Edificiul dispunea de bazine mari cu apă caldă/caldarium şi cu apă
46

Primită de la locuitorul Alexandru Zaharioiu zis Sandu Zarioiu din cătunul Pe Vale al
satului Ochiu Boului, azi Pietroasa Mică.
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Proiectul a fost iniţiat de Consiliul Judeţean Buzău, care contribuie şi la finanţarea
lucrărilor şi se execută începând din anul 2009.

rece/apodyterium sau frigidarium, de bazinete mici, folosite, probabil,
pentru baia unor personaje de vază şi pentru proceduri / tratamente
speciale, de săli pentru exerciţii şi antrenamente/palestra, săli de muzică,
de dans, de lectură, de odihnă, spaţii de lucru, sală de consiliu, sală de
banchete, bucătărie etc.
Întreaga construcţie era încălzită printr-un sistem ingenios compus
dintr-un focar furnium cu praefurnium, de mari dimensiuni, unde ardeau
buştenii de lemn; de aici căldura circula pe sub pardoseala din cărămizi şi
mortar sprijinită pe stâlpişori pilae din cărămizi pătrate, prin canale şi
prin bolţi, precum şi prin pereţi, în care erau încorporate ţigle cu
picioruşe tegulae mammatae 48, asigurând confortul dorit, mai ales în
anotimpul rece, în fiecare colţ al edificiului. Deasupra focarului a fost
montat un cazan pentru încălzit apa folosită în bazine şi bazinete,
instalaţie din care s-au păstrat două bare metalice masive din fier,
descoperite în timpul cercetărilor din anii 1976-1979.
În structura construcţiei au fost descoperite patru bazine 49 de mici
dimensiuni, 2,00x1,20 m, pentru baia unor personaje deosebite şi pentru
aplicarea unor tratamente. Aceste bazinete erau pardosite cu plăci de
marmură tăiate la dimensiunea fundului, pe una din laturi aveau
amenajată o treaptă-banchetă 50 din cărămizi înaltă de circa 40 cm şi lată
de 30 cm, pe care şedeau persoanele în timpul îmbăierii sau
tratamentelor, iar pereţii erau coloraţi şi pictaţi. Accesul în bazinete se
făcea pe scări din cărămidă tencuită 51. Într-unul din bazinetele cercetate
recent s-a păstrat aproape o treime din placa de marmură care acoperea
fundul acestuia 52. Evacuarea apelor uzate din bazinete se făcea prin olane
tubulare din ceramică amplasate la baza cuvei, care traversau unul din
pereţi, ajungeau într-un cămin de colectare 53 racordat la un sistem de
canale din cărămizi şi mortar impermeabil prin care erau evacuate în
48

E.M. Constantinescu şi colab., în Mousaios, XV, Buzău, 2010, p. 197-210, fig. 11/4.
Ibidem, p. 159-195, pl. II, fig. 5, 6, 7, 8/2, 9/5.
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E.M. Constantinescu şi colab., în Mousaios, XV, Buzău, 2010, p. 159-195, fig. 5/2,
6/2; Ibidem, p. 197-210, fig. 4, 6.
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Ibidem, p. 197-210, fig. 10.
53
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exteriorul clădirii.
În cursul cercetării edificiului a fost descoperită o mare cantitate de
cărămizi şi ţigle, dintre care unele erau ştampilate cu sigiliile Legiunii a
XI Claudia 54, numită iniţial Legio XI Claudia Pia Fidelis, cantonată încă
din secolul I d.Chr. la Durostorum/Silistra de azi, pe malul drept al
Dunării. În umplutura încăperilor au fost descoperite numeroase bucăţi
de marmură, fragmente de tencuială decorată in fresco 55, precum şi
fragmente ceramice din vase de lut ars de tradiţie dacică – oale, borcane,
străchini, căţui – şi din vase provincial romane lucrate fie din pastă
zgrunţuroasă – oale cu buza răsfrântă şănţuită, căni, urcioare cu una sau
două toarte, vase mari de provizii Kraussengefässe –, fie din pastă roşiegălbuie fină – amfore şi urcioare, unele smălţuite verde-oliv 56; în
pardoseli erau amenajate canale din cărămizi şi conducte din tuburi sau
olane cu mufă pentru evacuarea apelor uzate 57.
Pardoseala încăperilor era realizată din trei rânduri de cărămizi de
mari dimensiuni – 50x54 cm – cu straturi de mortar între ele; primul rând
de cărămizi era aşezat pe stâlpişori din cărămizi pătrate pilae, peste al
treilea rând de cărămizi era depus un strat de mortar fin pe/în care se
fixau plăci de marmură care formau pardoseala vizibilă a încăperilor 58.
Folosit şi ca locuinţă a comandantului garnizoanei locale, edificiul
cu hipocaust era locul unde îşi petreceau după-amiezile, serile şi zilele de
sărbătoare comandanţii unităţilor militare încartiruite în castrul de aici,
dar şi ofiţeri, ingineri, arhitecţi, reprezentanţi ai administraţiei, negustori,
alte persoane de vază fie din sistemul de fortificaţii numit Valul lui
Traian sau Brazda lui Novac de nord ori veniţi cu treburi în zonă. Valul
lui Traian este acel sistem defensiv construit de Constantin cel Mare
pentru apărarea teritoriului de la nord de Dunăre, recucerit de el imediat
după anul 323, când, pe de o parte, l-a înfrânt şi l-a eliminat pe Licinius,
54

E.M. Constantinescu şi colab., în Mousaios, XV, Buzău, 2010, p. 159-195, fig. 10;
Ibidem, p. 197-210, fig. 11; Gabriel Stăicuţ, Dovezi epigrafice ale prezenţei Legiunii
XI Claudia la Pietroasele, în Mousaios, XV, Buzău, 2010, p. 211-238.
55
E.M. Constantinescu şi colab., în Mousaios, XV, Buzău, 2010, p. 159-195, fig. 11;
Ibidem, p. 197-210, fig. 8.
56
Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p. 210-217; E.M. Constantinescu şi colab., în
Mousaios, XV, Buzău, 2010, p. 159-195, fig. 15/1, 16/1, 17/1, 18, 19/1-2, 21, 22/3-8.
57
E.M. Constantinescu şi colab., Mousaios, XV, Buzău, 2010, p. 159-195, fig. 6/1;
Ibidem, p. 197-210, fig. 2, 5.
58
E.M. Constantinescu şi colab., Mousaios, XV, Buzău, 2010, 197-210, fig. 2, lângă
jalon dreapta.

cu care împărţise până atunci conducerea Imperiului roman, iar pe de altă
parte, i-a respins pe sarmaţi şi pe goţi din Moesia, i-a urmărit peste
Dunăre până la poalele unei coline înalte acoperită de pădure deasă
(Dealul Istriţa? Ipoteză tentantă, dar greu de susţinut), unde l-a ucis pe
regele Rausimodus, a capturat prăzile, a eliberat prizonierii, a decimat
războinicii duşmani, iar pe cei care au supravieţuit i-a luat ostatici. 59
Sistemul defensiv Brazda lui Novac de nord începe la Hinova 60
lângă Drobeta-Turnu Severin, traversează Podişul Getic prin Craiova,
trece Oltul la Slatina, taie Câmpia Română până la/prin Ploieşti şi se
pierde undeva la vest de Mizil 61. Este format dintr-un şanţ lat de circa 30
m, adânc de 15-17 m, amplasat spre nord, de unde se aştepta pericolul, şi
un val de pământ ridicat pe marginea de sud a şanţului din materialul
săpat, pe creasta valului fiind instalată o palisadă crenelată – un gard din
trunchiuri de copaci. Din loc în loc, de-a lungul valului, erau amplasate
turnuri şi castele de supraveghere, în care locuiau soldaţii romani care
asigurau paza sistemului. La capătul de răsărit, la est de Mizil, acest
sistem se sprijinea pe castrul de la Pietroasele şi, mai departe, pe turnul
poligonal de la Barboşi-Galaţi, fortificaţii care închideau culoarul dintre
Carpaţii de Curbură şi marele cot al Dunării de la gurile Siretului şi
Prutului. Între aceste două fortificaţii este semnalată existenţa încă unui
castru, la Filipeşti, deocamdată neidentificat/nelocalizat în teren 62.
În ultimele campanii de cercetări, sub panglica şoselei PietroaseleŞarânga au fost descoperite mai multe încăperi din componenţa
monumentului şi un zid lung paralel cu zidul de nord al edificiului, cu doi
contraforţi, 63 dezvelit parţial, care pare să fie latura de nord a incintei
edificiului; este posibil să apară şi alte vestigii.
Castrul şi edificiul cu hipocaust de la Pietroasele este unicul
ansamblu roman din secolul IV d.Chr. de asemenea amploare existent
la peste 100 km distanţă de Dunăre în interiorul teritoriului dacic. De
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Zosimos, Istorie contemporană, II, 21, în Fontes Historiae Daco-Romane, II,
Bucureşti, 1970, p. 307; comentariul la Eugen-Marius Constantinescu, Memoria
pământului dintre Carpaţi şi Dunăre, Bucureşti, 1999, p. 63.
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C.C. Giurescu, Istoria românilor, Bucureşti, 1946, p. 115, spune că a fost descoperit
castrul de la Filipeşti, dar nu face nicio trimitere bibliografică; vezi C.C. Giurescu,
Istoria românilor, Bucureşti, 2007, p. 115, ediţie îngrijită de Dinu C. Giurescu
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E.M. Constantinescu şi colab., în Mousaios, XVI, Buzău, 2011, p. 125-134, fig. 1/1.

altfel, monumentul este unicat pe tot teritoriul Daciei. Ansamblul
încorporează, pe de o parte, concepţia şi coordonarea romană, exprimată
prin prezenţa efectivă a arhitecţilor, militarilor, constructorilor şi
meşterilor romani, iar pe de altă parte, munca concretă a populaţiei locale
daco-romane, care a participat la extragerea, transportul, pregătirea şi
punerea în operă a materialelor de construcţie.
În ultima jumătate a secolului XX, descoperiri întâmplătoare
datorate unor lucrări edilitare şi gospodăreşti executate pe suprafaţa
castrului şi pe terenurile situate dincolo de zidurile fortificaţiei până în
Valea torentului Vâjâitoarea spre est, până sub poalele dealului spre nord,
până în Valea torentului Măţioana spre vest şi până la Dispensarul
Veterinar spre sud au scos la lumină diferite complexe arheologice,
inclusiv morminte şi fragmente din conductele de olane care alimentau
cu apă castrul, edificiul cu hipocaust/thermele şi aşezarea civilă. Apa
provenea din două izvoare captate unul pe valea pârâului
Urgoaia/Pietroasa, celălalt sub coasta dealului Cămălin din cătunul Pe
Vale, din satul Ochiu Boului/Pietroasa Mică. În anul 1975, în dreptul
gospodăriei familiei Isidon Chiriac, a apărut o porţiune dintr-o conductă
de olane din lut cu două coloane. În acelaşi an şi în 1977 au apărut
fragmente din conducta de olane în trei puncte pe panta dealului spre
bazin. În anii 2003-2005 în timpul cercetărilor sistematice din punctul
Valea Bazinului au apărut fragmente de olane provenind din segmente
distruse anterior ale acestei conducte.
Conducta care aducea apa din izvorul de sub Cămălin la edificiul
cu hipocaust a fost identificată în anul 1976, pe drumeagul din spatele
gospodăriilor lui Costică Voinea şi Mircea Capotă, iar alte fragmente din
această conductă au fost localizate în gospodăriile lui Sandu Zarioiu,
Tache Enache zis Şerbu şi Gheorghe Baciu.
În preajma castrului funcţionau şi patru cimitire: unul imediat la
sud de castru, altul în sectorul administrativ al Staţiunii de CercetareDezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa, al treilea la ieşirea
din Dara pe dreapta pârâului, al patrulea în Clondiru de Sus la Nicu
Ivaşcu şi vecinii săi.
În anul 1957 în curtea preotului Nicolae Şerpoianu (astăzi grădiniţa
de copii) aflată la circa 100 metri sud de colţul de sud-est al castrului a
fost descoperit întâmplător un mormânt de înhumaţie 64. Din inventarul
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Deşi au existat şi alte obiecte, conform declaraţiilor preotului, nu au putut fi recuperate

acestui mormânt, Vicus Teodorescu, arheolog la Muzeul din Ploieşti, a
recuperat o fibulă cu capete în formă de bulbi de ceapă. În 1958 în curtea
învăţătorului Ion Constantinescu, la circa 80 metri sud de fortificaţie a
fost descoperit un alt mormânt 65.
În cursul cercetărilor sistematice şi/sau preventive din anii 19731988 au fost investigate alte 10 morminte de înhumaţie din această
necropolă, datate în secolele IV-V. Unul, descoperit în anul 1975 în
gospodăria învăţătorului Ion Constantinescu 66, şase pe locul actualului
magazin universal din localitate 67, la circa 35 metri sud de zidul
fortificaţiei, trei descoperite în 1981 în grădina lui Ion Jiganie 68, la circa
50 metri sud de castru. În anul 1975, la Dispensarul Veterinar
Pietroasele, circa 270 metri sud de castru, a fost distrus un mormânt de
înhumaţie, din care a fost recuperat un castron cu trei torţi, specific
culturii Sântana de Mureş.
Pe de altă parte, frecvente lucrări gospodăreşti realizate de
proprietarii din zonă în curţile şi grădinile lor au distrus un număr de
morminte, imposibil de precizat, în orice caz mai multe de 30, conform
informaţiilor obţinute după distrugere.
Toate mormintele din această zona fac parte din Necropola 1 sau
Cimitirul 1, reperat de A. Odobescu în 1866, care, pe planul general al
localităţii – al Văii Pietroasa, cum zice el, publicat în vol. I al
monumentalei monografii, 69 menţionează existenţa unor Tombeaux
antiques/Morminte antice la sud de castru.
alte piese din inventarul acestui mormânt, cu toate că Vicus Teodorescu s-a deplasat la faţa
locului imediat ce a fost anunţat, cu această ocazie a recuperat fibula amintită.
65
Din inventarul acestui mormânt au fost recuperate câteva fragmente ceramice, dar un
pieptene de os din trei plăci cu nituri de bronz, aflat în stare avansată de friabilitate, nu a
putut fi recuperat.
66
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Judeţean Buzău, 1975; vezi şi Gh. Diaconu, în A. Odobescu, Opere, IV, ed. 1976, p.
1061 şi n. 25; Gh. Diaconu şi colab., L’Ensemble Archéologique de Pietroasele, în
Dacia, NS, XXI, 1977, p. 207 şi n. 13.
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Aceasta este necropola principală a castrului, amplasată pe latura
cea mai accesibilă a fortificaţiei, pe axul intrării principale, respectând
obiceiurile şi tradiţiile specifice romanilor, fapt ce confirmă ipoteza
prezenţei trupelor romane în garnizoana castrului de la Pietroasa, ca şi
în punctele de pază organizate de-a lungul Brazdei lui Novac de nord,
inclusiv la est de Olt.
În ziua de 29 ianuarie 1976, inginerul Valeriu Popa, directorul
Staţiunii de Cercetări Viti-Vinicole Pietroasa, m-a anunţat, prin telefon,
că în Sectorul Administrativ al unităţii, unde se construia un bloc-cămin
destinat găzduirii studenţilor agronomişti veniţi în practică, au fost
descoperite nişte morminte. Timp de două luni, februarie şi martie 1976,
pe o vreme câinoasă, am cercetat primele treisprezece morminte 70 din
ceea ce astăzi se numeşte Necropola 2. În septembrie acelaşi an am mai
descoperit trei morminte din acest cimitir 71.
Întrerupte mult timp, cercetările de la Pietroasele au fost reluate în
anul 1999. În această nouă etapă, în Necropola 2 au fost cercetate încă 29
de morminte. Până în prezent, în Necropola 2 au fost cercetate 45 de
morminte, dintre care 3 de incineraţie şi restul de înhumaţie. În patru
morminte de înhumaţie – M 6, 9, 10 72 şi 19 73, au fost descoperite arme –
două săbii, un pillum şi un gladium, în şapte morminte au fost găsite
monede romane depuse ca obol la lui Caron şi alte două monede folosite
ca podoabe în mormântul M 7. Toate monedele sunt emise în timpul
împăratului Constantius II (337-361) la officina/monetăria din Aquae, în
Gallia/Franţa de astăzi, între 353/354-361. Cele mai multe dintre
mormintele cercetate au avut un bogat inventar format din vase de lut,
fusaiole, fibule, catarame, mărgele, cercei, brăţări, verigi, cuţitaşe din fier
unele cu teacă de lemn, ofrande de ovi-caprine etc. Pe lângă depunerea
de arme şi monede în morminte, alte elemente de ritual particularizează
Necropola 2 de la Pietroasele: defuncţii înhumaţi erau depuşi între două
poduri din scânduri groase şi, cu două excepţii, erau orientaţi sud-nord 74,
70
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adică invers decât orientarea obişnuită a mormintelor din necropolele
culturii Sântana de Mureş, orizont căruia îi aparţine acest cimitir, folosit,
probabil, de o grupare de soldaţi din garnizoana castrului aduşi din vestul
Imperiului roman.
În primăvara 1969, în timp ce amenajau o plantaţie de viţă de vie la
marginea de sud a satului, pe malul drept al pârâului Dara, locuitorii din
satul Dara au descoperit un mormânt de înhumaţie din inventarul căruia
au recuperat o cană înaltă şi o strachină, ambele cenuşii, la roată.
Strachina, datând din secolul IV d.Chr., poartă semne creştine şi o
inscripţie grafitto (realizată după ardere) cu litere latine şi greceşti, cu
semnificaţie creştină 75. În 1974 în timpul unei periegheze executate pe
malul stâng al pârâului, colectivul şantierului localizează aşezarea
contemporană cimitirului din secolul IV 76. Ambele obiective arheologice
fac parte din sistemul de aşezări şi cimitire care funcţionau în jurul
castrului de la Pietroasele 77.
În iunie 1976, în gospodăria locuitorului Nicolae Ivaşcu, situată în
latura de est a satului Clondiru de Sus, a fost descoperit întâmplător un
mormânt de înhumaţie din al cărui inventar au fost recuperate: o amforetă
roşie la roată, un borcan bitronconic cu buza orizontală cenuşiu la roată,
partea superioară a unei amfore roşii la roată şi un pahar de sticlă
cilindric cu fundul tronconic decorat cu trei şiruri de faţete polizate 78.
După unele informaţii (neconfirmate de descoperitor) în inventarul
mormântului s-ar fi aflat şi o placă de marmură cu un relief reprezentând
Cavalerul danubian, nerecuperată. Mormântul face parte dintr-un cimitir
care se întinde în mai multe gospodării vecine spre est, spre vest şi spre
nord până în gospodăria învăţătorului Şerban Ciobanu 79.
Începând cu anul 2002, în zona Necropolei 2 au fost descoperite
cercetărilor arheologice, Campaniile 1999-2006 (mai departe CCA); idem, în
Mousaios, V-XIII, 1999- 2008.
75
Ipoteză formulată de V. Teodorescu la sesiunea Muzeului Judeţean Buzău, 6-7
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Dunăre, Bucureşti, 1999, p. 108, n. 413; 242.
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trei locuinţe aparţinând culturii Dridu, datate în secolele X-XI, fiecare
având câte un cuptor-pietrar de dimensiuni impresionante şi urme ale
unor amenajări interioare; în locuinţa L 2 a fost descoperit un foarte
bogat inventar format din vase de lut, obiecte, unelte şi ustensile din
metal şi din os, astragale, două gropi de provizii, gropi de la ţăruşii care
susţineau patul, o platformă de lut cruţat etc. 80.
În diferite puncte din arealul ocupat de gospodăriile locuitorilor din
satele Pietroasa de Jos şi Pietroasa de Sus, în timpul executării unor
lucrări gospodăreşti, au fost deranjate complexe arheologice care, după
materialele descrise de descoperitori, aparţineau orizontului Sântana de
Mureş şi secolelor VI-X. În anul 2005, la Gicu lu’ Ţoacă şi Ion Zăinescu,
circa 100 m est de zidul de est al castrului, au fost identificate complexe
arheologice de tip Sântana de Mureş, din Evul Mediu timpuriu, precum şi
din epocile modernă şi contemporană. În anii 2007 şi 2008 am constatat
situaţii asemănătoare la Ştefan Popescu şi la Şcoala generală nr. 2. În
vecinătatea Şcolii Generale nr. 2 am descoperit şi un fragment de apeduct
din piatră, lung de circa 9,00 m, din care se ramifica o conductă de olane
din lut smălţuite la interior verde-oliv. Apeductul a fost tăiat şi distrus
parţial de o locuinţă cu pereţii din piatră legată cu pământ, din umplutura
căreia au fost recoltate câteva fragmente ceramice, dintre care unul era
decorat cu rotiţa dinţată, tehnică împrumutată din Imperiul roman în
ultimul sfert al secolului IV d.Chr.
Prin aceste descoperiri s-a conturat arealul ocupat de aşezarea
civilă din secolul IV pendinte de castrul de la Pietroasele.
În latura de apus a satului, pe 200 metri vest de aliniamentul care
uneşte moara – şcoala generală – casa Sandu Tutunea, în gospodăriile
localnicilor şi pe terenul Staţiunii înfiinţată pe locul unui fost metoh al
mânăstirii Bradu, a cărui moşie a fost secularizată în anul 1863, au apărut
frecvent vestigii din diferite epoci, cele mai recente datând din secolele
XVI-XVIII. În subsolul zonei au apărut diverse amenajări, unele cu
structuri de zidărie, iar pe terenul unde s-a amenajat cimitirul nou au fost
culese fragmente ceramice din secolele XVII-XVIII, piroane şi scoabe
din fier, potcoave de bou şi de asin, alte obiecte din aceeaşi epocă. În
cealaltă parte a satului, pe terenul care a aparţinut lui Fane Moldoveanu,
a fost cercetată o pivniţă cu pereţii din piatră fasonată şi un cuptor pentru
80
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ars var, de mari dimensiuni, adânc de 2,80 m, amenajat cu multă grijă,
intens folosit, astfel că pereţii şlefuiţi ajunseseră aproape de vitrifiere.
Din umplutura acestor complexe au fost recuperate fragmente ceramice
din vase întregibile, datând din secolele XVII-XIX, un cuţit din fier cu
muchia groasă, un fragment de foarfece de tuns oi, cute din gresie ş.a.
Prezenţa efectivă a elementului roman în zona Pietroasele, ca şi în
teritoriul reanexat de Constantin cel Mare la nord de Dunăre în perioada
323 81-328, a marcat un moment decisiv în aprofundarea procesului de
romanizare şi de creştinare a populaţiei autohtone, etapă esenţială în
formarea poporului român şi a limbii române, centrul de la Pietroasele
având rol de iradiere a acestui proces în spaţiul înconjurător.
Toate descoperirile arheologice şi informaţiile documentare
confirmă importanţa deosebită reprezentată de ansamblul arheologic şi
istoric Pietroasele pentru cunoaşterea istoriei poporului român, a
evoluţiei acestui neam în două etape însemnate din devenirea sa istorică,
anume etapa definitivării procesului de romanizare a populaţiei
autohtone şi creştinarea daco-romanilor în sec. IV-V d.Chr., precum şi
aceea a încheierii procesului de formare a populaţiei străromâneşti sau
vechi româneşti în secolele IX-XI.
The results of the archaeological researches in Pietroasele
(1973-2011)
Abstract
After a review of the history of the archaeological discoveries from
Pietroasele, there are signed out the main results of this researches in this site
between 1973-2011, coming to bring new data on the presence of the romanian
element in the 4th century in this area.
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După părerea noastră, Constantin cel Mare nu a mai părăsit teritoriul de la nordul
Dunării după înfrângerea lui Rausimodus

UN ATELIER MEŞTEŞUGĂRESC DIN AŞEZAREA SÂNTANA DE
MUREŞ DE LA TODIREŞTI (COM. TODIREŞTI, JUD. SUCEAVA)
Mugur Andronic
Cercetarea intensă a aşezării din secolele IV-V d.Chr. de la
Todireşti, punctul „La Nuci”, desfăşurată pe parcursul a mai multe
campanii arheologice, organizate între anii 1988-1995, a dus desigur la
rezultate notabile: vestigii (e drept sporadice) aparţinând civilizaţiei
cucuteniene, două locuinţe şi o groapă menajeră din Hallstatt (faza
Grăniceşti), zeci de complexe, locuinţe, cuptoare şi vetre exterioare,
gropi menajere din secolele amintite mai sus şi complexe de locuire din
partea de început a veacului al VI-lea, caracterizate printr-o prezenţă
masivă, dacă nu exclusivă, de elemente culturale vechi slave aparţinând
culturii Jitomir-Korciak (Žitomir-Korčak) – fig. 1.
Situl arheologic în cauză se plasează pe terasa înaltă, stângă, a
pârâului Pietroasa, pe un teren în uşoară pantă spre sud, la o depărtare de
circa 300 m nord de vărsarea acestuia în râul Soloneţ, acesta la rândul său
afluent de dreapta al Sucevei.
În urma cercetărilor noastre de tren, de peste un deceniu, zona
bazinului hidrografic Soloneţ s-a dovedit deosebit de bine populată, încă
din paleolitic 1. Analizând statistic întregul areal cercetat, de circa 200
km2, şi pentru acest interval cronologic, s-au putut face unele constatări.
În cazul nivelului de locuire din secolul al IV-lea d.Chr., şi în
această zonă de studiu, s-a sesizat o densitate deosebită de aşezări. Dacă
pentru secolele II-III d.Chr. cunoaştem în acest bazin hidrografic şase
aşezări + una incertă, două puncte locuite + unul incert, în schimb pentru
secolul următor am descoperit 11 aşezări şi 13 puncte locuite + două
incerte 2. La aceasta nu trebuie uitat şi faptul că prima perioadă de
comparaţie este aproape de două ori mai mare ca durată, ceea ce oferă o
dimensiune şi mai mare diferenţelor procentuale. În plus, am putut
constata, că în perioada veacului IV comunităţile umane valorifică şi mai
1
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paleolitic şi până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, supliment IV, Suceava, 1997,
passim.
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Ibidem, p. 154-155.

mult zona, aşezările lor „urcând” altitudinal mai mult pe cursul
Soloneţului, spre începutul cursului său superior – fig. 2.
Revenind la situl arheologic analizat, se poate observa că locuinţele
aşezării Sântana de Mureş erau dispuse relativ într-o inşiruire paralelă cu
marginea terasei pârâului Pietroasa 3.
În prezent se poate aprecia intuitiv că circa 70% din vechea aşezare
a fost deja săpată, rămânând unele suprafeţe nesondate, plasate între
sectoarele A şi B, dar şi dincolo de cel din urmă, spre limita nordică a
sitului – fig.3.
O problemă deosebit de importantă rămâne identificarea într-un
viitor mai apropiat sau mai depărtat, a necropolei (necropolelor) celor
două niveluri distincte de locuire, secolele IV-V, respectiv VI, ele putând
fi plasate fie mai la nord pe platoul respectiv, fie vis-a-vis, pe terasa de
dincolo de firul apei pârâului Pietroasa, loc unde am descoperit
fragmente ceramice contemporane, dar deocamdată nu şi chirpic.
În materialul de faţă ne propunem să prezentăm un complex mai
deosebit, urmele aparţinând unui atelier meşteşugăresc, astfel caracterizat
însă doar prin caracteristicile sale generale, deoarece în cuprinsul său nu
s-au făcut descoperiri relevante în privinţa folosinţei sale.
Planul său a păstrat forma literei „L” şi a fost săpat la adâncimi
diferite, având suprafaţa utilă de circa 2,00 m x 1,5 m (fig. 4). La aceasta
mai adăugăm suprafaţa unei prime trepte, aflată la adâncimea actuală de 1,12 m, pe care se intra direct de pe suprafaţa de călcare de epocă.
Tocmai aici a fost, în mod cert, amenajată intrarea printr-un gen de
„gârlici”, inclus şi el probabil sistemului de acoperire al întregii
construcţii. De la aceasată treaptă, se coboară pe o alta, cu rol median de
compartimentare a întregului spaţiu, care se oprea într-un prag cruţat (1,45 m) cu rol probabil de laviţă. Atât în compartimentul stâng, cât şi în
cel drept, astfel departajate, la nivelul de călcare (-1,70/1,80 m), s-au
descoperit resturile dezagregate ale unor lespezi deosebit se subţiri, de
ordinul a câtorva milimetri, a căror compoziţie nisipoasă nu mai prezenta
niciun fel de consistenţă. Cele cîteva fragmente ceramice astfel găsite
foarte aproape de nivelul final de săpare al complexului, nu pot fi un
indiciu cât se poate de sigur al datării lui în cadrul culturii Sântana de
Mureş, astfel de ceramică, alături de oase de animale, apărând la
3

Despre locuinţele din sit şi alte date, idem, Teritoriul nord-est carpatic în a doua
jumătate a primului mileniu creştin, Suceava, 2005, p. 78-86.

adâncimi deosebite în pământul de umplutură al gropii acestei
construcţii. Alături de aceste fragmente ceramice, în acest ultim context
stratigrafic, s-au descoperit, cu totul izolat, şi o cute şi o fusaiolă faţetată.
Cele câteva fragmente ceramice descoperite, aparţin ambelor specii
ceramice principale, tipice culturii Sântana de Mureş, cea fină şi cea
nisipoasă cenuşie.
Din punctul de vedere al construcţiei, considerăm că acoperişul se
sprijinea direct pe sol. Lipsa unor resturi consistente de cărbuni ne
determină să credem că acest complex arheologic nu dispunea de o
structură din lemn masiv, parii de susţinere suplimentară a acoperişului
nelăsând nici ei urme evidente la nivelul podelei. Probabil că nici nu au
avut gropi pentru o fixare mai bună, ei fiind fixaţi pe loc prin propria lor
greutate, ca şi aceea pe care o susţineau.
Din păcate, în lipsa unor resturi materiale elocvente, nu putem
avansa nicio părere asupra utilităţii construcţiei, care totuşi înclinăm să o
atribuim primei etape de locuire de aici, aceea a intervalului secolelor IVV (prima jumătate). Problema datării acestui nivel de locuire post 400 a
fost tratată deja anterior 4 şi nu mai este cazul de a o relua aici,
monografia întregului sit arheologic fiind în curs de elaborare.
Un atelier artisanal de l’habitat Sântana de Mureş de Todireşti
(commune Todireşti, dép. de Suceava)
Résumé
L’auteur présente dans l’étude ci-jointe les traces d’un ancien atelier
artisanal qui a appartenu, semble-t-il, à l’habitat du IV-ème – V-ème siècles ap.
J.C. de Todireşti, ainsi que quelques données générales sur ce site
archéologique. Malheureusement, on ne connait pas le type de l’activité qu’on y
déployait, faute de pièces archéologiques éclairantes.

4

Idem, Todirešt’ – pozdnee poselenie kul’turnogo komplexa Syntana de MurešČernjahov, în vol. Drevnejščie obščnosti zemledel’ceb i skotovodob severnogo
Pričernomor’ja (V tys.do n.e. – V vek n.e.), Tiraspol, 2002; idem, Todireşti – o
aşezare târzie a complexului cultural Sântana de Mureş-Černjahov, în Suceava,
XXIV-XXV-XXVI (2007-2008-2009), p. 187-192.

Situl arheologic
“La Nuci”
Fig. 1: Descoperiri arheologice în bazinul hidrografic Soloneţ (dreptunghi – cultura
Sântana de Mureş).
La cartographie des découvertes de La Tène et jusqu’au IV-ème – V-ème siècles ap. J.
C. dans le basin hydrographique Soloneţ (selon Andronic, 1997).

Fig. 2: Amplasamentul sitului arheologic de la Todireşti – „La Nuci”.
La terrasse du ruisseau Pietroasa et l’emplacement du site archéologique (a – vue de
Sud ; b – vue d’Ouest).

atelier
Fig. 3: Planul săpăturilor arheologice de la Todireşti – „La Nuci”, sectorul B.
Le plan des fouilles du secteur B, avec l’indication de l’emplacement de l’atelier
artisanal.

Fig. 4: Planul şi profilul atelierului.
Le plan et le profil de l’atelier artisanal.

VESTIGII MAGICO-RITUALE DIN EVUL MEDIU TIMPURIU
LA EST ŞI SUD DE CARPAŢI
Dan Gh. Teodor
În ansamblul investigaţiilor vizând cunoaşterea evoluţiei societăţii
locale din perioada primului mileniu d. Hr., în general şi cu deosebire a
secolelor VI-XI d. Hr. din regiunile de la est şi sud de Carpaţi, alături de
interesante aspecte referitoare la conţinutul culturii materiale, o
importanţă cu totul aparte o au cele privind viaţa spirituală.
Domeniu dificil, în ceea ce priveşte mai ales reconstituirea
elementelor esenţiale ale dogmelor de credinţă, a mentalităţilor din
vremea respectivă, ca şi a precizării practicilor rituale, viaţa spirituală din
perioada de timp menţionată a cunoscut de-alungul acestei vremi
fundamentale prefaceri, în multe cazuri definitorii pentru destinul istoric
al unor grupuri umane.
În cadrul amplelor cercetări arheologice întreprinse, după cum se
ştie studierea unor importante aspecte de suprastructură s-a axat în
principal pe acelea referitoare la desfăşurarea şi acceptarea inegalabilului
fenomen de viaţă spirituală care a fost creştinismul, fiind mai puţin luate
în consideraţie sau uneori chiar ignorate, elementele privitoare la
practicile magico-rituale. În pofida faptului că multe dintre aceste practici
trebuie asociate manifestărilor religioase păgâne, unele cunoscute şi
conservate din străvechiul panteon religios local, altele difuzate de
grupurile de alogeni stabilite în aceste zone, ele au continuat să fie
utilizate de către populaţia autohtonă şi după adoptarea pe scară largă a
creştinismului.
În acest larg context, trebuie arătat că în ultimile decenii, cu prilejul
cercetărilor arheologice întreprinse în numeroase obiective datând din
perioada marilor migraţii, în general, au fost scoase la iveală o serie de
vestigii a căror destinaţie şi semnificaţie nu au fost întotdeuna corect
precizate şi nici nu li s-a acordat importanţa cuvenită în ansamblul
orizontului cultural din care făcuseră parte.
În principal trebuie reţinute câteva categorii de vestigii a căror
pondere, în ansamblul investigaţiilor întreprinse, este încă dificil de
evaluat, fie datorită cercetărilor inegale de la o zonă geografică la alta, fie

şi ca urmare a faptului că multe din descoperiri au rămas până astăzi inedite.
De aceea considerăm necesar să atragem atenţia asupra importanţei aparte
pe care acest gen de descoperiri o are pentru cuoaşterea unor aspecte ale
vieţii spirituale din perioada secolelor V-X d.Hr., dar mai ales pentru
încercarea de a reconstitui unele din practicile magico-rituale şi a
înţelege, fie şi parţial, mentalităţile din vremea respectivă.
O primă categorie de descoperiri o constituie reprezentările plastice
antropomorfe şi zoomorfe sau care reproduc o serie de obiecte uzuale
(fig.1). Asemenea figurine, lucrate dintr-o pastă de lut omogenă şi arse
(incomplet) în aceeaşi tehnică ca şi ceramica aşezărilor din care provin,
redau în miniatură, siluete umane şi animaliere sau unele obiecte,
dimensiunile lor fiind cuprinse între 1,5cm şi 6 cm. Figurinele
antropomorfe reprezintă schematic corpul uman, fără mâini şi cu
picioarele, în cele mai multe cazuri, depărtate. Capul este doar sugerat
printr-o redare convenţional stilizată. Exemplarele care înfăţişează unele
specii de animale, în special ovi-caprine, taurine sau cabaline sunt mai
realist realizate, la unele dintre acestea fiind evidenţiate chiar unele
elemente anatomice, precum coarnele, coama sau coada. Se pare că unele
piese, după înfăţişarea lor ar putea reda şi anumite specii de păsări. Pe
lângă siluete de oameni şi animale au fost descoperite şi piese care
reproduc şei de călărie sau obiecte diverse mai greu de identificat.
Asemenea reprezentări plastice sunt cunoscute la Lozna- Botoşani 1
de unde provin 15 exemplare şi Durleşti-Chişinău 2 unde au fost găsite 21
de piese şi câte una sau douăt-trei piese la Hansca 3 şi Dănceni-Ialoveni 4
Alcedar (Odaia) 5-Şoldăneşti, Mălăeştii-Vechi 6 şi Hucea-Răşcani 7,
1

D.Gh.Teodor, Descoperiri slave din secolele VI-VIII în spaţiul carpato-dunărean,
în Hierasus, X, 1997, p.105, fig.8/1, 3-4, 14; idem, Elemente nomade din secolele VIVIII d.Hr. în regiunile de la est şi sud de Carpaţi, în Musaios, V, 1999, p.79, fig.8/1,
3-4, 14.
2
I.Tentiuc, Plastica miniaturală de lut din perioada evului mediu timpuriu din
Moldova, în Tyrageţia, VI-VII, 1996-1997, p.115-117, fig.1/2; 2; 3.
3
I. A. Rafalovič, Slavjane VI-IX vekov v Moldavii, Chişinău, 1972, p.117-118,
fig.18/6, 8-9, 12-13.
4
I. Corman, Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrian în epoca evului mediu
timpuriu (sec.V-VII d.Chr), Chişinău, 1998, p.136, fig.61/11.
5
Ibidem, p. 132, fig. 61/1.
6
Ibidem, p. 144, fig. 61/16.
7
Ibidem, p. 140, fig. 61/14.

Trebujeni (Scoc) 8 Selişte 9, Lopatna 10 şi Brăneşti-Orhei 11, toate
descoperite în aşezări datând din perioada secolelor VII-IX d.Hr. În cele
mai multe obiective asemenea piese au fost găsite în locuinţe, de obicei
în preajma vetrelor, mai rar în gropi rituale speciale sau în morminte.
Deşi au fost atribuite de mulţi specialişti populaţiilor slave, în
obiectivele aparţinând acestora, din zonele Europei est centrale şi
răsăritene, cu excepţia aşezării de la Mikulčice 12 din Cehia şi a câtorva
locuri din Germania 13, unde sunt puse pe seama unor aşa zise grupuri de
slavi nomazi (!), figurine de acest tip nu au mai fost atestate nicăieri în
aşezările unor populaţii sedentare. Noi credem că acest gen de
descoperiri ar putea aparţine mai curând unor grupuri de populaţii
nomade huno-alanice sau protobulgare, ca şi alte piese mai deosebite cu
care sunt de obicei asociate.
În legătură cu prezenţa figurinelor antropomorfe s-a emis opinia
potrivit căreia, ele ar fi o reflectare directă a unor credinţe păgâne,
referitoare la străvechile sacrificii umane, vizînd elemente apotropaice,
de fertilitate sau de invocare a binefacerilor forţelor divine. Figurinele
zoomorfe ilustrează şi ele existenţa unor practici privind starea
animalelor domestice, unele chiar venerate, precum taurul sau calul, dar
şi invocarea şanselor la vânătoare în cazul animalelor sălbatice. Multe din
practicile magico-rituale, în care s-au utilizat figurine antropomorfe sau
zoomorfe, specifice panteonului spiritual precreştin, s-au menţinut până
târziu şi la populaţia autohtonă de la est şi sud de Carpaţi 14, studiile
etnografice evidenţiindu-le în numeroase cazuri. În legătură cu aceste
figurine s-a emis şi ipoteza potrivit căreia ele ar repezinta jucării pentru
copii 15. Fără a exclude o atare destinaţie, trebuie arătat totuşi că în multe
8

Ibidem, p. 149, fig. 61/2, 5.
Ibidem, p. 150, fig. 61/17.
10
Ibidem, p. 143-144, fig, 61/7, 13.
11
Ibidem, p. 134, fig. 61/6.
12
B. Novotný, Hromadný nález hlinčných votivnich symbolù ze slovanskèho
knižecho hradu u Mikulčic, în Památky Acheologické, LVII, 1966, p. 649-685; idem,
Casné slovanské Moldavskéodiobny k hromadńmu nálezu hlinčńych votivnich
symbolù z Mikulčić, în Archeologické Rozhledy, 4, 1970, p. 412-420.
13
H. J. Stoll, Tönere kleinplastiken aus der Stadtkerngrabung Magdeburg, în
Zeischrift für Archaeologie, 16, 1982, p. 291-300.
14
R.Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, 1985, p. 482-540.
15
I. A. Rafalovič, Skul’pturnye izobraženija liudej i životnych iz ranneslavijanskich
poselenii na territorii Moldavskoj SSR, în Archeologija, etnografija i
iskusstvovedenie Moldavii: Materialy i issledovanja , Chişinău, 1968, p. 100-105.
9

cazuri, la unele grupuri etnice şi copiii au fost implicaţi în diferite practici
magico-religioase, fiind iniţiaţi chiar în prelucrarea unor asemenea obiecte, cu
posibile proprietăţi binefăcătoare. Este tot atât de posibil ca utilizarea
figurinelor în anumuite practici rituale să aibă rădăcini chiar locale, legate de
concepţia succesiunii neîntrerupte viaţă-moarte-viaţă, expresie a legăturilor
indestructibile dintre venerarea stămoşilor şi vechile culte agrare16.
În multe din obiectivele amintite, alături de figurine au fost
descoperite şi mici rondele din lut ars, în formă de pâini (turte), mai rar în
formă de colaci (fig.2). Exemplarele au formă aproximativ semiglobulară sau mai aplatizată fiind foarte asemănătoare cu pâinile, colacii
sau turtele făcute din aluat. În general, dimensiunile lor nu sunt prea
mari, oscilând între 1 cm şi 3-5 cm şi sunt lucrate dintr-o pastă de lut
relativ densă conţinând, ca şi la figurine, o anumită cantitate de nisip fin.
În general, sunt bine finisate dar arse inegal, prezentând pe suprafaţă o
culoare brun gălbuie, uneori cu mici pete cenuşii. Multe din aceste pâini
miniaturale au incizate, înainte de ardere, diferite semne, precum cruci,
linii, haşuri, puncte sau mici cercuri etc.
Astfel de pâini miniaturale din lut au fost descoperite în destul de
multe obiective, datând din perioada celei de a doua jumătăţi a primului
mileniu creştin, printre care şi cele de la Suceava-Şipot 17, BotoşanaSuceava 18 Ripnev-Hotin 19 Dulceanca 20 şi Vedea-Teleorman 21,
Vlădiceasca-Ilfov 22, de pe teritoriul oraşului Bucureşti 23 sau Gropşani16

N.N. Veleckaija, Iazyčeskaja simbolika slavianskich archaičeskich ritualov,
Moskva, 1978, p. 162 (pentru zonele slav răsăritene) şi V. Sârbu, Credinţe şi practici
funeare religiose şi magice în lumea geto-dacilor, Brăila, 1993, p.58-70 (pentru
zonele de la nordul Dunării de Jos).
17
D.Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1978, fig. 7/2.
18
Ibidem, fig.7/4; idem, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n.
Aşezarea de la Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1984, p. 35, fig. 26/2.
19
V.D. Baran, Rannislav’jani miž Dnistrom i Prip’jatiu, Kiev, 1972, p. 208-226.
20
Susana Dolinescu Ferche, Aşezări din secolele III şi VI e.n. în sud-vestul
Munteniei. Cercetările de la Dulceanca, Bucureşti, 1974, p.73, 75, 77, fig. 67; 73; 78;
103; eadem, Habitats des VIe et VIIe siècles de notre ère à Dulceanca, în Dacia NS,
XXXVI, 1992, p. 133-134, 152, fig. 5/13-14; 7/1-3¸14/16, 22; 16/2; 20/1-12, 15.
21
Eadem, Cercetări arheologice în com.Vedea /(jud.Teleorman), în Materiale, XVI,
Vaslui, 1986, p. 202-207.
22
V. Sandu, F. Miu, Vlădiceasca-Tîncăbeşti, com. Snagov, Sectorul Agricol Ilfov,în
Cronica cercetărilor arheologice, campania 1995.A XXX -a Sesiune anuală de rapoarte
arheologice, 2-5 mai 1996, Brăila, 1996, p.137-138, nr.71.
23
Al. Ştefănescu, Cercetările arheologice din cartierul Vitan, în Bucureşti-Materiale

Dolj 24 , în aşezări datând din secolele VI-VII, dar şi la Lozna-Botoşani 25,
Hansca-Ialoveni 26 şi Trebujeni (Scoc)- Orhei 27, în staţiuni aparţinând
scolelor VII-IX. Menţionăm că la Lozna au fost descoperite 16
exemplare, întregi sau fragmentare, de diferite dimensiuni. Şi în alte părţi
ale teritoriului de la nordul Dunării de Jos au fost scoase la iveală astfel
de pâini miniaturale din lut, ca de exemplu la Lazuri 28 şi Culciu Mare –
Satu Mare 29 în aşezări datând din perioada secolelor VI-VII. Asemenea
vestigii sunt atestate şi în alte zone ale Europei, îndeosebi în Ucraina, în
destul de multe obiective aparţinând celei de a doua jumătăţi a mileniului
I d.Hr. 30 fiind puse în legătură cu manifestările magico-rituale practicate
de triburile slave, vizând protejarea recoltelor, a proviziilor alimentare,
dar şi cu unele credinţe privitoare la cei decedaţi. Probabil unele
exemplare din categoria aşa numiţilor vălătuci din lut, mai ales cei de
dimensiuni mai mici (3-6 cm), ar trebui incluse în rândul obiectelor
rituale care imită pâinile din aluat. În aceste cazuri nu este exclusă, aşa
cum s-a mai opinat de unii specialişti 31, o legătură cultuală între
cuptoarele caselor şi procesul de pregătire şi coacere a pâinii. O atare
asociere ar reprezenta de fapt conexiunea dintre cuptor, ca sursă de
căldură şi lumină (dar şi făgaşul veneratului zeu al focului) şi pâinea ca
element esenţial al hranei, adusă acestuia ca ofrandă 32. Este interesant de
de istorie şi muzeografie, 8, 1971, p. 68-80.
24
Gh. Popilian, M. Nica, Gropşani. Monografie arheologică, Bucureşti, 1998, p.50,
117, fig. 17/6; 67/11.
25
D. Gh. Teodor, op.cit., în Hierasus, X, 1997, p.105, fig. 8/16.
26
I. A. Rafalovič, Issledovanija ranneslavijanskich poselenii v Moldove, în
Archeologičeskie issledovanija v Moldavii, 1970-1971, Chişinău, 1973, p. 153, fig.
10/10; I. A. Rafalovič, N.V. Gol’ceva, Issledovanie ranneslavjanskogo poselenija
Hanska I, în Archeologičeskie issledovanija v Moldavii, Chişinău, 1974, p.150, fig.
2/6, 9.
27
N.P. Tel’nov, Issledovanije slavjanskogo selišća Skok, în Archeologičeskie
issledovanija v Moldavii, 1983, Chişinău, 1988, p. 106, fig. 4/11.
28
I. Stanciu, „Tonbrote”als indiz fűr die Wanderung und die Magisch-Rituellen
Glauben und praktiken der frűhen Slawen, în Eastern Review- Sanktuaria i kult, 5,
2001, p.123-149, pl.III/1; IV/1-2; V/1; VI/1-2, 4-5; VII/2, 4, 7; VIII/4.
29
Idem, O nouă aşezare slavă timpurie din zona Someşului Inferior (Culciu MareZöldmezo, com.Culciu, judeţul Satu Mare, în Relaţii româno ucrainiene; istorie şi
contemporaneitate, Satu Mare, 1999, p. 127-148.
30
I. Stamate, „Pâinişoarele” din lut (Un exemplu de dialog între arheologie şi
etnologie), în AMP, XXIII, 1,2000, p. 363-365, cu bibliografia aferentă.
31
Ibidem, p. 366-368.
32
Ibidem, p.367.

reţinut că la Lozna-Botoşani şi Hansca-Ialoveni pâinile miniaturale din
lut sunt asociate, în unele locuinţe, cu figurine antropomorfe sau
zoomorfe şi uneori şi cu alte vestigii utilizate şi ele, în manifestările
religioase rituale.
Tot în categoria obiectelor folosite ritual de către populaţia din
perioada de timp amintită, trebuie incluse şi cuţitele de jertfă, lucrate din
fier, prevăzute la unul din capete cu ornamente în formă de volute
(fig.3/8-13). Astfel de exemplare au fost scoase la iveală la LoznaBotoşani 33, Izvoare Bahna-Neamţ 34, Trebujeni 35 şi Brăneşti-Orhei 36,
Raşcov-Hotin 37, Alcedar-Şoldăneşti 38 şi Revno-Cernăuţi 39 în aşezări
aparţinând veacurilor VII-IX. Unele exemplare au fost atestate şi în
staţiuni datând dintr-o perioadă mai târzie (secolele X-XI), ca de exemplu
la Bucov-Prahova 40 sau Dinogeţia 41. Datarea acestor aşa zise cuţite de
jertfă, cu deosebire în perioada scolelor VIII-IX, trebuie admisă cu unele
rezerve, ca şi originea lor, de vreme ce un exemplar lucrat din aur este
întâlnit în colierul de la Şimleul Silvaniei atribuit secolului al V-lea 42 şi
care nu are nici o legătură cu lumea slavă răsăriteană. După părerea
noastră, dimensiunile relativ reduse ale cuţitelor din fier şi mai ales forma
lor, par a indica mai curând utilizarea acestora ca instrumente medicale,
chirurgicale.
33

I. Mitrea, Unele consideraţii privind originea, cronologia şi semnificaţia etnoculturală a cuţitelor cu volute descoperite pe teritoriul României,în Carpica, XVI,
1984, p.87, fig.2/21
34
Idem, Aşezarea prefeudală de la Izvoare Bahna (II), în Carpica, X, 1978, p. 211212, fig. 21.
35
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280, fig. 71/4.
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S. Musteaţă, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX, Chişinău,
2005, p. 110, fig. 32/5.
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G.B. Fedorov, op.cit., p. 279, fig. 65/1.
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L.P. Michailina, B.A. Timoščiuk, Slavjanskie pamjatniki basseina vrechnego Pruta,
VIII-X v v, Kiev, 1983, p. 205-219, fig. 4/10.
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Este interesant de reţinut că în aşezările de la Lozna43 şi Hansca44 au
fost descoperite şi câteva resturi provenite din mici vase din sticlă, vestigii
necunoscute în general în obiectivele din perioada secolelor VII-IX d.Hr.
Unele din aceste fragmente din sticlă ar putea să provină însă din
recipiente aparţinând unei perioade mai vechi (secolele IV-VI d.Hr.),
descoperite întâmplător de unii dintre locuitorii satelor amintite şi
datorită structurii şi rarităţii lor au putut fi utlizate ca obiecte apotropaice
în manifestările magico-rituale.
În categoria obiectelor destinate anumitor practici rituale au fost
probabil folosite şi arşicele provenite de la ovi-caprine, mai ales acelea
prezentând semne diferite incizate pe suprafaţa lor. Astfel de arşice cu
semne incizate au fost descoperite de exemplu la Lozna-Botoşani 45,
Hansca-Ialoveni 46, Bucov-Prahova 47, Brăneşti 48 şi Trebujeni-Orhei 49,
Măşcăuţi-Crâuleni 50, Hlingeni 51 şi Alcedar (Odaia) 52-Şoldăneşti. Deşi se
consideră că astfel de arşice au fost utilizate doar ca piese în anumite
jocuri de copii sau de adulţi, ele au fost totuşi folosite şi în ritualele
magice de către şamanii din alte zone, ca de exemplu în Altai sau nordul
Caucazului 53.
O semnificaţie aparte, alături de obiectele amintite, o au şi câteva
amulete lucrate din bronz prin turnare în tipare mono sau bivalve,
43
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reprezentând călăreţi sau siluete şi chipuri umane (fig.3/1-7). Asemenea
exemplare au fost atestate la Buţuluc-Iaşi 54, Dăneşti-Vaslui 55, HanscaIaloveni 56, Petruha 57, şi Trebujeni-Orhei 58, o localitate necunoscută din
Câmpia Munteniei 59, precum şi la Bolgrad 60 şi Cubei-Belgorod
Dnestrovski 61 în zona de sud a interfluvilui Prut-Nistru. Unele detalii
anatomice la câteva din figurile umane, cu evidente trăsături mongoloide,
poziţia unora dintre ele amintind de gesturile rituale ale şamanilor, ca şi
prezenţa, în cazul unor exemplare a calului, atestă neîndoielnic, nu numai
originea nord-cucaziană sau extrem-orientală a acestora, ci şi destinaţia
lor religioasă. Ele sunt specifice populaţiilor nomade de călăreţi, care
pendulau întinsele zone dintre munţii Altai şi Hangan, de la est de munţii
Ural, şi până în vestul Mării Caspice şi nordul Mării Negre şi Cucazului.
La aceste grupuri de populaţie nomadă, la care zeul suprem era cerul
(Tengri), calul avea o importanţă aparte în panteonul religiei tangristice,
fiind considerat o zeitate protectoare a omului şi a drumurilor 62. El era
sacrificat cerului, ca ofrandă pentru bunăvoinţa zeului sau la moartea
călăreţului, pe care trebuia să-l însoţescă în drumul lui către lumea
veşnică. Datate cu deosebire în perioada secolelor VII-IX, uneori şi mai
târziu, asemenea amulete au fost difuzate în regiunile de la est şi sud de
Carpaţi, probabil de grupuri de populaţii nomade huno-bulgare sau
avaro-alanice 63.
54
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În sfârşit, o altă categorie de descoperiri care, după opinia noastră,
ar putea fi puse tot în legătură cu anumite practici rituale magice, în
general, în a doua jumătate a primului mileniu d.Hr., este constituită din
anumite vase lucrate cu mâna, prezentând pe suprafaţa lor diferite semne
şi ornamente neobişnuite sau chiar, siluete zoomorfe, împreună cu alte
numeroase vase miniaturale de diferite tipuri (fig.4). Astfel de descoperiri
sunt cunoscute de exemplu, la Bacău-Curtea Domnească 64, Banca 65 şi
Vetrişoaia-Vaslui 66, Davideni-Neamţ 67, Lozna-Botoşani 68, DulceancaTeleorman 69, în mai multe obiective de pe teritoriul oraşului Bucureşti 70,
precum şi la Hansca-Ialoveni 71, Trebujeni-Orhei 72, Durleşti-Chişinău73
sau Pererâta-Briceni 74. Aceste tipuri de recipiente au fost probabil
utilizate în ritualurile pentru protecţia surselor de apă, pescuit sau pentru
diferite libaţii.
În multe aşezări, astfel de vase prezentând asemenea ornamente şi
semne au fost descoperite împreună cu alte obiecte utilizate în practicile
magico-rituale (figurine, pâini minaturale etc.), întregind ansamblul unor
categorii de vestigii încă puţin cunoscute în evoluţia vieţii religioase din
perioada marilor migaţii.
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Este important de reţinut că studierea atentă a acestui gen de
descoperiri poate oferi noi şi mai lesnicioase căi de a reconstitui, fie şi
parţial, aspecte inedite din panteonul religios al populaţiilor sedentare sau
nomade dintr-o perioadă istorică deosebit de complexă din punct de
vedere politic, în răstimpul căreia au avut loc multiple şi uneori
fundamentale prefaceri social-conomice şi culturale. Consecinţele acestor
transformări pot fi astfel evidenţiate şi în sfera practicilor magico-rituale
şi, prin intermediul lor, încercarea de a departaja influenţele eterogene
acceptate în desfăşurarea vieţii spirituale locale, perenitatea elementelor
autohtone străvechi precreştine, dar mai ales, comparativ, ponderea lor în
manifestările religioase actuale.
Valorificarea a cât mai multe din acest gen de descoperiri ar spori
considerabil, informaţiile referitoare la o serie de aspecte din viaţa
spirituală din perioada evului mediu timpuriu, din regiunile de la nordul
Dunării de Jos, încă puţin sau deloc cunoscute sau studiate până acum.

Vestiges magico-rituels au début du Moyen Age
à l’est et au sud des Carpates
Résumé
A l’ocasion des recherches archéologiques menées dans les régions de
l’est et du sud des Carpates pour des objectifs qui datent de la deuxième moitié
du premier millénaire après J.Ch., on a trouvé un nombre considérable d’outils,
objets vestimentaires , objets de parure et de culte tout comme des vestiges en
céramique faits à la main ou à l’aide de la roue. A partir de ces découvertes on a
pu connaitre une série d’aspects d’ordre social-économique, culturel et
regardant la vie spirituelle, spécifiques à la population autochtone ou à certains
groups de migratoires établis pour une période temporaire dans les endroits
mentionnés.
Dans certains des objectifs recherchés, on a découvert aussi une série de
vestiges que les spécialistes ont associé avec ceratins manifestations magicorituelles. Les plus importantes de ces vestiges sont les figurines en miniature en
argile qui représentent des silhouettes humains et des animaux (fig.1), les pains
en miniature en argile (fig.2), les couteaux en fer prévus avec des volutes à une
extrémité, utilisés pour des sacrifices (fig.3/8-13), et des amulettes en bronz,
représentant des silhouettes et des visages humains et des cavaliers (fig.3/1-7).
De même, on a trouvé aussi des restes des récipients anciens en verre, tout
comme des pots en argile, faits à la main, ceratins étant en miniature, présentant
sur leur surface des signes divers, des motifs ornamentaux inhubituels ou des
silhouettes zoomorphes (fig.4).
On considère que ces vestiges ont été utilisés dans des cérémonies
magico-rituelles d’origine païenne, déroulées pour la protection contre les
maladies ou les force de la nature, pour la richesse des récoltes, pour l’èlevage
des animaux, pour le bon déroulement de la chasse, etc. Quelques-unes de ces
pratiquers magico-religieuses appartiennent à une ancienne tradition locale,
mais d’autres ont été apportées par certains groupes de population migratoire
d’origine slave, alaine ou huno-bulgare, qui sont entrés en contact avec les
communautés des villages autochtones romaniques ou les communautés
roumaines anciennes.
En dépit de la dispersion dans les endroits mentionnés, dès les premier
siècle du Ier millénaire après J. Ch. du christianisme, certaines de ces pratiques
d’origine païenne se sont préservés pourtant au fil du temps, étant attestées
jusqu’au présent dans les traditions des roumains.

Fig. 1 Figurine antropomorfe şi zoomorfe. 1-3, 6, Lozna-Botoşani; 4, Mălăeştii
Vechi-Râşcani; 5, Hansca-Ialoveni; 7-12, Durleşti- Chişinău
Figurines anthropomorphes et zoomorphes. 1-3, 6, Lozna-Botoşani; 4, Mălăeştii
Vechi-Râşcani; 5, Hansca-Ialoveni; 7-12, Durleşti- Chişinău.

Fig. 2 Pâini şi colaci miniaturale. 1-4, Lozna-Botoşani; 5-7, 10, DulceancaTeleorman; 8, Botoşana-Suceava; 9, Suceava-Şipot.
Pains en miniature, en terre cuite. 1-4, Lozna-Botoşani; 5-7, 10, DulceancaTeleorman; 8, Botoşana-Suceava; 9, Suceava-Şipot.

Fig. 3 Amulete din bronz şi cuţite de jertfă din fier. 1, 7, Hansca-Ialoveni; 2, 13,
Trebujeni-Orhei; 3, Buţuluc-Iaşi; 4, Petruha-Orhei; 5, Dăneşti-Vaslui; 6, Muntenia;
8, Brăneşti-Orhei; 9, Alcedar-Rezina; 10, Lozna-Botoşani; 11, Izvoare BahnaNeamţ; 12, Revno-Cernăuţi.
Amulettes en bronz et couteaux en fer pour sacrifices: 1, 7, Hansca-Ialoveni; 2, 13,
Trebujeni-Orhei; 3, Buţuluc-Iaşi; 4, Petruha-Orhei; 5, Dăneşti-Vaslui; 6, Muntenia;
8, Brăneşti-Orhei; 9, Alcedar-Rezina; 10, Lozna-Botoşani; 11, Izvoare BahnaNeamţ; 12, Revno-Cernăuţi.

Fig. 4 Vase cu motive decorative magico-rituale. 1. Vetrişoaia-Vaslui; 2. DavideniNeamţ; 3. Lozna-Botoşani; 4. Pererâta-Briceni; 5, 7. Bacău; 6, 8-9. Banca-Vaslui.
Pots faits à la main décorés avec des motifs magico-rituells. 1. Vetrişoaia-Vaslui; 2.
Davideni-Neamţ; 3. Lozna-Botoşani; 4. Pererâta-Briceni; 5, 7. Bacău; 6, 8-9. BancaVaslui.

ADMINISTRAREA JUSTIŢIEI ÎN BUCOVINA ŞI BASARABIA
ÎN PREAJMA MARII UNIRI
Nicolae-Cristian Ursulescu
Cercetarea organizării judecătoreşti până în zilele noastre nu s-ar
putea împlini, firesc, decât în contextul analizei succinte a evoluţiei
societăţii româneşti în ansamblu. Indisolubil legat de aceasta, sistemul
judiciar a cunoscut transformări importante, ajungând să fie, în prezent,
unul modern, respectând regulile şi coordonatele generale europene. Dar
sistemul judecătoresc a prezentat şi caracteristici definitorii, care l-au
diferenţiat semnificativ de sistemele aplicate în statele Europei
occidentale. Mai mult, la momentul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918,
justiţia în teritoriile locuite de români se aplica după patru sisteme
diferite de drept: cel românesc în Regat, cel maghiar în Transilvania, cel
austriac în Bucovina şi cel rusesc în Basarabia.
În Bucovina, organizarea judecătorească se întemeia, până la finele
secolului al XIX-lea, pe dispoziţiile Rezoluţiei imperiale din 14
septembrie 1852 publicată prin Ordonanţa ministerială nr. 10 din 19
ianuarie 1853 referitoare la organizarea instanţelor judecătoreşti, pe
dispoziţiile Legii nr. 62 din 26 aprilie 1873 referitoare la modul de
procedare la schimbări din circumscripţii a tribunalelor, pe
dispoziţiile Legii nr. 144 din 21 decembrie 1867 privitoare la puterea
judecătorească, precum şi pe dispoziţiile Legii nr. 59 din 11 iunie 1868
referitoare la organizarea judecătoriilor de ocol. În urma introducerii
Codului de procedură civilă la data de 1 august 1895, s-a impus cu
necesitate şi modificarea dispoziţiilor referitoare la organizarea
judecătorească, fiind astfel redactată Legea nr. 217 din 27 noiembrie
1896 prin care s-a statuat cu privire la numirea, organizarea şi
funcţionarea autorităţilor judecătoreşti. Legea de organizare prevedea
două categorii de magistraţi: magistraţii propriu-zişi (judecători în sensul
Legii nr. 144 din 21 decembrie 1867 privitoare la puterea
judecătorească) care erau inamovibili şi nu puteau fi destituiţi,
pensionaţi sau transferaţi decât în cazurile expres prevăzute de lege şi
numai în baza unei decizii judecătoreşti şi magistraţii auxiliari, care
puteau fi transferaţi în funcţie de necesităţile apărute în administrarea

justiţiei. În categoria magistraţilor propriu-zişi intrau preşedinţii,
consilierii, şefii judecătoriilor de ocol şi judecătorii unici învestiţi cu
puterea de judecători de sine-stătători şi independenţi cu dreptul de a
pronunţa decizii judecătoreşti. Magistraţii auxiliari (stagiari şi judecători
fără vot de judecător unic) puteau face doar lucrări de procedură
contencioasă şi doar dacă acestea nu conduceau la decizii judecătoreşti.
Ei aveau însă datoria de a redacta procesele verbale asupra dezbaterilor
şedinţelor în cauze civile şi penale.
Instituţia grefierului nu exista în Bucovina, funcţionând ca şi
grefieri toţi stagiarii. Puteau fi primiţi să îndeplinească activităţile de
grefier şi funcţionarii de cancelarie sau copiştii, după depunerea unui
jurământ de a-şi îndeplini obligaţiile în mod conştiincios şi de a păstra
secretul profesional. Numărul magistraţilor auxiliari nu putea depăşi a
şasea parte din numărul magistraţilor numiţi în rang de judecători pentru
o anumită localitate.
Condiţiile pentru numirea în funcţia de judecător erau: vârsta de 24
de ani împliniţi; absolvirea studiilor de drept şi obţinerea titlului
academic de licenţiat; promovarea examenului de judecător, la care
candidaţii puteau fi admişi numai după absolvirea serviciului pregătitor
prescris; stagiul de 3 ani, care putea fi redus de Ministrul Justiţiei prin
ordonanţă ministerială la 2 ani, în cazul în care acest fapt ar fi fost
necesar pentru asigurarea unui număr suficient de judecători. Modalitatea
de efectuare a stagiului a fost reglementată prin Ordonanţa ministerială
nr. 192 din 15 august 1897, care prevedea ca preşedintele Curţii de Apel
să distribuie persoanele aflate în stagiu la judecătorii şi tribunale,
conducătorii instanţelor urmând să se ocupe de repartizarea sarcinilor,
având ca scop final perfecţionarea stagiarilor. Astfel, în perioada de
stagiu erau prevăzute exerciţii obligatorii pentru stagiari, menite să îi
familiarizeze cu judecata în baza dezbaterilor contradictorii, pentru a-şi
însuşi deprinderea de a face expuneri orale concise şi exacte asupra
proceselor şi chestiunilor de drept, precum şi pentru a-şi aprofunda
cunoştinţele de drept şi a dobândi experienţă în aplicarea practică a
dreptului. Concret, ele constau în întocmirea de rapoarte asupra cauzelor
civile sau penale mai complicate bazate pe studiul dosarului, urmate
ulterior de o discutare a chestiunilor de drept ce se iveau, stagiarul fiind
nevoit să se pronunţe într-o expunere, opinia sa fiind motivată în scris,
precum şi în prelegeri şi conferinţe asupra chestiunilor de drept sau
asupra monografiilor şi cărţilor nou apărute.

La finele stagiului era programat examenul de capacitate care se
ţinea la sediul Curţii de Apel înaintea unei comisii compuse din cinci
membri, conform dispoziţiilor Ordonanţei Ministrului de Justiţie nr. 182
din 1 noiembrie 1900.
Prin Decretul-lege nr. 2382 din 16 iunie 1919 publicat în
Monitorul Oficial nr. 51, legile şi ordonanţele existente în Bucovina au
fost menţinute în vigoare şi după Unirea Bucovinei cu Regatul României,
declarată în ziua de 15 noiembrie 1918 de către Congresul General al
Bucovinei, consfinţită prin Decretul-lege nr. 3774 din 18 decembrie
1918. Singurele modificări aduse organizării judecătoreşti au fost
înfiinţarea unei Curţi de Apel pentru Bucovina prin Decretul-lege nr.
1867 din 14 mai 1919 şi extinderea atribuţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie şi pentru Bucovina prin dispoziţiile Decretului-lege nr. 2047 din
22 mai 1919. Perpetuarea acestei stări de fapt în primii ani după Marea
Unire va crea o stare de nemulţumire atât în rândul populaţiei, cât şi în
rândul celor chemaţi să împartă dreptatea. Astfel, un magistrat
bucovinean scrie în anul 1923 că: „Austria, în tendinţa ei de a
deznaţionaliza popoarele negermane ale Imperiului, a pus în serviciul
acestei idei de Stat mai ales autorităţile judecătoreşti, fiindcă din cauza
contactului lor intim cu populaţia întreagă dădeau din capul locului cele
mai bune garanţii pentru ajungerea scopului amintit. Felul de a proceda
întru ajungerea ţintei vizate era atât de formidabil alcătuit, încât chiar
până astăzi, deci 4 ani după unire, se simt încă în viaţa publică şi socială
a fostei provincii Bucovina repercusiuni foarte puternice în contra
dreptului istoric şi etnic al populaţiunii româneşti. E greu de înţeles de ce
cei de la cârma Statului nu s-au putut emancipa până astăzi de moştenirea
austriacă protejând o atmosferă care, de s-ar menţinea mai departe, nu ar
admite nici în patruzeci de ani o unificare a ţării noastre” 1.
Diferit de organizarea din Regat, la Cernăuţi exista şi o judecătorie
specială, denumită Judecătoria industrială, înfiinţată în baza Legii nr. 218
din 27 noiembrie 1896, pentru judecarea litigiilor dintre antreprenorii
industriali şi muncitori, precum şi dintre muncitorii aceleiaşi
întreprinderi. Ea se compunea din cel puţin 10 asesori aleşi de către
industriaşi şi muncitori din rândurile lor şi dintr-un preşedinte, numit de
către Ministrul Justiţiei dintre magistraţii care posedau capacitatea
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deplină pentru îndeplinirea funcţiei de judecător.
În Basarabia, după Tratatul de la Bucureşti din anul 1812 prin care
s-a hotărât anexarea la Imperiul ţarist a regiunii dintre Prut şi Nistru,
guvernul rus a încercat, iniţial, să îşi atragă simpatiile populaţiei
moldoveneşti, complet străină de caracterul şi de spiritul naţiunii ruse.
Unul din primele acte săvârşite de guvern în Basarabia a fost satisfacerea
tuturor doleanţelor exprimate de moldoveni prin Mitropolitul lor, Gavril
Bănulescu Bodoni, în ce priveşte păstrarea intactă a rânduielilor, fapt
realizat prin ucazurile din 23 iulie şi 5 august 1812, când ţarul Alexandru
I dădea moldovenilor formala asigurare „de a le conserva neştirbită
constituirea autohtonă naţională, acordându-le rămânerea în vigoare a
legilor, a obiceiurilor şi a privilegiilor locale, precum şi întrebuinţarea
deapururea a limbii moldoveneşti înaintea instanţelor judecătoreşti” 2.
Dorinţa guvernului ţarist de a nu schimba nimic în Basarabia era reiterată
prin ucazul imperial din 20 aprilie 1813, referitor la organizarea eparhiei
Chişinăului şi Hotinului, în care se recomanda de a se păstra în
organizarea bisericească obiceiurile locale, „aceasta atât din
consideraţiunea că norodul basarabean s-a unit de curând la imperiul
rusesc, cât şi din pricină că, în ce priveşte daravelile civile, este lăsată
poporului folosinţa vechilor sale drepturi moldoveneşti” 3.
Prin actul din 29 aprilie 1818 intitulat Proiect pentru cele mai
întâi temelii la Obrazovania ocârmuirii politiceşti din lăuntru a
oblastei Basarabiei s-a menţinut aproape în întregime organizarea veche
şi rânduielile judecătoreşti existente în Moldova la începutul secolului al
XIX-lea, respectiv: isprăvniciile de ocoale – organe administrative cu
atribuţii judecătoreşti, care cercetau pricinile de o mică importanţă dintre
ţărani; judecătoriile ţinutale, compuse dintr-un preşedinte numit şi doi
judecători aleşi, care judecau pricinile mai importante, în mod definitiv,
până la 1.000 lei şi cu drept de apel pentru sume mai mari; Tribunalul
criminalicesc şi politicesc cu reşedinţa în Chişinău, compus dintr-un
preşedinte şi patru sfetnici care aveau competenţa de a judeca procesele
civile, penale şi fiscale venite în apel de la judecătoriile ţinutale;
Consiliul suprem, întocmit după modelul Divanului din Iaşi şi compus
dintr-un preşedinte care era însuşi guvernatorul Basarabiei, din patru
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membri numiţi de guvern şi alţi şase aleşi din rândul boierimii locale.
Consiliul judeca apelurile şi afacerile penale şi civile, servind în acelaşi
timp şi ca instanţă de casaţie. În regulament se menţiona faptul că „la
lucrarea judecăţilor politiceşti se întăreşte întrebuinţarea limbei
moldoveneşti pe temeiul şi spre întărirea dreptăţilor, a pronomiilor şi a
legiuirilor locului, acelea cu multă milostivire lăsate pentru deapururea
oblastei Basarabiei. Drept aceea, judecătoria politicească a oblastei în
pricinile de judecăţi a feţelor particularilor, se va povăţui de dreptăţile şi
obiceiurile moldoveneşti şi va lucra acele pricini în singura aceeaşi
moldovenească limbă” 4.
Normele legislative în baza cărora se împărţea dreptatea în
Basarabia, recunoscute formal şi de guvernul rus erau: obiceiul
pământului, consacrat prin anaforalele Divanului Moldovei, prin vechile
cărţi domneşti şi, mai ales, prin Sobornicescul hrisov al lui Alexandru
Mavrocordat din 1785, colecţia de legi romano-bizantine a lui
Armenopol, Prescurtarea pravilelor împărăteşti a lui Andronache
Donici, tipărită la Iaşi în anul 1814.
Prin ucazul din 26 mai 1816, s-a decis de către guvernul rus
desemnarea unei comisii care să lucreze la colecţionarea, sistematizarea
şi codificarea tuturor normelor legislative şi a obiceiurilor juridice
moldoveneşti. În acest scop, guvernatorul de atunci, Alexei Nikolai
Bahmetiev, a invitat din Iaşi câţiva buni cunoscători ai legilor, în frunte
cu Petre Manega, din comisia înfiinţată la Chişinău făcând parte şi boierii
basarabeni Cantacuzino, Gafencu, Bali şi Leonard, care au şi început
lucrările pentru elaborarea unui proiect de cod civil al Basarabiei, luând
ca bază principiile dreptului roman, vechiul drept moldovenesc consacrat
de obiceiul pământului şi cuprins în anaforalele şi hrisoavele domneşti,
Codul Calimach şi Codul Napoleon.
Toate intenţiile guvernului rus de a respecta justiţia locală au
încetat odată cu moartea ţarului Alexandru I în anul 1825 şi urcarea pe
tron a ţarului Nicolae I, care a început o activitate intensă de
deznaţionalizare şi rusificare a tuturor instituţiilor moldoveneşti din
Basarabia. Consiliul suprem din Chişinău a fost desfiinţat prin ucazul din
3 august 1825, activitatea lui fiind dată în competenţa Curţii de Casaţie
din Petersburg. S-au luat măsuri pentru traducerea în limba rusă a
legiuirilor locale importante, iar în Aşezământul ocârmuirii oblastei
4
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Basarabiei din 22 februarie 1828 se prevedea categoric ca „toate
afacerile de la autorităţile politice ale oblastei să se pertracteze în limba
rusească, pe baza legilor locale, iar în caz de insuficienţă a acestora, se
vor aplica legile ruseşti; afacerile litigioase însă din judeţele Ismail şi
Akerman vor fi rezolvate numai pe baza legilor ruseşti, întrucât în
arătatele judeţe nu sunt moldoveni” 5. Vechile dregătorii, instituţii şi
instanţe judecătoreşti, care timp de secole au cârmuit şi organizat viaţa
moldovenilor dintre Prut şi Nistru, au fost toate desfiinţate, precum şi
comisia însărcinată cu elaborarea şi codificarea normelor dreptului local
moldovenesc.
În locul isprăvniciilor de ocoale, a judecătoriilor ţinutale şi a
Tribunalului criminalicesc şi politicesc din Chişinău a fost instalată pe
pământul Basarabiei întreaga scară ierarhică de autorităţi administrativojudiciare şi instituţii de stat ţariste care a condus, prin aplicarea
procedurilor şi legiuirilor ruseşti timp de aproape un secol, la rusificarea
completă a vieţii juridice a Basarabiei.
Organizarea justiţiei introdusă de ruşi în Basarabia şi care a dăinuit
până la Marea Unire din anul 1918 era identică cu cea existentă în Rusia,
puterea judecătorească fiind exercitată de următoarele instanţe:
1. judecătoriile de voloste – care funcţionau în fiecare voloste
(plasă), fiind alcătuite astfel: ţăranii fiecărei voloste alegeau dintre ei 8
candidaţi, dintre care Congresul judeţean al judecătoriilor numea 4
membri (3 judecători şi un supleant) şi care, împreună cu un secretar,
formau judecătoria de voloste. Completul de judecată se întrunea de două
ori pe lună la reşedinţa volostei şi judeca pricinile dintre ţărani, dând
soluţii după conştiinţă şi conform obiceiului pământului. Competenţa lor
penală se mărginea la contravenţiile dintre ţărani, iar cea civilă, în
materie personală mobiliară, era până la suma de 300 ruble, iar în materie
reală imobiliară până la orice valoare în ceea ce privea litigiile de
moştenire şi împărţirea terenurilor pe care ţăranii fuseseră împroprietăriţi.
Toate actele se făceau în limba rusă.
2. Nacialnicii de zemstvă, un fel de administratori judecători care
funcţionau de asemenea în fiecare voloste, judecând afacerile dintre
ceilalţi locuitori ai volostei, cu excepţia ţăranilor, precum şi litigiile
dintre aceştia şi ţărani. Nacialnicul de zemstvă era un adevărat
funcţionar, numit de Ministrul de Interne cu preferinţă dintre proprietarii
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de moşii din volostea respectivă, care, pe lângă atribuţii poliţieneşti şi
administrative, exercita şi funcţia de judecător, având de regulă
cancelaria la reşedinţa sa. Competenţa civilă a acestor nacialnici era de
până la 300 de ruble numai în materie personală mobiliară, iar
competenţa lor penală era mai mare, putând judeca şi unele delicte
uşoare.
3. Judecătorii orăşeneşti care funcţionau în oraşele reşedinţă a
fiecărui judeţ cu excepţia Chişinăului şi care erau numiţi direct de
Ministrul de Justiţie, având competenţă civilă în materie mobiliară până
la suma de 500 ruble, iar în cea imobiliară numai în ce privea acţiunile
posesorii de aceeaşi valoare. Competenţa lor penală era puţin mai întinsă
decât a nacialnicilor de zemstvă.
4. Judecătoriile de pace care, anterior lunii mai 1817, existau
numai în oraşul Chişinău, având fiecare ca circumscripţie o parte a
oraşului, precum şi în judeţele Ismail şi Cahul (unde s-au menţinut,
împreună cu Codul civil român, ca o rămăşiţă din vechea organizare
judecătorească românească a acestor judeţe, introdusă aici după prima lor
revenire la patria - mamă, prin Tratatul de la Paris din 1857 şi înainte de
răpirea lor a doua oară prin Tratatul de la Berlin din anul 1879).
Judecătorul de pace era ales de către zemstva judeţului (Consiliul
Judeţean) pe timp de trei ani şi era confirmat de Curtea de Casaţie din
Petersburg. Competenţa lor se întindea numai asupra acţiunilor personale
mobiliare până la suma de 500 ruble, precum şi asupra acţiunilor
posesorii de aceeaşi valoare. În penal, judecătorii de pace aveau aceeaşi
competenţă ca şi judecătorii orăşeneşti 6.
5. Congresele judecătorilor de pace, care funcţionau câte unul în
fiecare capitală de judeţ, plus unul pentru oraşul Chişinău, alcătuiau
instanţa pentru judecarea apelurilor împotriva hotărârilor judecătoriilor
de voloste, a nacialnicilor de zemstvă, a judecătorilor orăşeneşti şi a
judecătorilor de pace. Aceste congrese se alcătuiau din toţi judecătorii
judeţului respectiv, care, la date fixe, se întruneau în capitala judeţului
sub preşedinţia unui judecător anume desemnat sau sub aceea a
Mareşalului nobilimii acelui judeţ. Completul de judecată se compunea
din trei membri, din care nu putea face parte judecătorul care a dat
hotărârea apelată.
Judecătoriile de voloste, nacialnicii de zemstvă şi judecătorii
6
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orăşeneşti au funcţionat în Rusia şi implicit în Basarabia până în luna mai
1917, când, prin Legea din 6 mai 1917, au fost desfiinţate, fiind înlocuite
cu judecătoriile de pace, pentru Basarabia fiind prevăzut un număr de
165 de instanţe, fiecare având circumscripţia determinată. Judecătorul de
pace era ales pe o durată de 3 ani, de zemstvă la ocoalele rurale, iar la
cele urbane de dumele orăşeneşti (Consiliile comunale). Alegerea se
făcea dintre candidaţii în vârstă de 25 de ani împliniţi, cu studii liceale
sau, în lipsa acestora, dintre candidaţii cu o practică de cel puţin 3 ani la o
instanţă judecătorească. Prin aceeaşi lege din 6 mai 1917, Ministrul de
Justiţie Kerenschi a mai introdus în fiecare judecătorie de pace rurală sau
urbană, în afara judecătorului ales, încă doi membri asistenţi şi doi
supleanţi aleşi dintre candidaţi în modalitatea prezentată anterior şi care
erau confirmaţi în funcţie de Congresele judecătorilor de pace. Atribuţiile
acestora erau de a asista, cu vot deliberativ, judecătorul de pace la
judecarea proceselor. Odată cu alegerea judecătorului de pace titular,
zemstvele judeţene şi dumele orăşeneşti mai alegeau în fiecare
circumscripţie judecătorească câte un judecător suplimentar şi unul
onorific dintre candidaţii care întruneau aceleaşi condiţii. Ei nu erau
plătiţi şi aveau dreptul să participe la judecată doar când părţile recurgeau
de comun acord la serviciile lor. Prin legea Kerenschi, competenţa
judecătorilor de pace s-a mărit în materie mobiliară şi imobiliară până la
1.000 ruble.
6. Tribunalul regional – funcţiona unul singur pentru toată
gubernia Basarabiei, cu reşedinţa în Chişinău, având 6 secţiuni, 3 civilocomerciale, 2 penale şi una de contencios administrativ, la care se adăuga
un birou pentru înregistrarea cooperativelor uniunilor şi a asociaţiilor cu
scop cultural şi de binefacere. Pe lângă acest tribunal mai funcţiona şi
primul notar, care, conform legii notariale ruse, era asimilat în grad şi
onorariu cu judecătorul de redinţă al tribunalului, îndeplinind oficiul de
întabulare şi înscriere în registrele de transcripţiuni a actelor întocmite de
notarii publici din întreaga Basarabie referitoare la imobile. În fruntea
Tribunalului din Chişinău se afla un preşedinte care prezida una din
secţiuni, celelalte secţii fiind prezidate de către un vicepreşedinte. Fiecare
secţie era compusă din cinci membri de redinţă şi mai mulţi stagiari
numiţi candidaţi 7.
Pe lângă Tribunalul din Chişinău funcţionau 36 de judecători de
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instrucţie, dintre care 6 pentru oraşul şi judeţul Chişinău, cu reşedinţa în
oraş, restul fiind repartizaţi în celelalte judeţe ale Basarabiei, având
fiecare circumscripţia sa determinată.
Parchetul tribunalului era compus dintr-un procuror şef de parchet
şi 14 viceprocurori, o parte cu reţedinţa în oraşul Chişinău şi o parte în
judeţe, unde lucrau cu judecătorii de instrucţie şi participau la sesiunile
juraţilor.
Secţia a VI-a administrativă, cu atribuţiile sale de contencios
administrativ, a fost înfiinţată pe lângă Tribunalul din Chişinău de
ministrul Kerenschi prin Legea din 30 mai 1917. Această lege, intitulată
Statutul judecătoriilor administrative a fost promovată pentru larga
descentralizare administrativă introdusă în fostul imperiu rus de guvernul
provizoriu. Conform acesteia, guvernul central nu avea aproape nici un
amestec direct în administraţiile locale, asupra cărora exercita numai o
simplă supraveghere printr-un delegat special numit comisar. Prin statut
au fost înfiinţate în Basarabia două instanţe de judecată pentru contencios
administrativ: judecătorul unic administrativ care funcţiona câte unul în
fiecare judeţ, judecând ca primă instanţă şi Secţia administrativă de pe
lângă Tribunalul regional, care judeca litigiile importante ivite la
zemstvele judeţene, guberniale, autorităţile poliţieneşti, precum şi
afacerile venite în apel de la judecătorul unic. Numirea magistraţilor
tribunalului se făcea de conducătorul statului la propunerea Ministrului
de Justiţie, dintre persoanele prevăzute în lista specială de recomandare,
întocmită de secţiile unite ale Tribunalului şi înaintată ministrului.
Condiţia de admitere era deţinerea unui titlu universitar, iar în lipsa
acestuia promovarea unui examen care dovedea cunoştinţele necesare.
Puteau fi recomandate şi persoane care au servit ca grefier de tribunal cel
puţin 3 ani sau avocaţii cu o vechime în funcţie de 10 ani. Magistraţii
tribunalului erau inamovibili şi primeau gradaţii la salariu din cinci în
cinci ani. Ministrul de Justiţie nu era ţinut de lista de recomandare
propusă de tribunale, ci putea numi şi persoane din afara listei, care
întruneau condiţiile legale. Membrii parchetului erau amovibili.
7. Curţile cu juraţi care, potrivit procedurii penale ruseşti, intrau în
constituirea tribunalului penal atunci când se judecau infracţiuni care
atrăgeau pedeapsa muncii silnice, a recluziunii sau a închisorii
corecţionale, ori de câte ori aceasta era însoţită de degradarea civilă sau
de interzicerea drepturilor şi privilegiilor de clasă. Şedinţele aveau loc o
dată pe lună în fiecare judeţ.

În Basarabia nu exista instanţă de apel, apelurile contra sentinţelor
Tribunalului din Chişinău fiind îndreptate la Curtea de Apel din Odesa.
Senatul din Sankt Petersburg era singura instanţă de casare pentru
întregul imperiu rus.
8. În legislaţia rusă, bazată pe împărţirea populaţiei în clase sociale,
în bresle şi tagme, existau şi instituţii tutelare şi tribunale orfaniceşti,
corespunzătoare acestor categorii sociale. În Basarabia funcţionau cinci
categorii de instituţii tutelare: ale nobililor, ale orăşenilor nenobili, ale
mazililor, ale ţăranilor şi ale clericilor. Exista o singură instituţie tutelară
cu reşedinţa în Chişinău asupra minorilor nobililor şi a averilor lor. Ea se
compunea din Mareşalul nobilimii judeţului în care lua naştere tutela şi
patru membri aleşi dintre nobili. Tutela orăşenilor nenobili se numea şi
tribunalul orfanicesc, care se compunea, sub preşedinţia primarului
oraşului, din patru membri aleşi de adunarea diferitelor categorii sociale
care alcătuiau populaţia oraşului. Existau cinci tribunale orfaniceşti cu
sediile în Chişinău, Bălţi, Tighina, Cetatea Albă şi Hotin. Ele numeau şi
destituiau tutori, le controlau gestiunea, îngrijeau de persoana şi avutul
minorilor. Contestaţiile împotriva hotărârilor acestor tribunale, ca şi
împotriva hotărârilor tutelei nobililor, se făceau la Tribunal, iar sentinţele
acestuia erau apelate la Curtea din Odesa. Tutela mazililor îngrijea de
orfanii acestei clase sociale vechi moldoveneşti, alcătuită din boieri
scăpătaţi sau decăzuţi din demnităţi, drepturile lor fiind recunoscute în
Basarabia prin ucazuri speciale. Administrarea tutelei o avea căpitanul
mazililor ajutat de un sfat special înfiinţat în acest sens. Tutela ţăranilor
era administrată de Sfatul obştii satului sau al volostei în care orfanii îşi
aveau locuinţa. Tutela clericilor era de mai multe feluri, conform
confesiunii religioase căreia îi aparţineau minorii: tutela clerului ortodox,
a catolicilor, a protestanţilor, a armenilor, a evreilor.
Notariatul era organizat în Basarabia după aceleaşi norme legale ca
şi în Rusia. În număr de 58, notarii îşi aveau reşedinţa fie în oraşele mari
reşedinţă de judeţ, fie în târgurile mai importante. Numirea lor se făcea
de primul preşedinte al Curţii de Apel, la recomandarea preşedintelui
tribunalului, în baza unui examen desfăşurat înaintea sa şi a procurorului.
Ei dresau şi autentificau actele notariale, protestau poliţe, făceau
legalizări şi notificări, primeau spre păstrare documente de la părţi.
Actele dresate asupra bunurilor imobiliare, după ce se autentificau de
notarii publici, trebuiau să fie prezentate, spre întărire şi transcriere,
primului notar, al cărui birou era ataşat pe lângă Tribunalul din Chişinău.

Corpul avocaţilor era organizat în Rusia pe lângă Curţile de Apel,
avându-şi preşedinţii şi consiliile disciplinare (barouri) în oraşele de
reşedinţă ale acestor curţi. În oraşele nereşedinţă în care îşi exercitau
profesia mai mult de 10 avocaţi (ca, de exemplu, Chişinău) ei puteau,
conform legii, să înfiinţeze o secţie specială a consiliului avocăţesc, cu
anumite atribuţii încuviinţate de acesta.
Multitudinea de sisteme de drept existente în interiorul noului stat
unitar format la 1 Decembrie 1918 va pune societatea românească în faţa
înfăptuirii unei opere cu adevărat titanice, care să aibă ca rezultat
armonizarea societăţii în ansamblul său: unificarea legislativă. Vorbind
despre acest subiect, decanul Baroului de Ilfov, Dem.I. Dobrescu, afirmă,
în anul 1923, că „greutatea reformelor juridice din epoca noastră este cu
atât mai mare, cu cât ea este mai complicată de nevoile unei societăţi
complexe, de necesitatea de a legifera deodată şi brusc pentru toţi
indivizii, pentru toate clasele, rasele, profesiunile, sexele, confesiunile,
etc., toate conştiente şi toate cu pretenţiunea de a-şi regula definitiv
dreptul lor la viaţă; este complicată de necesitatea de unificare
sufletească şi juridică a statelor naţionale, care au strâns laolaltă
mentalităţi şi aspiraţiuni variate, contradictorii şi chiar vrăjmaşe; este
complicată de necesitatea de a armoniza organizaţiunea internă cu
organizaţiunea internaţională, care apare astăzi ca un fenomen social nou,
pentru că, pentru prima oară în lume, omenirea de după război vrea să
facă această organizaţiune internaţională, pe bază de morală, de drept şi
de dreptate; este complicată de lipsa unui spirit social naţional şi
internaţional, de toate patimile trecutului, de toate pasiunile viitorului şi
de toate teoriile de transformare socială. În anarhia universală din spirite
şi din inimi este greu să găseşti o teorie unitară şi generală de organizaţie
socială” 8.
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The administration of Justice in Bukovina and Bassarabia
on the eve of the great Union
Abstract
On completion of the state unit on December 1, 1918, Romanians found
themselves in front of a major challenge to strengthen the unified Romania: the
legislative unification. The political union also implied the rapid union of the
main institutions, including justice. The problems were more difficult to resolve
as the Romanian-inhabited areas were governed by four different systems of
law. The establishment of a unitary legal framework was absolutely necessary
for the normal conduct of public life in a sovereign state. This work try to
provide the administration of Justice in Bukovina ruled by the Austrian and
Bessarabia under Russian domination, for a better understanding of the
impressive work which involved a unification of the Romanian society after the
great Union.

AGITAŢII ŞI MIŞCĂRI STUDENŢEŞTI DUPĂ
RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE (1919-1922)
Corneliu Ciucanu
I. Universitate din Iaşi după Marea Unire: Societăţi studenţeşti
antebelice; Iaşul în perioada războiului; Reluarea activităţii
universitare; Organizaţii şi acţiuni studenţeşti în perioada 19191922.
După Marea Unire, aşteptările şi speranţele românilor erau
considerabile şi acut reclamate/vehiculate în presă, întruniri politice,
societăţi culturale şi asociaţii civice. Totodată, cu elanul şi idealismul
specific vârstei, aceste credinţe într-un viitor mai bun erau mult mai
vehement exprimate în rândurile tineretului întors de pe front sau intrat,
nu de mult timp, pe băncile facultăţilor 1.
Primul război mondial a afectat substanţial, prin urmările sale,
activitatea, spiritul şi mediul universitar românesc. În contextul
înfrângerilor suferite de armata română în toamna-iarna anului 1916,
familia regală şi autorităţile române s-au retras pe teritoriul Moldovei
pentru pregătirea rezistenţei şi în speranţa revanşei armate împotriva
trupelor Puterilor Centrale. Iaşii au fost, pentru doi ani, capitala statului
român şi simbol al „rezistenţei până la capăt”. În acest cadru, oraşul şi
Universitatea ieşeană s-au confruntat cu o serie de probleme
administrative determinate de nevoia încartiruirii unor servicii şi
departamente ale instituţiilor statului aflate în refugiu. În timpul
refugiului, spre exemplu, spaţiile de învăţământ ale Universităţii din Iaşi
au fost, în mare parte, rechiziţionate de către Ministerul de Război 2. În
consecinţă, în anii 1917-1918, conducerea Universităţii, profesori şi
studenţi au întreprins o serie de acţiuni în vederea reluării activităţii
universitare, care s-au materializat prin numeroase cereri şi petiţii
adresate guvernului şi regelui pentru evacuarea Palatului Universităţii de
1
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către serviciile şi funcţionarii Armatei 3. În cele din urmă, efortul şi
intervenţiile repetate ale factorilor de decizie ai Universităţii ieşene a
determinat evacuarea spaţiilor de învăţământ de către Ministerul de
Război, începând cu data de 23 august 1918 4. Evacuarea a durat până în
iarna anului următor când, la 14 februarie 1919, Universitatea şi-a reluat
oficial activitatea 5.
Redeschiderea cursurilor universitare la Iaşi declanşat o serie de
probleme şi greutăţi de ordin administrativ care se cereau rezolvate de
către conducerea Universităţii şi de către factorii de decizie ai
Ministerului Instrucţiunii Publice. Bucuria realizării dezideratului
naţional a făcut treptat loc grijilor şi eforturilor reclamate de reluarea în
bune condiţii a procesului de învăţământ. Astfel, conducerea Universităţii
din Iaşi a trebuit să depăşească o serie de probleme specifice unei
instituţii de învăţământ superior: refacerea clădirilor, a sălilor de curs şi
seminar, dotarea laboratoarelor, repararea instalaţiilor şi a mobilierului,
asigurarea spaţiilor de cazare pentru numărul tot mai mare de studenţi
înscrişi la facultăţi 6.
Cele patru mari centre universitare ale ţării, Bucureşti, Iaşi, Cluj şi
Cernăuţi, au fost asaltate de un număr foarte mare de studenţi. În primul
rând situaţia s-a dovedit acută la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti care
aveau să se confrunte cu un număr record de studenţi proveniţi din
provinciile alipite în anul 1918. La cea mai veche universitate
românească, la Iaşi, numărul studenţilor a crescut, ajungând de la 335 în
anul 1914 7, la peste 3.000 în anul universitar 1918-1919 8. La
Universitatea bucureşteană s-a înregistrat, de asemenea, o creştere a
numărului de studenţi de peste 600% în mai puţin de două decenii 9. La 8
3
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noiembrie 1922, cu prilejul inaugurării cursurilor anului universitar,
rectorul Universităţii din Iaşi, profesorul Traian Bratu în Darea de
seamă asupra anului şcolar 1921-1922, sublinia misiunea Universităţii
ieşene în noul context naţional şi preciza creşterea vertiginoasă a
numărului de studenţi „care caută lumină şi căldură la sânul său, venind
din toate ţinuturile locuite de români, nu numai din cuprinsul României
Mari de astăzi, ci şi din Transnistria şi din Macedonia” 10. Raportul
rectorului demonstra că mai mult de jumătate din studenţii înscrişi în anul
1921-1922 proveneau „de dincolo de graniţele vechiului Regat” 11.
Pătrunderea în universităţi a mai multor studenţi ce aparţineau
minorităţilor naţionale, în special, celei evreieşti, dar mai ales faptul că în
diferite situaţii aceştia manifestau pe faţă simpatiile comuniste, a
determinat diverse reacţii la nivelul studenţilor români. Totodată,
statisticile consultate demonstrează că minoritatea evreiască deţinea o
pondere relevantă din totalul doctorilor, licenţiaţilor şi diplomaţilor
universitari. Anuarul Statistic al României arată că în anul universitar
1935/1936, dintr-un total de 4.700 de doctori, licenţiaţi şi diplomaţi
universitari, 468 erau evrei, adică aproape 10%, iar în 1936/1937, dintrun total de 5.073 de absolvenţi, 521 erau evrei, ceea ce reprezintă mai
mult de 10%. În ceea ce priveşte numărul studenţilor, în anul universitar
1933/1934, dintr-un număr total de 29.907 studenţi, 9.981 erau evrei,
adică, 33,3%. Anul 1934 reprezintă maximul de referinţă al prezenţei
elementului universitar evreiesc deoarece după anul universitar 1934 s-a
înregistrat o scădere a numărului studenţilor evrei, astfel că, în
1936/1937, dintr-un număr de 25.650 de studenţi, doar 2.141 erau evrei,
adică 8,3%. Cele mai populate centre universitare cu evrei au fost Iaşii şi
Cernăuţii 12. O statistică întocmită de Em. Vasiliu-Cluj la 1920 indica
numărul mare de studenţi de la aceste două universităţi. Astfel, la
Universitatea din Cernăuţi, la Facultatea de Farmacie, în semestrul de
vară erau 174 de români şi 574 de studenţi evrei, iar la Facultatea de
Drept – funcţie de religia declarată – erau 237 de ortodocşi (români şi
ruteni); 98 catolici; 26 luterani; 506 mozaici şi 31 studenţi de alte
religii 13. La Universitatea ieşeană, numărul de studenţi evrei era, de
10
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asemenea, considerabil. La Facultatea de Medicină: 547 români şi 831
evrei; la Farmacie: 97 români şi 299 evrei; la Facultatea de Litere: 351
români şi 100 evrei; la Drept: 1743 români şi 370 evrei, iar la Facultatea
de Ştiinţe: 722 români şi 321 evrei 14. Radiografia de mai sus era
îngrijorătoare pentru oamenii politici cu vederi naţionaliste, deoarece în
opinia lor, şcoala era un laborator de formare a elitei de mâine a
României Mari. În acest sens A.C. Cuza şi Ion Găvănescu, profesori
universitari ieşeni, trăgeau un semnal de alarmă asupra compoziţiei
etnice şi a sentimentelor patriotice viitoarei clase conducătoare şi asupra
culturii naţionale a statului naţional-unitar, rod al sacrificiilor seculare ale
poporului român 15. Situaţia etnică a celor două universităţi din Moldova
explică geneza curentului naţionalist-creştin în mediul studenţesc şi
considerentele mişcării, puse sub egida lozincii numerus clausus, din
decembrie 1922 16. Reţinem, în acest context, statistica privind
apartenenţa regională şi etnică a studenţilor de la Facultatea de Medicină
din Iaşi. Astfel, în anul întâi, din 456 de studenţi înscrişi, 342 erau din
noile provincii, şi marea lor majoritate din Basarabia şi Bucovina. Dintre
aceştia, o mare parte erau evrei. În anul doi erau 207 studenţi, din care
mai mulţi de jumătate – 144 – erau din afara Vechiului Regat; în anul al
treilea din 266 de studenţi, 160 erau din Basarabia şi Bucovina; în anul
patru din cei 49 de studenţi doar 8 erau din noile teritorii (din Basarabia);
în anul cinci, din cei 75 de studenţi, 22 erau din Basarabia, unul din
Bucovina şi trei din Transilvania 17.
În acest cadru descris de creşterea numerică a studenţilor evrei s-a
produs o acutizare a ostilităţii studenţilor români faţă de cei evrei, mulţi
analizează problema şcolii româneşti apelând la datele statistice publicate de Em.
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dintre ei cu declarate simpatii de stânga şi chiar bolşevice. Studenţii
români s-au plasat instinctiv la dreapta, îmbrăţişând ideile naţionaliste, şi
sub influenţa unor profesori naţionalişti de la Universitatea ieşeană 18.
În perioada antebelică activitatea studenţescă era coordonată de
Centrul studenţesc universitar Iaşi, întemeiat în septembrie 1909, cu
prilejul unui congres studenţesc desfăşurat la Iaşi, când delegaţii
studenţilor din cele două centre universitare ale Vechiului Regat au luat
hotărârea constituirii Centrului studenţesc după modelul celui
bucureştean. Primele încercări de organizare studenţească au apărut la
1863, cînd un fost student în Drept al Universităţii din Viena, reînscris la
Facultatea de Drept a Universităţii ieşene, are iniţiativa întemeierii unei
societăţi studenţeşti. Alecu Boteanu a împrumutat unor colegi de ai săi
statutele şi regulamentele societăţii studenţeşti vieneze dar, deşi s-a strâns
o listă cu semnături de adeziune, în cele din urmă, societatea studenţească
nu s-a mai constituit 19. Alecu Boteanu scria colegului său student la
Viena, Iancu Zotta, despre lipsa de interes şi coeziune din rândurile
studenţimii ieşene 20. După această tentativă nereuşită, în noiembrie 1870,
studentul Ion Bădescu a prezentat statutele unei noi societăţi studenţeşti
şi a solicitat Rectoratului recunoaşterea acesteia. Iniţiativa studentului Ion
Bădescu rămâne fără nici un rezultat practic. Rectorul Ştefan Micle a
convocat Consiliul special pentru a dezbate Statutele şi Regulamentele
prezentate de studenţi, dar profesorii, chemaţi pentru a-şi da verdictul la 2
decembrie 1870 nu s-au prezentat. Astfel, Societatea studenţilor din
Universitatea Iaşi, asociaţie cu profil mai mult cultural-ştiinţific, nu va
primi avizul de funcţionare a Senatului universitar 21.
În anul 1875, un comitet studenţesc de iniţiativă înaintează o
cerere Rectoratului în vederea obţinerii recunoaşterii şi aprobării de
funcţionare a Clubului Studenţilor Universităţii din Iaşi, organizaţie care
avea să fie influenţată de ideile socialiste promovate de Constantin
Dobrogeanu Gherea, Zamfir Arbore şi Nicolae Codreanu. În 1879 ia
fiinţă Societatea universitară „Unirea” a studenţilor bucureşteni, care în
18
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mai 1880 are iniţiativa constituirii unei „Asociaţii generale a studenţilor
din România”. Delegaţia studenţilor bucureşteni se adresează studenţimii
ieşene în vederea constituirii unei comitet de iniţiativă. Astfel, o comisie
mixtă elaborează statutele şi regulamentele de funcţionare ale
„Asociaţiei”, iar la 9 septembrie 1880 are loc primul congres studenţesc
la Focşani – oraş-simbol al Unirii de la 24 ianuarie 1824 – unde delegaţii
studenţilor din Iaşi şi Bucureşti, trimit o telegramă omagială lui Vasile
Alecsandri. În cadrul lucrărilor şi dezbaterilor de la Focşani, congresiştii
decid ca următoarele reuniuni studenţeşti să se organizeze alternativ în
oraşele din Moldova şi Muntenia 22. În consecinţă, între anii 1880-1890
au avut loc congrese studenţeşti la Piteşti - 1881; Bacău - 1882; Turnu
Severin – 1883; Galaţi – 1884; Brăila – 1885; Bârlad – 1886; Piatra
Neamţ – 1889, Botoşani – 1890 23. Deşi iniţiativa congreselor studenţeşti
a aparţinut Societăţii studenţeşti „Unirea”, datorită profilului cultural
pronunţat al acestei societăţi şi mai cu seamă datorită faptului că membrii
ei se ocupau mai mult cu dezbateri, conferinţe şi şezători literare, la
congresele studenţeşti menţionate, delegaţii Clubului studenţilor ieşeni au
ieşit mult mai mult în evidenţă. În anul 1881, Clubul studenţilor ieşeni
avea în componenţă 82 de membri între care amintim pe fraţii Ion şi
Gheorghe Nădejde, pe Eugen Lupu, Th. Speranţia, iar influenţa Clubului
în mediile studenţeşti ieşene era considerabilă 24. De activitatea Clubului
studenţilor ieşeni se leagă şi prima grevă studenţească la Universitatea
din Iaşi. În consecinţă autorităţile statului îşi propun o monitorizare mai
atentă a structurilor associative studenţeşti, intuind potenţialul activ şi
ideologic al studenţimii 25.
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, în peisajul studenţesc
ieşean îşi face apariţia Asociaţia universitară „Solidaritatea”. Activitatea
„Solidarităţii” în cercurile studenţimii ieşene diminuează influenţa
Clubului studenţilor Universităţii Iaşi, care în scurt timp se va dizolva.
Dispariţia acestei organizaţii cu adânci influenţe socialiste s-a produs în
paralel cu declanşarea crizei de orientare a socialiştilor ieşeni. Aşanumita trădare a generoşilor a debusolat o serie de aderenţi ai curentului
socialist şi a influenţat şi desfiinţarea Clubului studenţilor ieşeni 26.
22
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Asociaţia universitară „Solidaritatea”, constituită cu largul concurs al
unor profesori univerisitari (N. Iorga, A.C. Cuza, A.D. Xenopol, Corneliu
Şumuleanu, Ion Găvănescu) a preluat iniţiativa activităţii studenţeşti la
Universitatea din Iaşi. În septembrie 1909, cu ocazia congresului
studenţesc de la Iaşi, membrii comitetului de conducere al „Solidarităţii”
hotărăsc de comun acord cu delegaţii studenţilor din Universitatea
Bucureşti, constituirea Centrului Studenţesc Iaşi 27, organizaţie
reprezentativă a studenţilor din centrului universitar ieşean, care va
funcţiona – cu întrerupere pe perioada primului război mondial – până în
primăvara anului 1922. După 1910, Centrul Studenţesc Iaşi şi Societatea
studenţilor în medicină, care fuzionase prin absorbţie cu Societatea
studenţilor medicinişti, înfiinţată în 1894, au monopolizat treptat întrega
activitate studenţească între anii 1910-1916 28.
În timpul Războiului de Întregire, aşa cum am menţionat mai sus,
Palatul Universităţii din Iaşi a fost rechiziţionat de Ministerul de Război.
După Marea Unire, odată reluată activitatea universitară, studenţii au
iniţiat o serie de acţiuni cu scopul de a se organiza în societăţi şi asociaţii.
Comitetele de iniţiativă, care elaborau statutul, programul şi întocmeau o
listă cu semnături de aderare a colegilor la asociaţia studenţească în curs
de constituire, trebuiau să înainteze această documentaţie, însoţită de o
cerere de validare, Senatului universitar. Senatul Universităţii din Iaşi
analiza memoriul şi statutele societăţilor studenţeşti, discuta asupra
obiectivelor propuse de studenţi şi în cele din urmă aprobau constituirea
respectivelor asociaţii studenţeşti. După recunoaşterea oficială a
societăţii, noile alegeri a comitetelor de conducere trebuiau validate tot
de către Senatul universitar.
Studenţii Facultăţii de Drept adresează Rectoratului o cerere pentru
aprobarea înfiinţării Societăţii Studenţilor în Drept, în conformitate cu
articolul 23, aliniatul IV din Regulamentul de Ordine şi Disciplină a
studenţilor. Şedinţa Senatului Universităţii din Iaşi din 8 martie 1919
decide amânarea recunoaşterii legale a menţionatei societăţi, până ce
Senatul va lua deplină cunoştinţă de cuprinsul Memoriului şi Statutelor
Societăţii Studenţilor în Drept. Din acelaşi motiv, se amână şi
recunoaşterea legală a Societăţii Studenţilor Evrei. În aceeaşi şedinţă,
Senatul hotărăşte recunoaşterea asociaţiei studenţilor din Basarabia şi
27
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funcţionarea acesteia sub denumirea de „Cercul Studenţilor
Basarabeni” 29.
Şedinţa Senatului din 28 martie 1919 dezbate, de asemenea,
cererile mai multor societăţi studenţeşti prin care se invoca recunoaşterea
acestora de către Senat. Procesul-verbal încheiat la sfârşitul acestei
şedinţe consemna hotărârea membrilor Senatului ca în următoarea
şedinţă să se discute doar problema recunoaşterii societăţilor studenţeşti,
după o atentă analiză a memoriilor şi statutelor de funcţionare depuse de
către comitetele de iniţiativă ale acestor societăţi. Prin urmare, în şedinţa
din 21 mai 1919, Senatul Universităţii ieşene a luat în discuţie cererea
depusă de Comisiunea interimară a Centrului Studenţesc Iaşi, care insista
pentru validarea alegerii comitetului de conducere a Centrului, precum şi
cererile înaintate de către studenţii Facultăţii juridice, a studenţilor de la
Electrotehnică, a studenţilor medicinişti interni şi a studenţilor din
Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Procesul-verbal încheiat cu prilejul
şedinţei din 21 mai 1919 consemnează că „având în vedere că toate
dispoziţiile prevăzute de art. 23 din Regulamentul de Ordine şi Disciplină
Studenţilor Universitari au fost urmate întocmai” Senatul a abrobat şi
recunoscut statutele şi regulamentele de funcţionare a Societăţii
Studenţilor în Drept, a Societăţii studenţilor români în Electrotehnică de
la Facultatea de Ştiinţe, a Asociaţiei Generale a Studenţilor Evrei şi a
Asociaţiei Internilor de spital din cadrul Facultăţii de Medicină şi
Farmacie. Totodată, se decide validarea alegerilor noului Comitet al
Centrului Studenţesc Iaşi în următoarea componenţă: Vasiliu Ilie, Ştefan
Ionescu, C. Rădescu, S. Scripcariuc, Gh. Zane, Ştefan Bârsănescu, N.
Atanasiu, N. Tucaliuc, N. Lăbuşcă, Gr. Cazacliu şi I.Gh. Popovici 30.
Pe lângă societăţile constituite pe criterii profesionale din studenţi
ce aparţineau aceleiaşi facultăţi sau urmăreau o anumită specializare
(cazul Societăţii Studenţilor de la Electrotehnică din cadrul Facultăţii de
Stiinţe), la Universitatea din Iaşi au funcţionat şi asociaţii studenţeşti
întemeiate pe criterii regionale (Cercul studenţilor dorohoieni, Societatea
studenţilor din Covurlui, Societatea studenţilor din Tutova, Asociaţia
studenţilor din Fălciu, Societatea academică „Avram Iancu” a studenţilor
bucovineni şi ardeleni, preşedinte Vasile Iasinschi, student medicinist) şi
chiar etnice (Asociaţia Generală a Studenţilor Evrei).
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II. Studenţimea ieşeană între Stânga internaţionalist-atee şi
Dreapta naţionalist-creştină
Activitatea Cercului Studenţilor Basarabeni de la Universitatea
ieşeană, asociaţie condusă de Timotei Marin, Th. Văscăuţeanu, d-ra
Cernăuţeanu, fraţii Derevici, d-ra Matievici, Ceaico-Ceaicovski 31.
Această societate studenţească era apreciată de serviciile informative
româneşti ca „… socialistă şi apoi afiliată deschis la Internaţionala a III-a
de la Moscova [şi care] a provocat prima ciocnire serioasă cu elementele
studenţimii naţionaliste române, reorganizată de C. Codreanu” 32. Alături
de documentele existente în arhiva Universităţii din Iaşi, fondul
„Rectorat”, glisajul spre stânga bolşevică a unui segment important al
studenţimii de peste Prut a fost perceput şi clasat de organele informative
într-o sinteză a Biroului General de Siguranţă din Basarabia din 24
noiembrie 1931. Materialul informativ, conceput în urma agitaţiilor
naţionaliste şi antievreieşti de pe parcursul anilor 1930 şi 1931, face un
scurt istoric al începuturilor mişcării naţionaliste la Universitatea ieşeană
şi modul în care a penetrat curentul cuzist (Liga Apărării Naţionale
Creştine) şi mai apoi Legiunea Arhanghelul Mihail în Basarabia.
Documentul arată că: „...mişcarea condusă de Dl. Profesor A.C. Cuza
prinde rădăcini tot mai temeinice în Vechiul Regat şi prin intrarea în
mişcarea lui a lui Corneliu Codreanu cu o serie întreagă de colegi de la
Universitatea din Iaşi [fapt care] întăreşte simţitor organizaţia şi ea se
transformă în 1923 în «Liga Apărării». Astfel, universităţile, dar, în
special, facultăţile de Drept şi Medicină au devenit centre de agitaţie
naţionalistă, antibolşevică” 33. Faptul că studenţii de la Drept şi Medicină
au aderat la ideile naţionaliste se explică, în parte, prin influenţa
categorică pe care au exercitat-o A.C. Cuza, profesor de Economie
Politică şi decan al Facultăţii de Drept şi Corneliu Şumuleanu, profesor la
Facultatea de Medicină şi Farmacie, vechi lideri şi activişti ai Partidului
Naţionalist Democrat, fondat la 1910 de către marele istoric Nicolae
Iorga. Pe de altă parte, trebuie consemnate originea, mediul familial şi cel
31
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cultural-intelectual din care provin studenţii naţionalişti. Îndeosebi,
aceştia proveneau din mediul rural şi erau fii de preoţi, învăţători, ţărani
cu o educaţie profund patriotică şi creştină. Ajunşi pe băncile facultăţilor
au fost facil captaţi de ideile promovate de profesorii lor naţionalişti. De
asemenea, un motiv important al ralierii acestor studenţi la asociaţiile şi
organizaţiile studenţeşti cu un pronunţat caracter naţionalist şi
antievreiesc l-au avut, cu siguranţă, şi provocările studenţilor de stânga,
în mare parte evrei. Comportamentul sfidător, atitudinea contondentă şi
manifestările bolşevice ale studenţilor de stânga, modul făţiş prin care se
făcea propagandă bolşevică şi antiromânească a declanşat reacţia firească
a studenţilor naţionalişti. Atitudinea ironică a studenţilor comunişti este
pe larg relatată de Corneliu Codreanu, student al Facultăţii de Drept şi
preşedintele Societăţii „Ştefan Vodă”: „Dispreţuitori faţă de cultura
românească, aceştia ne priveau de sus universitatea şi tot ce aveam noi în
ţara aceasta, cu pretenţii de savanţi şi îndrumători, ca nişte oameni sosiţi
dintr-o mare ţară pe un păcătos şi înapoiat pământ românesc. Or fi avut ei
dreptate în unele privinţe, dar în curând aveau să se izbească în mica
noastră ţară de un mare bun simţ românesc secular, pe care acolo în
marea lor împărăţie de peste Nistru, s-a dovedit a nu-l fi avut” 34. În
memoriile sale, publicate la mijlocul anilor ’20, profesorul N. Leon îşi
amintea că „Cei veniţi în primii ani după alipirea Basarabiei se deosebeau
mult de cei care se înscriu astăzi la universitate” 35. Fostul rector al
Universităţii din Iaşi consemna atitudinea nepoliticoasă a mujicilor de
peste Prut, influenţaţi negativ de anarhia bolşevică. Studenţii veniţi din
Basarabia – într-o covârşitoare proporţie alogeni 36 – se considerau
purtătorii noului duh al progresului social şi cultural, erau total lipsiţi de
respect faţă de profesorii lor şi faţă de colegii români trataţi de paseişti
reacţionari. Organizaţi în Cercul Studenţilor Basarabeni, aceştia „aveau
aerul că ei ne aduc lumina de la răsărit. Căminurile vroiau să le conducă
ei şi să le administreze prin soviete; vorbeau cu profesorii cu pălăria în
34
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cap şi ţigara în mână” 37. Limba rusă era des utilizată în mediile
studenţilor basarabeni, fapt care îi izola şi mai mult de colegii din vechiul
Regat, iar boema studenţească căpătase accente vulgare. Profesorul Leon
îşi amintea că studenţii şi studentele se complăceau într-o gravă
atmosferă de promiscuitate, că fetele petreceau şi se plimbau „până târziu
cu studenţii, cântând în gura mare pe stradă cântece ruseşti. În sălile
Universităţii şi pe străzi nu se auzeau decât şto, kak, pişi” 38. Situaţia s-a
schimbat în bine către jumătatea deceniului III, când studenţii veniţi de
peste Prut s-au integrat perfect în societatea universitară ieşeană, motiv
pentru care rectorul Traian Bratu remarca faptul că: „de pe acum am
început să avem studenţi distinşi, ba chiar colaboratori şi asistenţi
recrutaţi din cei veniţi din lumea până ieri atât de deosebită de peste Prut”39.
Evocările celor doi profesori universitari ieşeni descriu un climat
tensionat la Iaşi în primii ani după Unire. Nu demult, Iaşul trecuse prin
momente de maximă încordare în primăvara anului 1917, iar după Marea
Unire, curentele socialiste/comuniste anarhice luaseră un avânt
considerabil. De asemenea, Stânga studenţească era foarte puternică la
Universitatea din Iaşi, iar această realitate trebuie explicată în legătură cu
anumite antecedente de ordin publicistic şi cu activismul unor elemente
socialiste care s-au manifestat în fosta capitală a Moldovei. Totodată,
existenţa unui potenţial anarhic-revoluţionar de extracţie bolşevică
trebuie pusă în ecuaţie cu manifestările antiromâneşti la care au achiesat
anumiţi locuitori ai Iaşului – îndeosebi evrei – în contextul tulburărilor
din primăvara anului 1917. Înfiinţat în 1875, Clubul Studenţilor de la
Universitate, puternic influenţat de ideile socialiste, desfăşura o vie
activitate în rândurile studenţimii ieşene. La Iaşi, pe tărâm culturalideologic şi publicistic a activat un cerc socialist intitulat Lumina,care
avea în componenţă intelectuali evrei: M. Haimovici, Ştefan Stâncă
(Stein), R. Schwartz, L. Ghelerter, L. Geller, Max Vexler. Angajaţi în
dese polemici cu A.C. Cuza, aceştia militau pentru emanciparea evreilor
şi publicau revista Der Wecher (Lumina) în limba idiş. În strânsă relaţie
cu mişcarea socialistă internaţională, în 1896, socialiştii ieşeni grupaţi în
jurul revistei menţionate au trimis un memoriu Congresului Socialist de
37
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la Londra în care denunţau legislaţia antisemită şi cereau să se intervină
în vederea soluţionării situaţiei grele a evreilor din România. De
asemene.după relatările târzii ale lui A.C. Cuza, Geller şi Ghelerter au
defilat în primele rânduri cu ocazia manifestaţiei de 1 mai 1917,
manifestaţie organizată de sovietul trupelor ruseşti, care practic avea
toată autoritatea asupra soldaţilor ruşi bolşevizaţi.
Rolul atribuit Iaşului după abandonarea Capitalei de către
autorităţile române, nemulţumirile, frustrările populaţiei, pricinuite de
greutăţile retragerii, de foamete, scumpete şi boli, de lipsa unei
perspective fericite privind încheierea ostilităţilor – îndreptăţite până la
un punct – determinau reacţii virulente în societatea românească. Astfel
se căutau vinovaţii pentru situaţia deplorabilă a ţării, se identificau
responsabilităţile oamenilor politici care au decis intrarea României în
război şi au gestionat deficitar economia ţării. Sub influenţa răsturnărilor
din Rusia (abdicarea ţarului Nicolae al II-lea şi formarea guvernului
Kerenski), social-democraţii români au încercat şi la Iaşi declanşarea
unor diversiuni îndreptate împotriva guvernului şi a regelui. După
retragerea armatei şi administraţiei, a guvernului şi a familiei regale în
Moldova, Iaşii deveniseră capitala statului român aflat în exil. Asupra
guvernului în special, dar şi asupra oamenilor politici şi ofiţerilor
superiori s-a răsfrânt oprobriul public alimentat, pe de o parte de către
politicienii conservatori, iar pe de altă parte de către elemente socialiste
şi anarhiste inspirate, tot mai evident, de transformările survenite în
Rusia şi special de bolşevism. În acest context trebuie analizat şi
interpretat aşa-numitul Manifest al Comitetului de acţiune socialdemocrat român din iulie 1917 40, în care autorii, după o amplă descriere
a nenorocirilor abătute asupra ţării, responsabilizau in corpore întreaga
clasă politică românească în frunte cu regele Ferdinand şi cu I.I.C.
Brătianu 41. În primăvara anului 1917, situaţia devenise tot mai gravă ca
urmare a defecţiunii trupelor ruseşti aliate, afectate de propaganda
bolşevică desfăşurată oficial de sovietul armatei ruse de la Iaşi. Trupele
ruseşti pierduseră orice noţiune de disciplină şi ierarhie militară, soldaţii
sfidau, arestau, molestau şi chiar îşi ucideau proprii ofiţeri, iar sovietul
40
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bolşevic milita făţiş pentru înlăturarea regelui şi guvernului român.
Cristian Racovski fusese eliberat din închisoare de către militarii ruşi şi la
18 aprilie/1 mai 1917, aceştia au organizat o amplă manifestaţie în Piaţa
Unirii. Marele istoric N. Iorga consemna în memoriile sale că: „Racovski
însuşi cu faţa lui tragic strâmbă, cu ochii lui fugători şi şireţi, cu barba lui
bătută de toate vânturile, fusese eliberat din casa unde-şi făcuse, cu
legături meştere ca de doctor ce era, un puls îngrijorător de iute şi de
neregulat, aşa încât nimeni nu-i mai păzea agonia, şi se înfăţişase în plin
mijloc al Iaşului, încercând ce nu-şi dădea seama că poate face: o
revoluţie instantanee ca pentru acarii de la Calea Ferată. Lumea se uita la
el ca la un animal feroce ieşit din cuşca lui” 42. I.G. Duca, un alt om
politic implicat în evenimente îşi amintea groaza trăită de populaţia
Iaşilor în acele zile de teroare: „Când ne-am putut da seama de starea de
descompunere a armatei ruseşti, sub acţiunea de propagandă bolşevică, a
fost la 18 aprilie. Ziua aceasta corespunzând cu 1 mai stil nou, armata
Rusiei revoluţionare a transformat-o în marea sărbătoare a proletariatului
şi soldaţilor ruşi. În consecinţă, pretutindeni mitinguri, discursuri
incendiare şi pe multe părţi ale frontului, sub motiv de solidaritate
internaţională şi de pacifism, fraternizare pe faţă cu trupele duşmane.
Parcă văd şi astăzi aspectul Iaşilor, de dimineaţă şi până seara camioane,
automobile cu steaguri roşii circulând în toate direcţiunile, încărcate cu
soldaţi care vociferau şi chiuiau. În sfârşit, după o mare întrunire, un
imens cortegiu cu steaguri roşii, cu Marsilleza, cu Internaţionala şi, drept
culme, manifestaţii în Piaţa Unirii, cu discursuri rostite pe treptele statuii
lui Cuza, în care se cerea, nici mai mult nici mai puţin, precum am arătato, decât înlocuirea formei de guvernământ. Toţi soldaţii ruşi purtau
cocarde roşii, aveau atitudini agresive şi priviri batjocoritoare. Vădit
situaţia era gravă” 43.
Atmosfera încordată de la Iaşi s-a detensionat prin intervenţia
demonstrativă a generalului Racoviceanu, comandantul Regimentului 9
Vânători, care, la 26 aprilie, a defilat pe străzile principale al Iaşilor cu
muzica regimentului în frunte şi cu armamentul din dotare la vedere
(printre care şi 25 de mitraliere) 44. Totuşi, teama de dezordine şi revoluţie
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bolşevică a rămas constantă în conştiinţa Iaşului şi a românilor după
sfârşitul Războiului de Întregire, iar acestă îngrijorare era alimentată de
avântul curentelor de stânga sesizabil în societatea românească după
1919. Faptul că Rusia Sovietică nu a recunoscut niciodată unirea
Basarabiei cu România, că intenţiile imperialiste ale Sovietelor nu
constituiau o surpriză pentru societatea şi opinia publică românească au
declanşat o serie de aprehensiuni şi angoase faţă de curentele şi
elementele de stânga, multe dintre acestea reprezentate de alogeni,
realitate care determina o nouă resurecţie a scenariilor conspiraţioniste
antiromâneşti. De asemenea, faptul că statul major al revoluţiei bolşevice
în frunte cu I.V. Lenin era format în mare parte din evrei şi că liderii şi
militanţii reprezentativi ai stângii socialiste/comuniste din România
aparţineau minorităţii evreieşti, constituia a altă asociere dubioasă în
ochii opiniei publice de la noi şi alimentau, în subsidiar, ideea de complot
iudaic universal. Astfel că, la „dosarul” oricum sensibil al „pericolului
evreiesc” s-a inserat o nouă pagină, aceea a suspiciunii că minoritarii
evrei sunt neloiali statului naţional-unitar, că sunt factor de
deznaţionalizare atâta timp cât folosesc limba fostului ocupant (rusa,
maghiara, germana) în provinciile alipite României la 1918, că reprezintă
germenii disoluţiei sociale, că au misiunea de a stabili un cap de pod
bolşevismului şi imperialismului rusesc… Nu întâmplător Protocoalele
Înţelepţilor Sionului – după toate probabilităţile o lucrare diversionistă a
Ohranei ruseşti, scrisă de călugărul Serghei Nilus la sugestia ţarului
Nicolae al II-lea 45 – a fost tradusă din franceză în limba română de către
Ionel I. Moţa, în anul 1923 46.
În prima decadă interbelică Iaşul universitar a reprezentat un mediu
propice pentru agitaţiile comuniste. Corneliu Z. Codreanu, înscris la
Facultatea de Drept în 1919, descrie atmosfera încordată de la Iaşi din
primii ani de după război. Agitaţiile, manifestaţiile şi grevele se ţineau
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lanţ coordonate de activişti comunişti: „La fiecare 3-4 zile, pe străzile
Iaşului, mari demonstraţii comuniste. Cele 10-15.000 de lucrători,
înflămânziţi şi manevraţi de mâna criminală iudaică de la Moscova,
parcurgeau străzile în cântecul Internaţionalei, în strigătele de: Jos
Armata!, Jos Regele, purtând pancarte pe care se putea citi: Trăiască
revoluţia comunistă, Trăiască Rusia Sovietică” 47. În acest context apare
o reacţie anticomunistă prin constituirea şi activitatea Gărzii Conştiinţei
Naţionale, condusă de muncitorul Constantin Pancu, la care aderă şi
tânărul student Corneliu Codreanu. Acesta se va face remarcat prin
curajul şi tenacitatea de care a dat dovadă în acţiunile de împiedicare a
grevelor de la Regia Monopolurilor Statului şi de la Atelierele C.F.R.
Nicolina, unde arborează drapelul naţional tricolor în locul steagului roşu
pus de comunişti. În acest cadru Codreanu descrie activitatea
provocatoare a presei de stânga, care incita la violenţă şi la revoluţie
bolşevică 48. În aprilie 1926 au fost arestaţi patru studenţi comunişti care
au spionat (cu mulţi ani înainte, conform dosarului de urmărire
informativă) în favoarea Rusiei Sovietice. Aceştia dezvoltaseră agenturi
de spionaj la Bucureşti şi Turnu Severin şi trimiteau rapoarte informative
la un Birou de centralizare a informaţiilor din Praga. Tot în această
perioadă, în Basarabia, se organizase o reţea de curierat, strict
supravegheată, de altfel, de către Siguranţă. În acest context agenţii
Siguranţei identifică şi demască o celulă comunistă condusă de Isac
Corvic (evreu refugiat din Rusia), care era şeful sub-raionului de spionaj
Bălţi, iar unii membri ai reţelei erau studenţi la Iaşi 49. De asemenea, pe
lângă elementele bolşevice, existau foşti ofiţeri şi combatanţi ai forţelor
alb-gardiste, care luptaseră sub comanda generalilor Vranghel şi Denikin
şi care militau făţiş pentru refacerea ţarismului şi „reluarea Basarabiei” 50.
Idei periculoase care aduceau atingere flagrantă ideii naţionale şi
conceptului de stat naţional-unitar erau vehiculate şi în mediul studenţesc
ieşean, mai cu seamă în cercurile studenţilor veniţi de peste Prut, grupaţi
în Cercul Studenţilor Basarabeni, Societatea Studenţilor Democraţi şi
Asociaţia Generală a Studenţilor Evrei.
Studenţii comunişti nu recunoşteau Hotărârea de unire a Sfatului
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Ţării de la Chişinău din 27 martie 1918 şi apartenenţa Basarabiei la statul
român. Din acest motiv se iscau dese dispute între studenţii naţionalişti şi
cei comunişti, care se afişau în public purtând cocardă roşie la butonieră,
şepci ruseşti, colan pus în bandulieră şi alte însemne ce aminteau de
bolşevismul rusesc dar care inspirau teamă şi dezgustul populaţiei Iaşului
şi studenţilor naţionalişti. Iaşul nu uitase momentele de groază prin care
trecuse în aprilie/mai 1917 când, în indisciplina şi degringolada generală
a trupelor ruseşti convertite la bolşevism, Racovski, Ghelert, Geller –
ultimii doi, binecunoscuţi lideri ai mişcării socialiste/comuniste ieşene cereau înlăturarea monarhiei, a guvernului şi proclamarea republicii
sovietelor. Pe fondul acestor provocări s-au declanşat altercaţii între
studenţi. Studentului Ipolit Derevici i s-a smuls cocarda roşie din piept şi
a fost agresat de studentul I.C. Papilian, după ce declarase unor studenţi
din grupul lui Codreanu că: „poate să se sărbătorească unirea Basarabiei
cu România 1000 de ani, că Basarabia va fi tot a Rusiei” 51. Incidentul a
dat naştere la mari tulburări în sala de mese a cantinei, fiind necesară
intervenţia administraţiei cantinei şi chiar a forţelor de ordine 52. De altfel,
Ipolit Derevici şi fratele său Mihail au fost arestaţi în Basarabia pentru
activitate subversivă comunistă înainte de sesiunea de vară a anului 1920.
Cercul Studenţilor Basarabeni a înaintat un memoriu rectorului
Universităţii din Iaşi în care solicită sprijinul profesorilor universitari în
vederea eliberării fraţilor Derevici 53.
Un alt moment important în acţiunea de cristalizare şi unificare a
mişcării studenţeşti din România interbelică îl constituie cu siguranţa
congresul studenţesc de la Cluj. În septembrie 1920 s-a desfăşurat la Cluj
primul congres studenţesc de după Marea Unire. Discuţiile au luat o
întorsătură polemică odată cu propunerea delegaţiei studenţilor de la
Universitatea din Iaşi cu privire la formele de organizare a Centrelor
studenţeşti şi a activităţii acestora în noua conjunctură conturată după
formarea statului naţional-unitar. Delegaţia studenţimii ieşene era
condusă de Corneliu Zelea Codreanu care propune spre dezbaterea
congresului o moţiune prin care se cerea excluderea studenţilor evrei din
societăţile studenţeşti. Scopul declarat urmărit de Codreanu era
îndepărtarea studenţilor evrei din funcţiile de conducere ale Centrelor
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studenţeşti, organisme reprezentative ale studenţilor din toate cele patru
centre universitare ale României Mari. Propunerea lui Codreanu, la care
s-au raliat delegaţia studenţilor bucovineni de la Universitatea din
Cernăuţi şi grupul Ciochină de la Iaşi, era determinată de atitudinea
conducerii Centrului Studenţesc Iaşi, monopolizată de studenţi evrei şi
comunişti. Trebuie reţinut că propunerea lui Codreanu a fost dezavuată
de preşedintele Centrului studenţesc Iaşi, N. Lăbuşcă, student la Litere.
După lungi şi obositoare dezbateri moţiunea propusă de Codreanu a fost
votată de congresişti fapt care dovedeşte că atitudine energică, pasională,
intransigentă a grupului de studenţi din Iaşi a determinat votul în
favoarea moţiunii şi mai puţin convingerea congresiştilor, care s-au
manifestat iniţial total împotriva propunerii lui Codreanu. Rememorând
acel moment, Codreanu sublinia că doar fermitatea şi acurateţea
cuvântărilor studenţilor naţionalişti a făcut posibilă schimbarea raportului
de forţe în cadrul congresului de la Cluj: „Micul nostru grup de la Iaşi,
invincibil prin hotărârea sa, s-a unit cu grupul Bucovinenilor, s-a luptat
timp de două zile cu îndârjire. Până la sfârşit a învins. Congresul a admis
moţiunea propusă de mine, prin vot nominal, împotriva moţiunii
susţinută de întreaga conducere studenţească. Votul acesta cred că nu l-a
dat congresul din convingere, ci mai mult impresionat de hotărârea şi
disperarea cu care s-a dus lupta. Studenţimea cernăuţeană, care nu trecea
de 60 la număr, s-a purtat admirabil. Micul nostru grup, care nu trecea de
20, de asemenea. Dacă mai adăugăm încă 20, grupul Ciochină, tot de la
Iaşi lupta de două zile a fost de 100 contra 5000” 54. Tot Codreanu
reflecta asupra semnificaţiei adoptării propunerii delegaţiei ieşene în
perspectiva mişcării studenţeşti declanşate la sfârşitul anului 1922:
„Victoria noastră de atunci a fost hotărâtoare. Centrele studenţeşti, dacă
punctul nostru de vedere ar fi căzut, şi-ar fi pierdut caracterul lor
românesc, şi în contact cu jidanii, ar fi apucat calea bolşevismului.
Studenţimea română a fost la o mare răspântie. Iar mai târziu, la 1922, n-am
fi mai avut o izbucnire a unei mişcări studenţeşti româneşti, ci o
izbucnire a revoluţiei comuniste” 55.
Episodul referitor la adoptarea moţiunii propuse de grupul ieşean la
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congresul studenţesc de la Cluj, primul congres al studenţimii din cele
patru centre universitare ale României Mari, demonstrează fermitatea,
energia şi nu în ultimul rând charisma lui Corneliu Z. Codreanu, care a
reuşit să impună congresiştilor punctul său de vedere. Totodată, trebuie
remarcată întâlnirea dintre Codreanu şi Ion. I. Moţa preşedintele
Centrului Studenţesc „Petru Maior”, care va constitui temeiul relaţiilor
viitoare dintre cei doi lideri ai mişcării studenţeşti, relaţii care îşi vor
pune amprenta asupra întregii desfăşurări a agitaţiilor studenţeşti din
perioada 1922-1923. Tot în contextul congresului din septembrie 1920 de
la Cluj, Codreanu va stabili legături cu alţi lideri ai organizaţiilor
studenţeşti din ţară, fapt care va contribui capital în cursul evenimentelor
descrise de mişcarea studenţescă din perioada amintită. Rapiditatea cu
care s-a propagat mişcarea studenţească, manifestările asemănătoare
derulate în toate cele patru centre universitare, formula programatică
unitară, toate aceste aspecte dovedesc existenţa unor raporturi strânse
stabilite între liderii studenţilor şi o evidentă unitate de vederi. Rolul avut
de Corneliu Codreanu a fost, de asemenea, foarte important. Odată
revenit în ţară, Codreanu s-a implicat activ în coagularea şi organizarea
mişcării studenţeşti la Iaşi şi mai apoi în strângerea relaţiilor cu liderii
studenţilor din celelalte Universităţi în vederea sprijinirii politice a prof.
A.C. Cuza 56.
Revenind asupra situaţiei tensionate din mediul universitar ieşean,
trebuie consemnat climatul conflictual şi agitaţiile studenţeşti din
primăvara anului 1921. În urma descinderii agenţilor de Siguranţă la o
casă conspirativă din strada Râpei, nr. 2, a fost arestat un grup de studenţi
comunişti, mulţi dintre ei lideri ai studenţilor cu vederi de stânga. În acest
context, liderii studenţilor naţionalişti au avut confirmarea activităţii
subversive, anti-româneşti desfăşurată de adversarii lor şi prin urmare au
trecut la acţiuni hotărâte pentru denunţarea şi denigrarea lor în faţa
studenţilor. Agenţii de poliţie au recoltat documente compromiţătoare
referitoare la Conferinţa grupurilor comuniste din 3-5 martie 1921 de la
Iaşi. Cu acest prilej sunt arestaţi fraţii Timotei şi Elisei Marin şi Liuba
Elbert. T. Marin fusese şeful Cercului studenţilor basarabeni şi, în
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momentul arestării, era preşedintele Cercului Studenţilor Democraţi. În
documentele descoperite de Siguranţă erau liste cu studenţi şi activişti
care îşi dăduseră semnătura pentru congresului de constituire a Partidului
Comunist Român care trebuia să aibă loc la 8 mai 1921 şi un apel la
grevă adresat studenţimii ieşene. Th. Văscăuţeanu, vicepreşedinte al
Cercului, alături de ceilalţi lideri ai studenţilor „democraţi” au demarat
intervenţii repetate pe lângă rectorul N. Leon pentru eliberarea
tovarăşilor arestaţi, dar mai ales se solicita o întrevedere în arest cu T.
Marin a unuia din vicepreşedinţii Cercului pentru a „primi casa”
(casieria), deorece nevoile organizaţiei studenţeşti reclama lipsa banilor.
Intervenţia rectorului Leon din 28 martie 1921 este respinsă de organele
de Siguranţă, suspicioasă asupra eventualelor dispoziţii şi parole ce s-ar fi
putut transmite de către inculpat tovarăşilor săi de organizaţie. Probabil
situaţia penibilă în care a fost pus rectorul Leon de a interveni pentru T.
Marin, acuzat de acţiuni subversive antinaţionale şi antistatale, l-au
determinat pe prof. N. Leon să-şi depună demisia din funcţia de rector.
După demisia prof. Leon, prof. Traian Bratu, prorectorul Universităţii a
preluat din mers atribuţiile de rector şi a compărut chiar ca martor al
apărării în procesul studentului T. Marin. După celebrul proces al
comuniştilor din Dealul Spirii, în care T. Marin a fost achitat, prof.
Traian Bratu a fost etichetat de adversarii politici şi chiar de către colegi
de pactizare cu bolşevismul. Revenit la Iaşi, Timotei Marin şi-a reluat
funcţia de preşedinte al Cercului Studenţilor Democraţi şi activitatea
comunistă în rândurile studenţilor. Ulterior a emigrat în Rusia Sovietică
şi a fost asasinat de N.K.V.D. din ordinal lui I.V. Stalin, în contextul
epurărilor din anul 1937.
În timpul detenţiei studenţilor comunişti implicaţi în faimosul
proces din Dealul Spirii, conducerea Cercului Studenţilor Democraţi a
declanşat o grevă de susţinere. În timpul unei mari întruniri de la
Universitate, unde iau cuvântul vicepreşedinţii Th. Văscăuţeanu
(Facultatea de Ştiinţe) şi Ipolit Derevici (Facultatea de Medicină),
studenţii naţionalişti de la Societatea Studenţilor în Drept, Societatea
Academică „Avram Iancu”, Societatea „Ştefan Vodă”, în frunte cu Nelu
Ionescu, Vasile Iasinschi şi Corneliu Codreanu au lansat iniţiativa
boicotării grevei, demascându-i ca bolşevici pe liderii Cercului
Studenţilor Democraţi şi ai Asociaţiei Generale a Studenţilor Evrei.
Astfel, greva generală a eşuat după o zi. Grupul de studenţi naţionalişti a
ocupat cantina şi a interzis studenţilor grevişti să servească masa, pe

principiul „Cine nu munceşte nu manâncă”, iar intervenţiile rectorului în
favoarea studenţilor grevişti nu dau nici un rezultat. Grupul lui Codreanu
nu a admis nici o concesie faţă de „studenţii bolşevizaţi”, ba mai mult,
după mai multe altercaţii cu studenţii comunişti, care purtau ostentativ
şepci ruseşi, studenţii naţionaliştii le-au luat şepcile care au fost arse
demostrativ în Piaţa Unirii, fapt care a determinat schimbarea
uniformei 57. Încurajaţi de succesele obţinute în Universitate faţă de
studenţimea de stânga, grupul lui Codreanu a trecut la ofensivă şi înafara
spaţiului universitar. Studenţii naţionalişti au intrat cu forţa în sediile şi
tipografiile ziarelor Lumea şi Opinia şi au sfărâmat „tiparniţele care
împrăştiau otravă şi insultă” 58. Motivul acestor descinderi îl reprezenta
articolele injurioase la adresa Regelui, Armatei şi Bisericii, apărute în
paginile acestor ziare. Mai târziu când Codreanu reevalua aceste acte de
vandalism care l-au costat excluderea din Universitate, recunoştea că
provoca „dezordini fără îndoială, dar acele dezordini vor opri marea
dezordine, ireparabila dezordine pe care o pregăteau în ţara aceasta
simbriaşii revoluţiei comuniste” 59.
Cu prilejul premierei piesei intitulate V-a venit numirea,
prezentată pe scena Teatrului Naţional ieşean la 24 noiembrie 1922, un
grup de studenţi în frunte cu Iulian Sârbu, Aurel Ibrăileanu, Ilie Gârneţă
şi Victor Puiu Gârcineanu, sub pretextul unor replici antiromâneşti rostite
de o actriţă evreică, a întrerupt spectacolul prin vociferări repetate şi bătăi
din picioare. Grupul de 50-60 de studenţi s-au îndreptat, apoi, spre strada
Lăpuşneanu la cantina studenţilor evrei şi la căminul studenţilor israeliţi
din strada Păcurari. Descinderile studenţilor naţionalişti în locaţiile
respective s-au soldat cu o serie de devastări şi agresiuni asupra colegilor
evrei 60, şi au fost taxate – pe bună dreptate – drept manifestări de
„obscurantism şi sălbăticie” de către presa de stânga 61. De asemenea,
comunitatea evreiască din Iaşi şi Asociaţia Generală a Studenţilor Evrei
au luat atitudine faţă de violenţele antisemite. Studenţii evrei au solicitat
rectorului Traian Bratu să intervină prin convocarea unei şedinţe comune
a tuturor societăţilor studenţeşti din Universitatea Iaşi în care să se
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condamne public atitudinea antisemită a studenţilor grupaţi în Asociaţia
Studenţilor Creştini, în virtutea prevederilor Regulamentului de ordine şi
disciplină studenţească 62.
După o primă perioadă când la Universitatea din Iaşi s-a înregistrat
o adevărată ofensivă a Stângii în mediile studenţeşti, la jumătatea anului
1922 se observă că influenţa ideilor socialiste/comuniste scad în
intensitate şi că Dreapta naţionalist-creştină câştigă teren în viaţa
studenţească ieşenă. Contraofensiva de dreapta este sprijinită, după cum
am subliniat mai sus, de activitatea politică şi prestanţa universitară a
unor profesori de la Universitatea din Iaşi (A.C. Cuza, Corneliu
Şumuleanu, Ion Găvănescul), de noile regrupări politice care au survenit
în peisajul public ieşean şi la nivelul vieţii politice româneşti de după
Marea Unire (apariţia, la începutul anului 1922 a Uniunii NaţionalCreştine, conduse de prof. N.C. Paulescu şi prof. A.C. Cuza), de
constituirea Asociaţiei Studenţilor Creştini în frunte cu Corneliu Z.
Codreanu, care a reprezentat nucleul dur şi intransigent al agitaţiilor şi
tulburărilor studenţeşti din perioada 1919-1922.
Totodată, trebuie menţionat faptul că resuscitarea naţionalismului şi
antisemitismului în mediul universitar românesc s-a dovedit a fi în
strânsă legătură cu mişcările similare din statele vecine. În Ungaria, după
răsturnarea regimului Bela Kun, care ameninţase cu bolşevizarea ţării, în
septembrie 1920, a fost adoptat în învăţământ principiul „numerus
clausus” 63, iar în Cehoslovacia ca reacţie la numirea unui rector evreu în
fruntea Universităţii din Praga, studenţimea pragheză a manifestat
zgomotos, reuşind în cele din urmă demiterea acestuia de către minister.
Astfel de mişcări apar după primul război mondial şi în Austria, Polonia
şi Lituania 64.
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Agitasions et mouvements des étudiants
après la guerre de l’unite nationale (1919-1920)
Résumé
Après la Grande Union, sous l’effet stimulant de la révolution
bolchévique, le milieu universitaire roumain a été bouleversé par une série de
manifestations et d’actions estudiantines au prononcé caractère de gauche. A
l’Université de Iaşi, sur le fond de quelques antécédents socialistes d’avantguerre, les étudiants ont sympathisé avec les idées de gauche, étant, en même
temps, évidemment influencés par l’idéologie communiste, colportée par les
étudiants venus de la Bessarabie, en grande partie d’origine juive. Après une
période dans laquelle la Gauche était omniprésente et omnipotente dans le
milieu estudiantin de Iaşi – cautionnée aussi par un nombre d’universitaires aux
vues socialistes/humanitaristes –, c’est la réaction nationaliste des étudiants qui
suit. La contre-offensive de la Droite nationaliste-chrétienne prendra sa forme
définitive, s’organisera et promouvra par l’intervention de quelques professeurs
universitaires nationalistes (A.C. Cuza, Corneliu Şumuleanu, Ion Găvănescu),
anciens leaders du Parti Nationaliste Démocratique, fondé en 1910 par le réputé
historien N. Iorga et par le professeur A.C. Cuza.
Les déploiements ultérieurs qui ont marqué la société roumaine entre les
deux guerres – le mouvement estudiantin des années 1922-1923, l’organisation
de la formation politique conduite par le professeur A.C. Cuza d’avril 1923, la
radicalisation des jeunes et l’ascension du courant nationaliste-chrétien dans les
années 30 – peuvent être entièrement compris et, en même temps,
méthodiquement et correctement décryptés par leur placement dans une
correspondence directe, avec la réaction virulente des étudiants nationalisteschrétiens de Iasi (adversaires irréductibles du bolchévisme internationaliste et
athée) des années 1919/1922. De ce point de vue, notre démarche se propose
l’identification, l’investigation et la clarification du complexe de motivations,
des causes et des prémisses qui ont déterminé la genèse, les manifestations et
l’évolution de la Droite en Roumanie de l’Entre-deux-guerres.

GHEORGHE I. BRĂTIANU ÎN LUMINA PROPRIEI
CORESPONDENŢE

∗

Ioan Ciupercă
Istoriografia românească înscrie remarcabile realizări pe linia
recuperării integrale a profilului unei personalităţi distincte – Gh.I. Brătianu.
Din corespondenţa particulară, păstrată în fondurile Bibliotecii
Academiei, am selectat scrisori care conţin fragmente relevante în
privinţa prezenţei istoricului în viaţa politică românească între 1927 şi
1938. Limitele cronologice sunt impuse atât de scrisorile descoperite **,
cât şi de faptul că includ momente semnificative precum: propulsarea în
viaţa politică, menţinerea pe linia Partidului liberal până în iunie 1930,
eforturile în calitatea de şef al unui partid disident şi reîntoarcerea în
partidul din care plecase.
De unde imediat după primul război mondial Ionel Brătianu, tatăl
istoricului, părea convins de avantajele unei cariere ştiinţifice şi universitare
pentru fiul său1, ideile se schimbă în anii 1926-1927. Poate fi luat în
considerare şi faptul că şeful organizaţiei liberale de Iaşi, G.G. Mîrzescu,
influent în conducerea partidului, încetase din viaţă în 1926. Tânărul Gh.
Brătianu era profesor de istorie universală la Universitatea din Iaşi,
titularizat din iunie 1924. Nu eliminăm existenţa altor detalii care pot
rotunji explicaţia 2. În a doua jumătate a anului 1926 intra în Partidul
∗
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liberal. Gestul era socotit „firesc” de un fruntaş iorghist ca Sever Zotta, în
faţa căruia Gh.I. Brătianu se pronunţa „cu scepticism” despre viitorul
politic al partidului condus de N. Iorga 3. Poate avea importanţă şi faptul
că în 1926-1927, Gh.I. Brătianu scrie lucrări care îl fac cunoscut pe plan
european 4. Cert este faptul că el preia şefia organizaţiei de Iaşi şi din
această postură „va rupe” partidul în 1930, în momentul revenirii pe tron
a lui Carol Caraiman sub denumirea de Carol al II-lea.
La 19 ianuarie 1927 scria Sabinei Cantacuzino: „Am mult de lucru,
curs, teză 5, cerc de studii, politică, încât adesea nu ştiu de care să mă
apuc întâi. Suferă corespondenţa dată fiind şi lenea mea naturală pentru
această din urmă ocupaţie” 6. Doar câteva luni mai târziu, la începutul lui
iulie 1927, partidul său devine de guvernământ. Se organizează alegeri pe
baza legii electorale trecută grăbit, tot de către liberali, la sfârşitul
guvernării lor precedente, în 1926. I.G. Duca era ministru de interne şi a
reuşit să aducă guvernului majorităţi confortabile. Efortul organizaţiei de
Iaşi este remarcabil. Tânărul Gh.I. Brătianu cheltuia 200.000 de lei
pentru alegeri şi alţi 180.000 de lei pentru cumpărarea unui automobil
necesar şi campaniilor electorale. A fost ales deputat pentru prima oară.
„Fără bani nu se poate face politică burgheză” 7 i se scria din Iaşi lui N.
Iorga, probabil şi sub impresia capacităţii financiare demonstrată local de
Brătieni. La 2 noiembrie 1927 solicita decanului Facultăţii de Litere din
Iaşi să i se aprobe concediul pe anul şcolar în curs deoarece activitatea
parlamentară îl obligă să rămână în Bucureşti. Propunea drept înlocuitor
pe Andrei Oţetea, „conferenţiar de istorie modernă şi contemporană” 8.
Demascarea impostorului, Iaşi, Institutul de Arte Grafice „Bravo”, 1932, 40 p.).
Ar fi de mare utilitate să putem proba autenticitatea reproducerii conversaţiei dintre
Ion I.C. Brătianu şi Victor Iamandi, în biroul preşedintelui Camerei, în 1927 (p. 31 şi
urm.). Dacă Brătianu tatăl era aşa de pornit împotriva punerii candidaturii de către fiu, la
numai câteva luni de la înscrierea în partid, de ce n-a uzat de prerogativele de şef de partid
pentru a bloca „nelegiuirea”? Să fie verosimilă descrierea de către C. Argetoianu a
Partidului liberal stând într-o „disciplină de fier” sub „autoritatea necontestată a şefului”?
(vezi Magazin istoric, an. II, nr. 2 (11), februarie 1968, p.82-86).
3
Cf. AIIAI, tom XXII/I, 1985, p.370, nota 4.
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Vezi Pompiliu Teodor, Gh.I. Brătianu – istoricul. I Dimensiunile operei, în AIIAI,
tom XX, 1983, p.238-239.
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Probabil teza de doctorat susţinută la Paris în 1929.
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Un an mai târziu, murise Ionel Brătianu şi opoziţia se agita
zgomotos pentru putere; Gh.I. Brătianu se numără, ca şef de organizaţie
judeţeană, între cei informaţi cu promptitudine de către organele
Siguranţei 9. Naţional ţărăniştii convocau o adunare de protest la Alba
Iulia şi cereau plecarea guvernului. Mai mult, aşteptau sosirea lui Carol
Caraiman, cu avionul. Gh.I. Brătianu împărtăşeşte încă linia partidului în
care deciziile se iau mai ales sub influenţa „bătrînilor”, pentru el, Dinu şi
Vintilă Brătianu, precum şi I.G. Duca.
La Iaşi acţionează pe lângă iorghişti în direcţia slăbirii frontului
opoziţiei; era de mare importanţă de partea cui va fi N. Iorga cu
autoritatea-i ştiinţifică recunoscută şi verbul său neasemuit. De aceea,
tânărul şef al organizaţiei de Iaşi spunea cui vroia să audă că strângerea a
trei sute de mii de ţărani la Alba Iulia poate să aducă surprize pentru
organizatorii înşişi şi sugera că „un guvern de destindere” ar fi util în
această împrejurare 10.
La sfârşitul anului 1928 Partidul liberal trece în opoziţie şi
pierderea puterii, dureros resimţită pe moment, aşa cum sugerează
mărturiile vremii, se dovedeşte norocoasă odată cu izbucnirea crizei
economice.
Enumerarea preocupărilor cronofage, făcută la 11 noiembrie 192911, îl
arată pe Gh.I. Brătianu solicitat în multiple direcţii: „Sunt într-adevăr foarte
ocupat şi preocupat de organizarea Congresului de la 21 şi mai trebuie
să-mi deschid şi cursul...”. I se ceruse o conferinţă pe teme istorice
(legenda descălecării) şi el n-are timp s-o pregătească cum trebuie. Mai
mult, revizuirea materialului îi dă impresia „că subiectul se potriveşte
mai degrabă pentru o lecţie la Facultate decât pentru o conferinţă care
cere o formă mai atrăgătoare”. De aceea refuză politicos obligaţia,
argumentând: „nu vreau să dau un fiasco lamentabil cu o improvizaţie...
şi mă întreb dacă nu e mai prudent să fiu înlocuit la timp decât să-ţi
compromit ciclul” [de conferinţe].
Discuţiile în legătură cu atitudinea în problema dinastică – adică
faţă de Actul de la 4 ianuarie 1926 prin care se retrăsese calitatea de prinţ
moştenitor lui Carol – vor fi persistat în Partidul liberal mai ales după
9

Vezi Idem, Arh. Gh.I. Brătianu, III, varia 5 (Rapoarte comunicate). Informaţiile
acoperă perioada 17 aprilie – 12 iulie 1928).
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Vezi şi I. Ciupercă, Din activitatea partidelor politice din România la sfârşitul
guvernării liberale (1927-1928), în Cercetări istorice (Serie nouă), XI, Iaşi, 1980, p. 516.
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preluarea puterii de către naţional-ţărănişti. Aceasta cu atât mai mult cu
cât ei se impuseseră şi le plăcea să se considere ca al doilea partid de
guvernământ în România. Nu mai exista garanţia ca în cazul
„parantezelor Averescu” din 1920-1921 şi, respectiv, 1926-1927 că
interesele ţării şi ale liberalilor vor fi respectate.
Momentul revenirii lui Carol pe tronul României obligă oamenii şi
partidele politice să adopte atitudini cât mai lipsite de echivoc. Carol şi
cei din jurul lui au ştiut să incite ambiţiile politice, între cei vizaţi fiind şi
Gh.I. Brătianu.
În dezacord cu liderii partidului în privinţa atitudinii faţă de Carol,
Gh.I. Brătianu a fost exclus, născându-se un nou partid liberal disident –
georgiştii. Nemulţumimţii din unele organizaţii locale şi intelectualii, mai
ales, mobilizaţi de C.C. Giurescu se alătură partidului care face
propagandă pentru „regenerarea morală a ţării”, cu speranţe puse în
monarhia care trebuia să rămînă constituţională. Tot C.C. Giurescu va
explica mai târziu 12 că regruparea se făcuse cu scopul revenirii la ideile
generoase care marcaseră începuturile Partidului liberal şi în vederea
luptei „împotriva sclerozei bancare care-l ameninţa”. Congresul de
constituire se ţinuse la 15 iunie 1930, în sala „Frascati”, în Bucureşti. Un
apel fusese lansat intelectualilor ţării. Fusese iscălit de 32 de persoane
între care multe personalităţi ştiinţifice 13. Gruparea intelectualilor în jurul
lui Gh.I. Brătianu l-a înfuriat pe N. Iorga. Ironia lui sporeşte în aciditatea
faţă de toţi georgiştii în frunte cu şeful lor. Cu apariţia „Şcolii noi” de
istorie şi a Revistei Istorice Române, în 1931, se vor adăuga disensiuni
ştiinţifice lângă cele politice. Până la formarea guvernului de tehnicieni,
condus de N. Iorga în aprilie 1931, Partidul georgist cunoaşte o perioadă
de organizare; tinde să devină „regnicolor” 14. Dintre înscrierile ce vor fi
fost destule în diferite judeţe ale ţării, reţinem ca relevantă pe cea
exprimată la 9 aprilie 1931.
Colonelul Şt. Zăvoianu 15 punea la dispoziţia noului partid o
organizaţie „de câteva mii de suflete, foştii luptători ai tranşeelor,
12

Amintiri/I, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1976, p. 253.
Vezi textul în Idem, p. 253-254.
14
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„regnicolore”, adică să scape de caracterul lor regional şi să înfiinţeze organizaţii în
toate judeţele ţării.
15
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organizate pe comune cu comitete constituite în jurul unui stegar, cel mai
vrednic dintre invalizii de război”. Prins şi de propaganda disidenţilor,
colonelul aştepta după restauraţia dinastică, pe aceea „a ordinei morale,
privind în special sufletele tranşeelor”. Marcat multiplu de experienţa
războiului, el aducea oamenii lui convins că „peste ei nu se trece”.
Între aderenţele consistente ale noului partid se număra şi generalul
Arthur Văitoianu. Era un „ostaş de merit, fost prim colaborator al lui
Averescu, în ofensiva de la Mărăşti, fost prim ministru...” 16; îi plăcea să
spună că a fost botezat în aceeaşi cristelniţă cu Averescu, la Ismail, unde
se născuseră amândoi. Tot C.C. Giurescu îl caracteriza ca „om fin,
cultivat, cu judecată ascuţită şi un patriot cu un deosebit simţ al
demnităţii ţării”. Chemat la Sinaia, nu putea participa la congresul
partidului şi scria lui Gh.I. Brătianu 17 la 7 noiembrie 1931: „crezul politic
care ne-a condus în mijlocul acelora ce văd în partidul pe care îl
conduceţi şi în persoana Domniei voastre chezăşia unor aşezări spre
binele acestei ţări, atât de încercată prin lipsa de destoinicie a unora din
foştii şi actualii conducători..., persistă în sufletul meu şi sunt fericit că
pot încă o dată să mărturisesc toată speranţa şi toată dragostea mea pentru
fiul lui Ionel Brătianu”.
Cu asemenea aderenţi şi printr-o propagandă tot aşa de abilă ca a
celorlalte partide, influenţa georgiştilor creşte; dacă alegerile din mai
1931 aduseseră doar 10 deputaţi în parlament, cele din 18 iulie 1932
plasează Partidul liberal Gh. Brătianu pe locul trei, după numărul
voturilor favorabile şi a deputaţilor aleşi (14). Numai că Gh.I. Brătianu
nu înţelegea să vină la putere în orice condiţii 18. Vor fi fost semne, încă
din iunie 1930, care i-au întărit progresiv convingerea asupra
incompatibilităţii dintre calitatea de rege constituţional şi tendinţa
distrugerii şi înlăturării partidelor politice. Profunzimea acestei
convingeri trebuie luată în considerare la explicarea comportamentului
său politic, a relaţiilor lui cu Coroana şi cu ceilalţi oameni politici. Invitat
de rege să intre în componenţa guvernelor conduse de N. Iorga, Al.
Vaida-Voievod şi I.G. Duca, Brătianu va refuza; nu accepta să fie un
simplu pion al regelui, să-i faciliteze acestuia distrugerea partidelor.
16

C.C. Giurescu, op.cit., p. 255.
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Gh.I. Brătianu nu a fost demnitarul unui guvern în perioada prezenţei sale în viaţa
politică şi n-a îndeplinit nici o funcţie în stat.
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Astfel se explică de ce în ciuda faptului că imediat după constituirea
Partidului georgist l-a vizitat pe N. Iorga, sugerând o posibilă cooperare,
refuză colaborarea cerută de marele istoric numit prim-ministru. N. Iorga
se adresa în scris lui Gh.I. Brătianu 19, propunându-i să pună alături: „eu,
experienţa bătrâneţii mele, d(omnia) ta încrederea pe care o aduci ţării”.
Întrebuinţez această formă, continua N. Iorga, „pentru a-ţi arăta cât
preţuiesc încercarea d(omniei) tale de a da vieţii politice un caracter de
moralitate şi cultură”. Tensiunea trebuie să fi fost considerabilă între cei
doi oameni politici. Gesturi mici, altfel fără importanţă, produc supărarea
lui N. Iorga şi Gh.I. Brătianu se explică: „Nu credem că o caricatură fără
importanţă... v-a făcut să vă îndoiţi de sentimentele ce întotdeauna vi leam arătat, indiferent de acţiunea sau de atitudinea mea politică...”. Îl
asigura de sentimentele păstrate „îndrumătorului generaţiei noastre în
cercetările istorice”. La 14 noiembrie acelaşi an îl felicita pe marele
istoric pentru titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Paris.
Ţinea să amintească faptul că îi audiase cursurile la Sorbona şi Collège
de France, cu un deceniu în urmă 20.
Departe de putere 21, şi Gh.I. Brătianu a înţeles că este socotit de
Coroană o rezervă fără perspective, îşi sporeşte inflexibilitatea şi este
căutat de alţi oameni politici cu situaţii similare. Exemplul cel mai
relevant este mareşalul Al. Averescu, şeful Partidului poporului din care
se desprinsese O. Goga; mai mult un şef fără partid.
În toamna anului 1933, mareşalul Averescu propune, prin Doamna
Elena Brătianu, un „acord politic” 22 „cu unele precizări pentru cazul că
situaţiunea politică ar cere aplicarea lui”. „Acordul politic”, ţinea să
precizeze Brătianu într-un moment de tensiune în relaţiile cu Al.
Averescu, în preajma alegerilor din 1937, a devenit public prin
19
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comunicatul din mai 1934 23.
Pregătirea pentru alegerile din 1937 îi determină pe cei doi şefi de
partid să refacă epistolar istoricul „acordului politic” şi al semnificaţiei
acestui act; Averescu pornea de la constatarea că lucrurile au rămas la
stadiul iniţierii acordului. „Pentru mine, scria mareşalul, la baza acestui
acord era posibilitatea unei contopiri a celor două partide într-un
organism cu baze largi şi pe cât posibil în ritmul tendinţelor actuale”.
Averescu îl soma pe Gh.I. Brătianu ca într-o săptămînă, până la 15 iulie
1937, să-şi definească poziţia altfel se simte dezlegat de orice angajament
şi-şi ia libertatea de a-şi lua măsurile necesare pregătirii alegerilor. De
fapt, Averescu dorea să-şi sporească partidul prin „anexarea” celui liberal
georgist. De aceea, Gh.I. Brătianu se vede nevoit să precizeze în
scrisoarea de răspuns că s-a vorbit de contopire „fără a se ajunge însă la o
formulă care să corespundă în totul momentului politic şi împrejurărilor”.
Ca urmare, în privinţa contopirii „cu toată simpatia cu care aş privi
crearea unui organism întemeiat, deasupra legăturilor personale, pe o
reală omogenitate de ideologie şi de metodă în acţiunea politică, totuşi
nu s-a produs încă faptul care să mă determine la o schimbare atât de
radicală ce ar însemna pentru partidul pe care îl conduc părăsirea numelui
său actual şi a tradiţiei ce o reprezintă”.
Aşadar, colaborarea rămânea la formula convenită în faza iniţială
care a fost cunoscută un timp şi sub denumirea de „Frontul
Constituţional”. Esenţa ei consta în conjugarea eforturilor pentru a
impune punctul de vedere potrivit căruia legea fundamentală a statului
trebuia respectată şi de rege iar, pe de altă parte, în ideea că din
constituţie ar trebui deduse reguli şi în privinţa comportării partidelor.
Mai multe momente ale acestui efort pun în evidenţă personalitatea
lui Gh.I. Brătianu. La 11 decembrie 1933 încearcă o solidarizare a
partidelor de opoziţie împotriva abuzurilor guvernamentale în alegeri.
Invită pe N. Iorga să se alăture protestului care urma să fie adresat regelui
„pentru a aduce la cunoştinţă factorului constituţional regimul de teroare
şi de abuz prin care guvernul încearcă să împiedice exprimarea liberă a
voinţei cetăţeneşti” 24. Solidarizarea nu are efectele scontate şi relaţiile cu
N. Iorga menţin tensiuni care îl fac pe Gh.I. Brătianu să-i scrie lui Const.
A. Stoide, la 26 iulie 1934, că o intervenţie pentru recomandarea la
23
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Şcoala Română de la Fontanay-aux Roses „nu se poate şti niciodată cum
ar fi primită”.
La 3 decembrie 1934, N. Iorga nota: „Duminică, Gh. Brătianu a
făcut să defileze mii de oameni urlând şi a amintit regelui vorba lui
Lascăr Catargiu: «Aiasta nu se poate». Dar şi omul care vorbea aşa avea
altă amploare...” 25. Regele era informat chiar din rândul „prietenilor
politici”: „Mulţi dintre conducătorii organizaţiilor georgiste nu sunt
numai de părere că Gh. Brătianu a făcut o greşeală de tactică politică, dar
socotesc că atitudinea de duminică a şefului lor nu corespunde
sentimentelor generale ale partidului... Gh. Brătianu nu trebuia să rupă
ultimele punţi cu Coroana...” 26. La 13 decembrie 1937, în Casa de Sfat a
Sectorului III Albastru, rostea o cuvântare prin care îşi lămurea atitudinea
în polemica în jurul problemelor de ordin constituţional. Aluzia lui la
rege este străvezie: „Am socotit că... în România este o singură stăpână –
Naţiunea – de la care derivă toate puterile, care şi-a dat prin libera ei
voinţă, Constituţia şi Dinastia, ca să asigure dezvoltarea, propăşirea şi
înflorirea sa. Pe acest legământ se întemeiază sentimentul nostru adânc
Monarhic şi Dinastic” 27.
Prezenţa lui Gh.I. Brătianu, ca şef de partid, în viaţa politică
românească poate fi reconstituită până la un punct în diversitatea
obligaţiilor ei. Îl felicita pe Al. Vaida la 2 martie 1932, la vîrsta de 60 de
ani 28, dar nu accepta să intre în guvernul pe care acesta îl va conduce
pentru că nu corespunde vederilor lui. Îi asculta necazul lui Nichifor
Crainic închis la Jilava de 52 de zile sub acuzaţia de complicitate în
asasinarea lui I.G. Duca, la 31 decembrie 1933, în gara Sinaia, de către
legionari 29. Ca deputat, fără întrerupere, în parlamentele alese după
formarea propriului partid, Gh.I. Brătianu se putea face ecoul unei
nedreptăţi săvârşită de puterea executivă. Cazul Crainic era oarecum
25
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special pentru că el însuşi fusese atacat în parlament „ca autor moral al
asasinatului” în ciuda faptului că ideile în numele cărora îşi grupase
aderenţii nu au prezentat compatibilitate cu violenţa folosită de legionari.
Mai târziu, în iunie 1937, el îşi prezenta propriul partid ca unul de centru,
de centru naţionalist 30. Nici „pactul de neagresiune”, încheiat alături de
naţional-ţărănişti, cu legionarii – o greşeală politică rezultată din
evaluarea eronată a cerinţelor momentului – nu-i va altera credinţa în
ideea liberală. În numele acestei idei îşi va duce partidul lângă cel părăsit
în 1930.
Crainic blestema în scris pe Gh. Tătărescu şi pe Victor Iamandi
(„scârba cu care eu refuz să vorbesc de 7 ani de zile”), oameni care au
formulat acuzaţiile şi „au făcut rost de probe”, vrând să pozeze în
„salvatorii Statului”. Îi cerea lui Brătianu să ridice problema în parlament
pentru clarificarea lucrurilor.
Cu el, ca şef de partid, se tratau acordurile de colaborare în alegeri
generale şi parţiale. Aranjamentul propus cu Gr. Trancu-Iaşi, şeful
organizaţiei Partidului poporului din capitală, pentru o înţelegere
electorală în alegeri parţiale, constituie un exemplu 31.
Tot ca şef de partid îl „alinta” pe mareşalul Averescu, trimiţându-i
o delegaţie de partid să-l întîmpine la Craiova. Impresionat, Averescu îi
scria: „A fost o atenţiune care, spun drept, m-a mişcat şi pentru care îţi
mulţumesc foarte mult” 32.
Rezolva cu fermitate cazuri de indisciplină şi trădare de partid;
relevant este cel al lui Ion Sîn-Georgiu, informator al Casei Regale 33.
Ceea ce astăzi poate fi demonstrat cu documente s-a resimţit în partid pe
timpul desfăşurării evenimentelor sau nu mult după aceea. Casa Regală
se folosea de Ion Sîn-Georgiu pentru a submina Frontul Constituţional,
probabil incomod 34. Averescu i se plângea în scris de lucrăturile
subterane ale lui Ion Sîn-Georgiu, D.D. Forţu, Stelescu şi Stoian. În
această situaţie, Gh. Brătianu renunţă la Ion Sîn-Georgiu. Averescu îi
mulţumeşte, înţelegând că eliminarea s-a făcut „pentru unele insinuări
30

Idem, S.54/CD III.
Idem, S.11/CD III. (Gh. I. Brătianu către Gr. Trancu-Iaşi, la 16 martie 1935).
32
Idem, S.2(1)/CD III (Mareşal Al. Averescu către Gh. I. Brătianu, la 16 septembrie 1935).
33
Vezi Infra, nota 19.
34
La 27 ianuarie 1935 Ion Sîn-Georgiu informa: „Gh. Brătianu este departe de a-şi
potoli atacurile. Eu cred dimpotrivă că el a trecut cu totul sub înrâurirea cercurilor
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[...] la adresa mea şi a frontului nostru” şi încheie. „Fapt pozitiv este că
Frontul Constituţional este supărător, ceea ce trebuie să ne bucure 35.
Felicitări primeşte şi de la Gr. Forţu pentru fermitatea cu care procedase
în cazul Sîn-Georgiu „hominicul” (probabil a vrut să scrie homuncul...)
ce vă trădase din ziua în care vizitase şi era vizitat de doamna
Lupescu” 36. „Cazul” se rezolvă anevoie. La 7 octombrie 1935 37, Gh.
Brătianu era informat de incidentul care intervenise la adunarea
Delegaţiei permanente de Tîrnava Mare. La adunare, nu numai că venise
Ion Sîn-Georgiu, cel exclus, dar, prin scriitorul N.D. Cocea, convinsese
pe avocatul Ion Maurer 38 să se solidarizeze cu el deşi, până atunci,
Maurer acceptase punctul de vedere al conducerii partidului. Rezolvarea
cazului nu era suficientă pentru acordul deplin cu mareşalul Averescu
odată ce acesta îi scria la 29 noiembrie 1935: „Punctul meu de vedere a
rămas absolut nealterat. Voi merge înainte pe linia ce mi-am trasat-o deja
de câtva timp cu părerea de rău de a nu fi putut să te conving să te
angajezi şi D(omnia) ta pe ea” 39. O contopire a partidelor sub şefia lui
Averescu nu intra în vederile lui Gh. Brătianu. Ei vor rămâne apropiaţi
mai ales pe plan personal.
Erau apoi gesturi cu caracter simbolic care ţineau la grija
identificării cu interesele fundamentale ale ţării. În această privinţă,
scrisoarea către Al. Averescu, trimisă la 7 iunie 1936 este multiplu
semnificativă pentru prezenţa lui Gh. Brătianu şi a Partidului georgist în
viaţa politică a ţării, pentru relaţiile cu Coroana. Totul pleacă de la un
incident pentru a cărui lămurire recurge la ajutorul mareşalului Averescu.
Invitaţia, cuprinzând şi şefii de partide, de a participa la primirea şefilor
de stat ai Micii Inţelegeri, omitea pe Gh. Brătianu. „Mă văd deci nevoit,
scria Gh.I. Brătianu, cu toată părerea mea de rău să mă adresez Domniei
Voastre pentru a vă ruga să lămuriţi înţelesul unui incident care desigur
35

Bibli.Acad., Mss., S.2(2)/CD III (Mareşal Averescu, Bucureşti, către Gh.I. Brătianu la
2 octombrie 1935).
36
Idem, S.27(1)/CD III (Gr. Forţu către Gh.I. Brătianu, la 2 octombrie 1935).
37
Idem, S.35/CD III (Dr. A. Negus către Gh.I. Brătianu).
38
Reţinem caracterizarea lui Ion Maurer care, ca şef al sectorului Sighişoara, nu aducea
decît 50 de voturi: „un avocat provenit din magistratură, inteligent, cu o oarecare
uşurinţă de a vorbi şi membru al alianţei advocaţilor, apărător al lui Constantinescu-Iaşi
şi în procesele comuniştilor”. C.C. Giurescu scrie: „Printre membrii acestui partid citez:
pe... Ion Gheorghe Maurer, şef al organizaţiei de Tîrnava, viitor prim-ministru...”
(op.cit., p. 256).
39
Bibl.Acad., Mss., S2 (3) CD III (Al. Averescu către Gh.I. Brătianu).

nu are însemnătate în sine, dar comportă prin aceste interpretări pentru
mine şi partidul care îl conduc consecinţe hotărîtoare” 40.
Brătianu analizează aceste interpretări. „Fiind preşedintele celui deal doilea partid de opoziţie, după numărul mandatelor parlamentare din
ultimele alegeri generale 41 şi întotdeauna chemat la consultările pe care
Majestatea Sa Regele le-a făcut la orice criză de guvern, sunt pus în
situaţia de a mă întreba care poate fi înţelesul unei astfel de excepţii.
Neputând presupune că e vorba de o scăpare din vedere, sunt nevoit să
ajung la concluzia că „Factorul Constituţional nu mă mai consideră
drept reprezentantul unui partid monarhic şi de ordine, deşi data acestei
scrisori ar putea evoca, în lipsa altor argumente, fapte şi împrejurări
îndeajuns de cunoscute”. Mare trebuie să fi fost deziluzia lui Gh.
Brătianu în privinţa „Factorului Constituţional”... El se temea că din
cauza acestei omisiuni „opinia publică ar putea crede că atitudinea nouă
luată faţă de mine ar fi o urmare a ultimelor mele manifestări în politica
internă şi externă... 42 Oare prin aceasta aş fi încetat de a mai fi în
40

Idem, S.4(1)/CD III.
10 deputaţi (Vezi şi Magazin istoric, an. I, nr. 9, decembrie 1967, p.84).
42
Problema merită o atenţie specială şi va face obiectul analizei noastre sub alt titlu.
Pentru mai multă claritate, în studiul de faţă, aducem câteva argumente tot din
corespondenţa lui Gh.I. Brătianu. Ele pot consolida, dacă este nevoie, afirmaţia
echilibrată a lui Valeriu Râpeanu: „Gh.I. Brătianu aşa cum afirma în 1934 a avut
conştiinţa faptului că democraţiile occidentale şi Societatea Naţiunilor nu pot oferi
garanţiile necesare nici ale respectării tratatelor, nici ale salvgardării păcii” (op.cit., p. 159).
Soluţiile oferite în loc trebuiesc discutate nuanţat.
Încă din 1934, de pe timpul „marii iniţiative” Barthou a realizării securităţii
colective prin cooperare cu U.R.S.S. se dezbat pe larg, în presă şi în parlament, diverse
posibilităţi cu avantajele şi dezavantajele lor. Profund angrenat în asemenea dezbatere,
Gh.I. Brătianu chestionează pe ministrul de externe, în parlament. În urma unei
asemenea interpelări, simte nevoia explicării mai detaliate, în presă. De aceea, la 12
octombrie 1935, scria lui Stelian Popescu, directorul ziarului Universul, precizând între
altele: „Cine nu ar dori relaţii normale cu U.R.S.S. întemeiate pe garanţiile pe care le cer
deopotrivă dreptul internaţional şi interesul naţional?” (Bibl.Acad., Mss., S.10/CD III).
Un om politic este singur răspunzător de cuvintele şi de atitudinile lui. Nu este
mai puţin adevărat că el, ca om, nu poate rămâne cu totul insensibil la felul cum cei din
jur îi primesc ideile. Astfel, în timpul unor asemenea dezbateri, înscrierile în partid, pot
fi un indiciu în privinţa rezonanţei propriului punct de vedere.
Profesorul universitar George Strat solicita înscrierea în Partidul georgist, în
februarie 1936 (Idem, S.46/CD III). Apoi generalul Ion Sichitiu îi scria entuziasmat,
exprimându-şi bucuria că „vocea fiului Marelui Ion Brătianu a răsunat în Parlament”
(Idem, S.45/CD III, 15 iunie 1936); a doua zi, i se scria din aceeaşi pornire entuziastă.
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concepţiunea Coroanei, capul unei organizaţii politice menite a apăra
aşezămintele fundamentale ale statului?...”.
Tot aşa de sensibil era Gh. Brătianu la gesturile care simbolizau
plasarea partidului în prelungirea tradiţiilor de luptă ale neamului. În vara
anului 1930, după formarea propriului partid, trecea cu un grup de
prieteni pe la Ţebea şi era indignat de starea mormântului lui Avram
Iancu. Şi în calitate de membru al Comisiei Monumentelor Istorice,
cooptat de N. Iorga încă din 1926, lua iniţiativa „aşezării unei lespezi
care să acopere mormântul şi să-i dea o înfăţişare mai vrednică de
memoria acestui mare luptător” 43. În aceeaşi scrisoare, datată 3
octombrie 1930, propunea lui N. Iorga să aprobe iniţiativa şi să accepte
să prezideze ceremonia, care „nu are şi nu poate avea caracter politic”. Îi
mai sugera, de asemenea, să ia iniţiativa comemorării a şase veacuri de la
lupta de la Posada, „întâia mare biruinţă a istoriei noastre militare”. O
asemenea comemorare, opina Brătianu, nu poate decât „să ne întărească
prestigiul în ochii vecinilor”. La dezvelirea statuii lui Vasile Lucaciu
(1852-1922), la Satu Mare, era invitat şi nu ar fi trebuit să fie prezent. În
imposibilitatea de a participa, îl delega pe Nicolae Zigre, de la Oradea, să
„Sunteţi în această ţară, Domnule Brătianu, singura forţă morală capabilă să
însănătoşească orientarea noastră internă şi externă” (Idem, S.42/CD III, Mihail
Romaşcanu către Gh.I. Brătianu, la 16 iunie 1936). Trebuia o forţă deosebită să le
rezişti. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât informaţia primită pe diferite canale îi
confirma vederile; îi scria Valeriu Roman, la 7 iunie 1936, de la Geneva, unde
reprezenta ţara la Conferinţa internaţională a muncii. „Geneva se birocratizează iar
lumea vine mai mult din curiozitate decât din încredere faţă de instituţiile ei. Dăinuirea
S.N. de acum înainte numai inerţiei se va datora... Cu cît privesc şi caut să le înţeleg
rostul frământărilor în Europa, cu atât mă ataşez mai mult ideii liberale. Sunt tot mai
convins că numai cu ajutorul ei, prin guvernări întemeiate pe ea, vom putea consolida pe
deplin România Mare”.
La 9 iunie 1936 M.R. Sturdza scria lui Titulescu şi Gh.I. Brătianu (Idem, S. 47
(2)/CD III), făcând recomandări care ar putea diminua nocivitatea pentru noi a
închiderii Strâmtorilor Bosfor şi Dardanele. Una din recomandări precizează că ar trebui
pusă în felul următor problema în relaţiile cu Cehoslovacia: cum nu cerem
Cehoslovaciei să lase trupe germane să vină în ajutorul nostru, ea să nu ne ceară să
permitem altor trupe să vină în ajutorul ei;argumenta, de asemenea, necesitatea
strângerii relaţiilor cu Polonia. Să luăm în considerare aceste recomandări într-un
moment când Dr. N. Lupu, în vizită la Praga, spunea lui E. Beneş şi lui Krofta că, după
o lună petrecută în străinătate nu şi-a mai recunoscut ţara „atât de mult au câştigat
curentele de dreapta în ultimul timp; că „România se hitlerizează cu paşi grăbiţi” (Arh.
M.A.E., Fond 71, 1920-1944, U.R.S.S., Relaţii cu România, vol. 83, p. 435).
43
Cf. AIIAI, tom XXII/I, 1985, p. 347.

reprezinte partidul 44.
Al doilea moment de criză de „reprezentare” este corelat mai mult
cu relaţiile dintre Gh. Brătianu şi Al. Averescu. La 22 aprilie 1937
mareşalul invitase foştii înalţi demnitari 45 la o conferinţă. Prevenitor,
scria lui Brătianu 46 că prin această formulă a vrut să înlăture „orice
amestec al politicii de partid”. Îl invitase, pe această cale, în numele
atitudinii comune ce avuseseră în problema stării de asediu şi a cenzurii.
Ţinea să precizeze că atitudinea lor „a găsit un foarte puternic răsunet în
opinia publică, ceea ce s-a dovedit cu ocazia grandioasei noastre întruniri
din sala Marna...” 47.
Răspunsul lui Gh. Brătianu nu se lăsa aşteptat. El precizează că a
înţeles consfătuirea nu ca o acţiune de partid, ci ca un strigăt de alarmă,
în forma în care mai e posibil astăzi, pentru a atrage atenţia factorilor de
răspundere şi a opiniei publice asupra unor chestiuni cu grave consecinţe
pentru apărarea intereselor Statului. El protesta împotriva faptului că n-a
fost invitat deşi a colaborat cu Averescu în aceste probleme şi a refuzat în
repetate rânduri, în ultimii ani, să facă parte din guvern. Se hotărăşte să
se ducă la întrunire şi-şi justifică decizia citându-l pe Averescu însuşi:
«noi nu răspundem numai de ce facem, dar şi de ce nu facem».
Semnificaţia însuşirii acestui aforism devine mai relevantă prin
coroborarea cu cele afirmate la primirea în Academie 48. Militantismul şi
nevoia de a acţiona le învăţase şi de la N. Iorga. Gh.I. Brătianu sesizase
că N. Iorga a avut drept preocupare esenţială, „o istorie a românilor
dezvoltată în timp, în spaţiu, în considerarea tuturor formelor de viaţă
individuală şi colectivă la care îl ducea experienţa unui deceniu şi
jumătate de cercetări de amănunt şi impresia proaspătă a contactului cu
realitatea vieţii publice”.
Să admitem că între motivele propulsării lui Gh.I. Brătianu în viaţa
politică a fost şi o asemenea nevoie culturală, a contactului direct cu
realitatea. Altfel, analiza prezenţei lui în viaţa politică, aşa cum reiese din
corespondenţa particulară, pe lângă satisfacţia nuanţării unui profil
interesant, ar fi prea marcată de impresia deturnării unei energii
44

Bibl.Acad., Mss, S.13/CD III (Gh.I. Brătianu către N. Zigre, la 8 decembrie 1936).
Invitaţia are aparenţa unei formule prin care Brătianu, care rezistă „asimilării” de
către Partidul poporului, să fie evitat.
46
Idem, S.2 (4)/CD III (Mareşal Averescu către Gh.I. Brătianu, la 11 aprilie 1937).
47
Idem, S.4(2)/CD III, 12 aprilie 1937.
48
Discursul de recepţiune LXXXI ..., p. 12.
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intelectuale pe căi nefertile 49.
*

*

*

După 24 de ani am decis reeditarea acestui text. Motivele sunt mai
multe. Între cele scrise de mine, acest text l-am descoperit mai puţin
vizibil decât altele. Aproape uitat, l-am recitit cu satisfacţie. M-am gândit
să-l arăt mai ales cercetătorului tânăr preocupat, firesc, şi de asimilarea
mecanismelor cercetării.
Textul a fost publicat iniţial în volumul cu titlul: Istorie şi
civilizaţie - profesorului C. Cihodaru la a 80-a aniversare, Iaşi, 1988,
sub îngrijirea profesorilor Ion Toderaşcu şi Ion Agrigoroaiei, apărut întrun tiraj modest şi în condiţii grafice care fac astăzi dificilă, mi s-a spus,
operaţiunea de xerocopiere.
Trebuie eliminată preocuparea mea pentru sporirea numărului
lucrărilor, arareori suficient şi pentru mine, acum, nerelevant. Suntem
atenţi şi la un fel de cursă grăbită a confraţilor pe cantitate şi număr de
studii, uneori în dauna calităţii şi cu efecte redundante. Acest context
explică pronunţarea repetată, de-a lungul celor scrise de noi, în favoarea
calităţii, năzuinţa spre a scrie mult şi bine rămânând întreagă 50.
De la început, titlul a ridicat probleme; ele persistă şi acum.
Esenţial este să se înţeleagă faptul că documentarea în anii ’70 şi ’80
punea cercetătorului, mai ales celui din afara capitalei, dificultăţi care
astăzi par de neînţeles. Accesul limitat şi preferenţial la arhive m-a
determinat să exploatez, aproape disperat, această categorie de surse,
asumându-mi riscurile aferente dozei lor de subiectivism şi avantajele
recuperării din culoarea epocii. Aşadar: apreciez titlul ca fiind adecvat
împrejurărilor şi onest.
Există explicaţii ale focalizării atenţiei asupra personalităţii
49

La 9 ianuarie 1938 scria lui C.I.G. Brătianu (Dinu), şeful Partidului liberal: „Am
convingerea... că împrejurările grele prin care trece ţara cer partide puternice şi unite
şi că ele impun în primul rând o unire a forţelor liberale” (Bibl.Acad., Mss., S.6/CD
III). La 10 ianuarie, prin reintrarea Partidului georgist în cel liberal, înceta funcţia de şef
de partid a lui Gh.I. Brătianu.
50
Vezi şi Origini controversate ale celui de-al doilea război mondial, Postfaţă la
A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, Traducere şi note de
Lucian Leuştean, Polirom, 1999, p. 245.

istoricului Gh.I. Brătianu, medievist. Am apreciat apetenţa medieviştilor
autentici pentru fapte şi aceasta în contextual năzuinţei mele de a
îndepărta „crustele” ideologice ale perioadei în care elaboram. Brătianu
însă a venit cu experienţa agonisită ca medievist în plină istorie
contemporană pe care ar fi putut s-o numească recentă sau imediată.
Mă fascinează felul cum el, medievistul, „străpunge aparenţele”;
cum reuşeşte să se înalţe deasupra „hărmălaei” cotidiene şi să arate
inspirat spre elemente esenţiale la care contemporanii să mediteze şi
pentru care ar merita să acţioneze.
Chemat şi eu să particip la volumul consacrat Profesorului C.
Cihodaru, m-am gândit să folosesc această lucrare „în conservare”, pe
„şantierul” efortului de a analiza relaţiile dintre opoziţie şi putere, tema
tezei de doctorat şi a cărţii publicate. Cercetătorul atent va sesiza travaliul
meu tăcut de a distribui atent accentele, când pe omul politic Brătianu,
când pe context, unul fascinant pentru cercetătorul relaţiilor între oameni
şi partide într-o perioadă dată. Tot din aceste cercetări colaterale a
rezultat şi contribuţia sub titlul Gh.I. Brătianu şi succesiunea Uriaşului.
Repere, în Confluenţe istoriografice româneşti şi europene. 90 de ani
de la naşterea istoricului Gh.I. Brătianu, coordonator Victor Spinei,
Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, 1988.
Între timp, am fost nevoit să tot schimb priorităţi iar atenţia
cercetătorilor a persistat asupra lui Gh.I. Brătianu. De-ar fi să ne uităm fie
şi după momentul 1988, apreciat de noi ca un nivel al informării asupra
istoricului, găsim nume prestigioase care s-au oprit asupra subiectului:
Pompiliu Teodor, Ion Toderaşcu, Şerban Papacostea, Petre Otu (un nivel
semnificativ al anului 2003), Aurel Pentelescu, Ion Aurel Pop, Panfil
Mititelea, Cornelia Bodea, Al. Zub, Florin Constantiniu, Ştefan
Delureanu, Claudiu Şecaşiu ş.a.
Idei din acest studiu consacrat profesorului Cihodaru au fost
urmărite şi analizate în alte lucrări ale noastre despre N. Titulescu,
Locarno Oriental, Relaţii româno-franceze etc. Aceste eforturi fnalizate
concretizează şi năzuinţa realizării unei sinteze preponderent pe analize
proprii.
Revenim pe palierul motivelor deciziei de a relua acest text.
Opţiunea iniţială pentru el se făcea în 1987, în plină dictatură a regimului
Ceauşescu. Comportamentul lui Brătianu în faţa tendinţelor dictatoriale
ale lui Carol al II-lea era menit şi să sugereze variante posibile în
„noaptea dictatorială”, care părea fără speranţe. Şi în zilele noastre

frecvenţa folosirii cuvântului/noţiunii/ideii de dictatură, cu şi fără rost,
atrage atenţia şi se poate constitui într-un stimulent pentru a zăbovi din
nou asupra profilului Gh. I. Brătianu.
Aşadar, revenirea asupra acestui text prezintă mai multe avantaje,
în opinia noastră, primele două fiind cele mai importante: prilejuieşte
insistenţa asupra destinului profesorului Gh. I. Brătianu, medievist pe
care îl acceptăm şi îl dorim ca model. Ne-ar bucura să se constate într-o
zi că am năzuit să ne putem revendica (spiritual) şi de la Gh.I. Brătianu
(1) şi (2) oferă ocazia de a aminti şi numele profesorului C. Cihodaru,
aşezat de mine respectuos între cei care au vrut să mă înveţe, dar eu atâta
am putut asimila în efortul de a recepta judecata sănătoasă a Domniei
Sale, bruiată, parcă, uneori, de lipsa de spectaculozitate.
La capătul acestor rânduri, scrise cu privirea aţintită asupra lui Gh.
I. Brătianu şi N. Iorga, se crează şi posibilitatea de a vedea destinul
amândurora marcat de calitatea de savant şi de soldat (mai ales în planul
activităţii politice). Nu este locul să insistăm acum asupra pluralităţii
motivelor opţiunii lor pentru activitatea politică. Să fi fost şi setea de
putere? În ce doză? Sigur ei au vrut să-şi servească ţara în dublă ipostază.
Înţelegând aviditatea amândurora de a percepe corect procesul cotidian al
facerii istoriei, pentru a putea scrie mai adecvat, rămâne fără răspuns
întrebarea: Care a pierdut mai mult sub raportul împlinirii: savantul sau
soldatul?
Gh. I. Brătianu in the light of his personal correspondence
Abstract
Our analysis has in view a special emphasis on political pressence in
romanian political life between 1927 and 1938 of a great historian: Gh. I.
Brătianu, a medievalist able to write contemporary history as well.
Our investigation relies on published and especially unpublished sources
as well. The personal correspondence of Gh. I. Brătianu kept in the Manuscript
Division of Biblioteca Academiei, in Bucharest, was widely used. We
constantly kept in mind the proper equilibrium between the useful and natural
subjectivity of this kind of information and the necesity for a balanced
appreciation of his personality.

DESCRIPTIO BESSARABIAE
Alexandru Zub
De sub pana eruditului şi neobositului istoric Ion Ţurcanu din Chişinău
a mai ieşit, de curând, o carte de referinţă, una privitoare la spaţiul prutonistrian în mileniul trecut. Intitulând-o Descrierea Basarabiei1, autorul a voit
anume să lege noul său demers ştiinţific de celebra sinteză cantemiriană
Descriptio Moldaviae (1714), elaborată la invitaţia Academiei din Berlin, ca
mijloc de a informa lumea savantă, dar şi pe diplomaţi, călători, oameni de
stat, asupra unei ţări care de peste două secole se afla sub suzeranitate
otomană, fără a-şi fi pierdut însă autonomia şi personalitatea istorico-culturală.
Miron Costin făcuse cumva acelaşi lucru, scriind o istorie în versuri (Poema
polonă), la îndemâna regatului vecin, ale cărui ambiţii de hegemonie zonală
nu se epuizaseră încă. Aşa va face şi M. Kogălniceanu, la jumătatea secolului
XIX, publicând în franceză o istorie parţială, nişte fragmente de cronici
interesând lumea străină, apoi nişte studii în apărarea Bucovinei şi a chestiunii
danubiene, toate în limba diplomaţiei din epoca sa2. Pe aceeaşi linie, de
apărare a demnităţii colective cu argumente extrase din trecut, se vor plasa
mai toţi istoricii noştri de seamă, de la A.D. Xenopol şi N. Iorga la I.I. Nistor
şi G. Brătianu, unii plătind scump intransigenţa în apărarea istoriei noastre.
Dacă am evocat aceste nume este pentru a sugera o eventuală cheie de
lectură a noii cărţi semnată de I. Ţurcanu, fără a ignora faptul că s-ar putea
porni şi de la scrierile lui B.P. Hasdeu, basarabean la origine, obsedat şi el de
evoluţia istorică a provinciei natale. Nu e surprinzător că autorul volumului de
faţă a pus pe frontispiciu un motto semnat de Mircea Eliade, editorul lui
Haşdeu din perioada interbelică: „Ne-am alcătuit într-un uragan şi am crescut
în vifor”.
Constatând că o lucrare ca aceasta nu e deloc simplă, dată fiind imensa
documentaţie existentă, ca şi dificultatea de a găsi răspunsuri adecvate, I.
Ţurcanu adoptă, ca şi marii săi înaintaşi în domeniu, atitudinea omului de
ştiinţă dispus să verifice totul, de la surse şi comentarii, la „situaţiile confuze”,
1
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Cartier, 2011, 456 p.+XXXII pl.
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geopolitic şi statal, din epoca noastră. A recurs de aceea la „documente,
cronici, memorii, rezultate ale cercetărilor arheologice, monografii istorice,
articole ştiinţifice, materiale numismatice, lingvistice, scrieri geografice,
economice etc.”, la care se adaugă un mare număr de unităţi cartografice,
folosite destul de ingenios.
Ambiţia autorului a fost să lămurească de ce „un teritoriu care, în
Antichitate, s-a aflat vreme îndelungată sub influenţa marilor civilizaţii greacă
şi romană, la un moment dat, s-a pomenit şters aproape cu totul din istorie
pentru o perioadă de o mie de ani” (p. 14), acel „mileniu obscur”, pe seama
căruia s-au emis tot felul de ipoteze privind dimensiunea geografică şi istorică
în intimă conexiune.
Originea numelui Basarabia, pe urmele unei vaste literaturi aporetice,
istoria timpurie a spaţiului pruto-nistrian, intim legată de arealul carpatodanubiano-pontic, complicaţiile geopolitice în care i-a fost dat să caute
formule de existenţă onorabilă, timp de secole, constituie tema acestui volum,
a cărui miză nu poate fi estimată corect decât în raport cu „literatura”
precedentă. Concluzia autorului e că numele Basarabia comportă o origine
cumană, definind un teritoriu est-carpatin, extins apoi (idee prezentă şi la
Cantemir) asupra dinastiei muntene. Autorul analizează minuţios schimbările
produse în regiune, constatând că „numele de Basarabia este înlocuit treptat de
cel al Moldovei”, spre a defini până la urmă numai Bugeacul şi a se extinde
iarăşi, după raptul din 1812, asupra întregii zone pruto-nistriene.
Se recunoaşte, în concluzie, că „există unele lucruri neclare legate de
această problemă, de unde rezultă şi o serie de sarcini ce urmează să fie
rezolvate pe parcursul cercetărilor viitoare” (p. 373). Dominaţia cumană în
zonă reclamă şi ea noi studii, ca şi celelalte dominaţii: tătară, otomană, rusă,
analizate succint în volum. Aceeaşi recomandare se referă la „relaţia celor
două părţi ale Moldovei, cea de la vest şi cea de la est de Prut, în ajunul
formării statului moldovenesc în primele secole ale existenţei sale”, până la
dramatica ruptură de la începutul secolului XIX, produsă la un secol după
decizia „domnului-ideolog” (aşa l-a numit Iorga pe Cantemir) de a se alia cu
ruşii.
Poziţia geopolitică e definitorie pentru statutul oricărei etnii, cu atât mai
mult când e vorba de una ca a noastră, plasată la „răspântie de imperii” şi
supusă mereu la presiuni de tot felul. O remarcă de ansamblu se cuvine a fi
menţionată aici: „Cu cât înaintăm în trecut, cu atât cunoaşterea mediului
natural este mai necesară pentru cercetarea istoriei spaţiului care ne
interesează. Această trebuinţă se explică şi prin insuficienţa informaţiei

privind timpurile vechi şi foarte vechi, fapt ce impune sarcina compensării ei
cu orice fel de date care pot servi, oricât de puţin, drept surse istorice. Istoria
Basarabiei medievale, conchide autorul, resimte acut sărăcia informaţiei
istorice şi tocmai de aceea eventualele date asupra biosferei acestui spaţiu, ca
rod al viitoarelor cercetări, ar putea contribui esenţial la clarificarea unor
momente şi fenomene importante din acele vremuri” (p. 378). Ideile
braudeliene sunt şi sub acest unghi binevenite, alături de atâtea altele din
marea istoriografie, puse la lucru, fără ostentaţie, în volum.
Din arealul românesc n-a fost omis mai nici un nume semnificativ
pentru tema tratată. Aparatul critic şi indicele final întăresc impresia că avem
în faţă un text de aleasă erudiţie, lesne integrabil în opera autorului şi în
„literatura” nespus de complexă a temei în ansamblu. Ar fi de amintit e.g.:
Bibliografia istorică a Basarabiei şi Transnistriei (2005); Istoria
românilor, cu o privire mai largă asupra culturii (2007); În căutarea
originii numelui Basarabia (2010). Ultimul titlu e şi cel mai strâns legat de
materia noului volum, materie susţinută convingător de cele 67 de hărţi,
reproduse la urmă secvenţial.
Ca şi în alte studii, istoricul se vădeşte preocupat de elementele noi (sub
unghi documentar sau exegetic) pe care le reclamă tema. Informaţia nouă şi
interpretarea personală (însă respectând mereu opiniile existente) concură la
noul edificiu, gândit ca un studiu mai curând analitic, în care totuşi se
urmăresc, insistent, câteva idei de bază, de regulă controversate sau
beneficiind de un aport informaţional care obligă. Nota polemică e sesizabilă
mai peste tot, fie că e vorba de autori mai vechi sau mai noi.
Unele capitole sau paragrafe din studiu au mai apărut în diverse
publicaţii, ceea ce explică o anumită redundanţă şi unele repetări, asumate
însă, în text, cu explicaţii rezonabile. Autorul e atent la exactitatea expresiei,
fără să devină calofil cu orice preţ.
Pentru a fi apreciată la justa măsură, Descrierea Basarabiei se cuvine a
fi pusă în relaţie şi cu alte scrieri publicate de I. Ţurcanu, de-a lungul câtorva
decenii, îndeosebi cu vasta monografie dedicată Unirii din 1918 şi studiile
despre unele aspecte din perioada interbelică sau de mai târziu, în care se
recunosc aceleaşi calităţi de scrupul documentar şi de exegeză a
evenimentelor.
Aflat în plină forţă creatoare, istoricul I. Ţurcanu ne poate oferi încă
destule surprize privind acelaşi spaţiu etnocultural, probleme nebănuite din
alte spaţii geopolitice sau din istoriografia însăşi.

Description of Basarabian Country
Abstract
Starting from the book of Ion Ţurcanu, Description of the Country of
Basarabia, the territory between the rivers Prut and Nistru in their historical
evolution (from the first centuries of the Second Millennium until the end of
the Twentieth Century), Chişinău, 2011, the author makes some significant
considerations regarding the research in the history of the territory between Prut
and Nistru, and underlines the importance in the present time of this theme.
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FRONTIERA SOVIETO-ROMÂNĂ FIXATĂ ÎN 1944-1947
ÎN CONFORMITATE CU AŞA-ZISUL ACORD DIN 28 IUNIE 1940
Ion Agrigoroaiei
„...Considerând că din punctele de vedere geografic,
etnografic, istoric şi economic, unirea Basarabiei cu România
este pe deplin justificată;
Considerând că populaţiunea Basarabiei a manifestat
dorinţa de a vedea Basarabia unită cu România...
Art. 1. Înaltele părţi contractante declară că recunosc
suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei, cuprins
între frontiera actuală a României, Marea Neagră, cursul
Nistrului de la gura sa până la punctul unde este tăiat de
vechiul hotar dintre Bucovina şi Basarabia, şi acest vechiu
hotar.”

Tratatul de la Paris privitor la unirea
Basarabiei cu România,
28 octombrie 1920

În primăvara anului 1944, Frontul de Răsărit se apropia de nordestul României; la sfârşitul lui martie, trupele sovietice intrau în Cernăuţi,
iar până la mijlocul lui aprilie ocupau judeţele Soroca, Bălţi şi parţial
judeţele Orhei şi Lăpuşna. În aceste împrejurări, Ion Antonescu a dispus
evacuarea nordului Bucovinei şi a Basarabiei, pe baza unui plan pregătit
încă din toamna anului 1943 1. La 12 aprilie, trupele sovietice au ajuns la
Tiraspol şi au forţat Nistrul, formând un cap de pod pe malul drept al
fluviului. Luptele au continuat, ajungându-se la aliniamentul Tg. Neamţ,
Iaşi, Chişinău, Dubosari şi în continuare pe Nistru până la Marea Neagră.
În legătură cu atingerea Prutului de către Armata Roşie, Molotov a
făcut la 2 aprilie 1944 o declaraţie, în care menţiona: „Guvernul sovietic
aduce la cunoştinţă că Armata Roşie, urmărind armatele germanoromâne, a trecut Prutul şi a intrat pe teritoriul românesc (observăm şi aici
nerecunoaşterea spaţiului dintre Nistru şi Prut ca fiind teritoriu românesc
– n.ns., I.A.). Comandamentul suprem al Armatei Roşii a dat ordin
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unităţilor sovietice care înaintează să urmărească pe inamic până ce va fi
înfrânt sau capitulează. În acelaşi timp, guvernul sovietic declara că nu
urmăreşte să dobândească nici o parte din teritoriul românesc (de la vest
de Prut – n.ns., I.A.) şi nici să schimbe rânduirea socială din România.
Înaintarea Armatei Roşii pe teritoriul românesc este dictată numai de
necesităţi militare şi de continuarea rezistenţei inamicului”. Dincolo de
„concepţia” specifică asupra teritoriului românesc, declaraţia urmărea să
inducă în eroare cercurile aliate asupra adevăratelor obiective urmărite pe
plan politic. Într-o manieră sau alta, Londra precizase că nu recunoscuse
modificarea de teritoriu din 28 iunie 1940, dar acum, faţă de declaraţia
lui Molotov, era de acord cu atitudinea sovietelor. În noile împrejurări,
din primăvara anului 1944, Marea Britanie şi S.U.A. nu erau dispuse să
acţioneze în favoarea României.
Declaraţia din 2 aprilie 1944 a fost urmată de prezentarea de către
U.R.S.S. a condiţiilor de armistiţiu cu România, ce urmau să fie trimise
lui Ion Antonescu şi lui Iuliu Maniu, prin Barbu Ştirbei, care se afla la
Cairo. Propunerile sovietice cuprindeau, între alte clauze împovărătoare,
pe aceea privind „restabilirea graniţei româno-sovietice în concordanţă
cu acordul din 1940” 2, idee susţinută şi de Londra. Chestiunea viitoarei
frontiere cu U.R.S.S. a fost abordată şi în cadrul tratativelor secrete
româno-anglo-americane şi româno-sovietice din primăvara şi vara
anului 1944. Sub presiunea lui W. Churchill, preşedintele F.D. Roosevelt
a trecut peste anumite rezerve, exprimate de Departamentul de Stat şi a
fost de acord cu atitudinea Marii Britanii, ce urmărea să-şi asigure
controlul asupra Greciei.
În dimineaţa zilei de 20 august 1944 s-a declanşat ofensiva
sovietică, care a rupt frontul Iaşi-Chişinău, înregistrând rezultate inegale
în diferite direcţii. Prin lovitura de stat de la 23 august 1944, România a
ieşit din războiul împotriva Naţiunilor Unite, situaţie care a permis
înaintarea într-un ritm rapid a trupelor sovietice spre sud. În ziua de 24
august 1944, sovieticii ocupau Chişinăul, iar câteva zile mai târziu,
Uniunea Sovietică ajungea să stăpânească din nou teritoriile româneşti
răpite la 28 iunie 1940, precum şi o parte din Moldova din dreapta
Prutului.
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Desprinderea de Axă a creat condiţii pentru încheierea armistiţiului
cu puterile antihitleriste. Noul guvernul român s-a pronunţat în acest sens
şi a solicitat recunoaşterea pentru România a calităţii de cobeligeranţă, în
timp ce Moscova nu a ţinut seama de consecinţele Actului de la 23
august. Trupele sovietice au continuat ofensiva în spaţiul românesc,
ocupând până la jumătatea lunii septembrie cea mai mare parte a ţării; s-au
înregistrat numeroase acte de violenţă şi jaf, o stare de confuzie generată
de ridicarea şi transformarea în prizonieri de război a peste 100.000 de
români, militari şi civili, sub pretextul continuării stării de război între
cele două state. Primul ministru român, generalul Constantin Sănătescu,
nota la 1 septembrie 1944: „Nu am nici o veste de la Moscova; semnarea
armistiţiului ar pune capăt în parte dezordinii de acum. Pe motivul că
suntem încă în război, ruşii pradă peste tot [...]. Sosesc la Preşedinţie
reclamaţii din toate locurile pe unde ajung trupele ruse”. Reclamaţii
similare soseau cu zecile de mii şi la Marele Stat Major român din
regiunile ocupate de Armata Roşie 3.
După mai multe amânări, deşi delegaţia română a sosit la Moscova
în ziua de 30 august, aceasta a fost convocată în prima şedinţă, prezidată
de Molotov, la 10 septembrie 1944, atunci când ţara era ocupată de către
sovietici. Convenţia de armistiţiu semnată (în zorii zilei de 13
septembrie, dar datată 12 septembrie 1944) de către reprezentanţii
României, pe de o parte, şi mareşalul R.I. Malinovski, pe de altă parte, în
numele Puterilor Aliate, ca reprezentant al „Înaltului Comandament Aliat
(Sovietic)”, depăşea cu mult caracterul unui document de acest gen, cu
conţinut militar şi pe termen scurt. Prevederile referitoare la
despăgubirile de război, la graniţele României, la participarea pe frontul
hitlerist, la viitorul statut al statului la Conferinţa păcii şi altele ne arată
că suntem în faţa unui tratat de pace în formă concisă, impus de Uniunea
Sovietică, cu acordul reprezentanţilor Marii Britanii şi S.U.A. 4
Convenţia de armistiţiu consemna în preambul că Guvernul şi
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Înaltul Comandament al României, recunoscând faptul înfrângerii,
acceptă condiţiile armistiţiului prezentate de cele trei Puteri Aliate.
Reprezentanţii României, având depline puteri, pe de o parte, şi
reprezentantul Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), mareşalul R.I.
Malinovski („autorizat pentru aceasta de către guvernele Uniunii
Sovietice, Regatului Unit şi S.U.A.”), pe de altă parte, au semnat
condiţiile cuprinse în cele 20 de articole. Era reluată şi subliniată poziţia
adoptată anterior, prin care occidentalii erau de acord cu condiţiile dictate
de sovietici şi le lăsau acestora „mână liberă” în relaţia cu România. Mai
mult, prin art. 18, se înfiinţa o Comisie Aliată de Control, „care va lua
asupra sa, până la încheierea păcii, reglementarea şi controlul executării
prezentelor condiţiuni, sub conducerea generală şi ordinele Înaltului
Comandament Aliat (Sovietic), lucrând în numele Puterilor Aliate”.
Ocupată militar, România devenea, în fond, un stat la ordinele Înaltului
Comandament Sovietic, ale Moscovei. Într-o oarecare contradicţie cu
cele afirmate în preambul (România, ţară înfrântă), în art. 1 se consemna
că la 24 august 1944 România a încetat toate operaţiile militare împotriva
U.R.S.S. (fără nici o trimitere la Actul de la 23 august), a ieşit din
războiul împortiva Naţiunilor Unite şi s-a alăturat acestora în războiul
împotriva Germaniei şi Ungariei, „cu scopul de a restaura independenţa
şi suveranitatea României”. Cele 12 divizii de infanterie române şi
serviciile tehnice auxiliare, puse la dispoziţia frontului, intrau sub
conducerea generală a Înaltului Comandament Aliat (Sovietic). Se
urmărea, desigur, înfrângerea mai rapidă a Germaniei hitleriste, ceea ce
se va realiza şi prin contribuţia substanţială a României, dar scopul
restaurării independenţei şi suveranităţii acesteia nu intra deloc în
preocupările sovieticilor, care mascau prin asemenea formulări în faţa
occidentalilor adevăratele intenţii, nu numai aici, ci într-o vastă zonă a
Europei.
Nu analizăm aici celelalte prevederi: despăgubiri acordate Uniunii
Sovietice în valoare de 300.000.000 $, la care se adăugau şi alte
despăgubiri; arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de
război; controlul sovietic asupra tipăriturilor, spectacolelor de teatru şi de
film, asupra mijloacelor de comunicaţie ş.a.
Art. 4 era formulat astfel: „Se restabileşte frontiera de stat între
U.R.S.S. şi România, stabilită prin acordul sovieto-român din 28 iunie
1940”. Statului român i se impunea să recunoască trecerea în componenţa
Uniunii Sovietice a Basarabiei, a nordului Bucovinei si a unei părţi din

judeţul Dorohoi, fără nici o negociere. În cea de a doua şedinţă a
„discutării” textului Convenţiei, la 11 septembrie 1944, V.M. Molotov,
referindu-se la frontiera româno-sovietică, a afirmat promt: „Acest lucru
nu se poate discuta. A fost primită la început (de fapt, o condiţie sine qua
non a purtării discuţiilor - n.ns., I.A.) şi stă la baza Armistiţiului. Trecem
la articolul 5” 5. Afirmaţia din art. 4, că graniţa fusese stabilită la 28 iunie
1940 printr-un acord sovieto-român, reprezintă un fals grosolan, menit să
înşele opinia publică internaţională. Se consemna în termenii Convenţiei
de Armistiţiu un delict al dreptului internaţional, reprezentat de anexarea
prin forţă – sub forma ultimatumului, însoţit de intrarea intempestivă a
trupelor şi administraţiei sovietice – a teritoriilor respective. Preşedinte al
Partidului Naţional Ţărănesc şi ministru secretar de stat în guvernul gen.
C. Sănătescu, Iuliu Maniu, afirma în şedinţa din 16 septembrie a
Consiliului de Miniştri:
„... În ce priveşte Basarabia şi Bucovina, suntem o ţară
învinsă, ni s-au impus anumite condiţiuni de armistiţiu şi nu avem
ce face şi ne supunem, fiindcă suntem într-o situaţie silită. A fost
punctul cel mai dureros acela în care se spune că hotarul României
este acela fixat în 1940...”.
Prin art. 19, guvernele aliate declarau nule şi neavenite hotărârile
„Arbitrajului de la Viena” şi îşi exprimau acordul ca Transilvania, sau
cea mai mare parte a acesteia, să fie restituită României, cu condiţia
confirmării prin viitorul tratat de pace. Această formulare a oferit
Ungariei speranţa obţinerii la Conferinţa de pace a Transilvaniei sau a
unei părţi din aceasta 6.
Pretenţiile sovietice depăşeau la Dunăre vechiul statut teritorial al
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Basarabiei. Delegaţii sovietici au cerut un traseu mai la sud de talvegul
braţului Chilia, înglobând Uniunii Sovietice unele ostroave şi, în plus,
braţul principal de vărsare Stari-Stambul. Nu s-a ajuns deocamdată la un
traseu admis de ambele părţi; frontiera pe Chilia rămânea neclarificată.
Aşa cum s-a mai afirmat, documentul nu reprezenta o convenţie de
armistiţiu, ci un dictat, o capitulare necondiţionată. Prin art. 4, Uniunea
Sovietică punea din nou în aplicare, cu consimţământul delegaţilor Marii
Britanii şi ai S.U.A., art. III din Procotolul secret adiţional al Pactului
Moltov-Ribbentrop din 23 august 1939. O problemă gravă pentru poporul
român era „rezolvată” în mod unilateral, fără a se mai aştepta adoptarea
unei hotărâri în cadrul Conferinţei de pace.
La scurt timp după semnarea Convenţiei de Armistiţiu, în
octombrie 1944, primul ministru britanic, W. Churchill, încheia cu Stalin,
la Moscova, faimosul „acord de procentaj”, prin care se stabileau sferele
lor de influenţă în sud-estul Europei şi în răsăritul Mării Mediterane.
Între altele, România urma să rămână în proporţie de 90 % sub influenţa
Uniunii Sovietice, acelaşi procent pentru preponderenţa britanică în
Grecia. 7 În fapt, România va intra în scurt timp, în întregime, sub
dominaţia sovietică.
Guvernul dr. Petru Groza, format la 6 martie, nu a mai abordat în
documentele oficiale problema frontierei româno-sovietice, fiind
considerată „rezolvată” prin art. 4 al Convenţiei de armistiţiu. În faţa
manifestărilor anticomuniste, organizate de forţe politice democratice,
sovieticii au trecut la numeroase ameninţări, inclusiv la adresa integrităţii
teritoriale a României. În atmosfera deosebit de tensionată din toamna
anului 1945, cu două zile înainte de demonstraţia anticomunistă de la 8
noiembrie, Molotov declara în şedinţa Sovietului Suprem: „Moldova
sovietică înglobează în egală măsură totalitatea teritoriilor locuite de
moldoveni, ceea ce deschide posibilitatea extinderii în viitor a dezvoltării
ei naţionale” 8. Era deci sugerată posibilitatea trecerii Moldovei din
dreapta Prutului la Uniunea Sovietică, în cadrul R.S.S. Moldoveneşti,
dacă România nu se încadrează imediat „ordinii” promovate de Moscova.
7

Nicolae Baciu, Agonia României 1944-1948, Cluj-Napoca, 1990, p. 116 şi urm.; Ioan
Chiper, Florin Constantiniu, Adrian Pop, Sovietizarea României. Percepţii angloamericane (1944-1947), Bucureşti, 1993, p. 13-15, 81.
8
Cf. I. Constantin, op.cit., p. 218. În Iaşii acelei perioade, circula zvonul şi, pentru cei mai
mulţi temerea, stabilirii graniţei cu Uniunea Sovietică pe Munţii Carpaţi sau „măcar” pe
Siret.

Peste decenii, „soluţia” lui Molotov va fi susţinută deschis sau în forme
voalate de adepţi ai „moldovenismului”, preocupaţi de viitorul întregii
„naţiuni moldoveneşti”.
În timp ce delegaţia oficială a României la Conferinţa de pace nu a
ridicat această problemă sau a avut câteva intervenţii timide, membrii
grupului din exil au alcătuit o delegaţie neoficială, în frunte cu Gr.
Gafencu şi V.V. Tilea, care au desfăşurat o intensă activitate, purtând
discuţii cu membri ai delegaţiilor din ţările occidentale. În memoriul
depus pe masa Conferinţei la 9 august 1946, Gr. Gafencu expunea liniile
directoare ale evoluţiei societăţii româneşti între 1877 şi 1946, insistând
asupra stabilirii suveranităţii statale pe întreg teritoriul naţional. El
dezvăluia încă o dată caracterul acţiunii sovietice din 28 iunie 1940:
„Ultimatumul evacuării imediate a Basarabiei a constituit nu numai un
act de violenţă în privinţa realităţilor etnice şi istorice, ci de agresiune
care a modificat relaţiile paşnice, existente între România şi Rusia”; ca
atare, nu putea fi invocat ca bază pentru acceptarea acelor răşluiri
teritoriale. În cadrul acestor eforturi s-a înscris şi documentul intitulat
Principala revendicare a României: Basarabia şi Bucovina de Nord,
prezentat de fostul ministru român la Moscova, Nicolae Dianu.
„Basarabia – sublinia el – este istoric, etnic, economic şi prin voinţa
poporului său românească. «Acordul» de care vorbeşte proiectul
tratatului cu România, în al doilea aliniat al art. 1, nu a existat niciodată,
nici cu guvernul român şi, încă şi mai puţin, din partea poporului român”.
Aceste documente – şi numărul lor este mult mai mare – nu au fost luate
în considerare de Marile Puteri învingătoare. Cu toate acestea, acţiunile
întreprinse reprezintă o dovadă a responsabilităţii asumate de numeroşi
oameni politici şi diplomaţi de prestigiu, în momente extrem de dificile
pentru naţiunea română, aflată sub ocupaţia sovietică. 9
Proiectul tratatului cu România a fost adus mai întâi în discuţia
Consiliului Miniştrilor de Externe, în şedinţa din 7 mai 1946, atunci când
a fost declarat nul şi neavenit Dictatul de la Viena, restabilindu-se cu
Ungaria frontiera existentă la 1 ianuarie 1938, adică – adăugăm noi – cea
decisă prin Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920. În ce priveşte
9
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frontiera româno-sovietică, se prevedea revenirea la frontiera existentă la
1 ianuarie 1941, fixată în conformitate cu „Acordul” sovieto-român din
28 iunie 1940. Între timp, sovieticii au făcut, atât la nord, cât şi la sud,
unele „modificări”, încât frontiera stabilită în 1944-1946 nu mai era
aceeaşi cu cea impusă în 1940. Astfel, în ţinutul Herţa (jud. Dorohoi),
linia de demarcaţie, stabilită de Uniunea Sovietică în iunie 1944, a
înaintat în teritoriul românesc pe o lungime de 10-12 km şi o adâncime
de peste 500-600 m. În martie 1946, autorităţile sovietice au mai împins
graniţa pe o lungime de 1.200 m şi o adâncime de circa 70 m spre
localităţile Fundu Herţei şi Movila Herţei 10.
Se prevedea includerea Basarabiei în teritoriul Uniunii Sovietice,
cu frontiera de la sud pe talvegul braţului Chilia şi Stari-Stambulului, aşa
cum fusese definită prin art. 45 şi prin procesul verbal anexă al Tratatului
de la Berlin din 1878. Aşa cum s-a menţionat, în septembrie 1940ianuarie 1941 se purtaseră tratative la Moscova în legătură cu fixarea pe
teren a frontierei, dar nu s-a ajuns la un acord, deoarece sovieticii au
cerut un traseu mai la sud de cel precizat la 1878, Uniunea Sovietică
înglobând unele ostroave şi braţul de vărsare Stari-Stambul. În vara
anului 1944, sovieticii au mutat linia de demarcaţie în dauna României,
fixând-o pe braţul Musura. Prin aceasta se bloca accesul vaselor
româneşti pe braţul Chilia, iar statul român pierdea şi o importantă
poziţie strategică la graniţa cu U.R.S.S. 11. Reuniunea de la Paris a
miniştrilor de Externe ai celor Patru Puteri s-a pronunţat pentru
susţinerea poziţiei sovietice în stabilirea frontierei cu România; de
asemenea, au fost de acord cu frontiera dintre România şi Bulgaria fixată,
sub presiunea exercitată de Germania şi Italia, în zilele „Acordului” de la
Viena.
Proiectul Tratatului de pace cu România a fost publicat la
Moscova, Washington, Londra şi Paris, la 31 iulie 1946, şi adus la
cunoştinţa opiniei publice din ţară în ziua de 3 august. Era rezultatul
acordului celor patru Mari Puteri pentru majoritatea chestiunilor
10
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dezbătute la Conferinţa miniştrilor de Externe. Problemele teritoriale erau
reglementate în Partea I a proiectului, intitulată Frontiere, în numai două
articole! Frontierele României, indicate pe hartă (Anexa 1) – prevedea
art. 1 – erau cele existente la 1 ianuarie 1941, cu excepţia frontierei
româno-ungare, definită în art. 2, care declara „nule şi neavenite
hotărârile Sentinţei de la Viena din 30 august 1940”, fiind restabilită aici
frontiera de la 1 ianuarie 1938. Acelaşi art. 1 stabilea, printr-o singură
propoziţie, o graniţă străină de principiile etnice, istorice şi de drept
internaţional: „Frontiera sovieto-română este astfel fixată în conformitate
cu Acordul sovieto-român din 28 iunie 1940 şi cu Acordul sovietocehoslovac din 29 iunie 1945”. 12
Delegaţia României, condusă de Gh. Tătărăscu, vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Străine, a prezentat
documentul Atitudinea României faţă de Conferinţa de pace (12
august 1946), ce conţinea observaţii şi cerinţe justificate în probleme
economice, în ce priveşte cobeligeranţa, clauza naţiunii celei mai
favorizate etc., dar nu conţinea nici o obiecţiune referitoare la teritoriile
ocupate de Uniunea Sovietică. În cadrul Comisiei politice şi teritoriale,
care şi-a început lucrările la 24 august 1946, s-a discutat şi „Harta
României” (ca anexă la Tratat), tipărită la Moscova, la o scară foarte
mică, cu numeroase lipsuri şi „nepotriviri”. Gh. Tătărăscu a înaintat
Secretariatului general al Conferinţei de pace o notă în care erau
semnalate „uşoare erori în executarea traseului cartografic al
frontierelor”; referirea era la ostrovul Corbu, de la sud de Turnu Severin,
trecut în componenţa Iugoslaviei, omiţând să le consemneze pe cele
privind ţinutul Herţa şi frontiera din Delta Dunării. Comisia nu a luat act
oficial de această notă; sovieticii au schimbat harta cu una pe care era
corectată numai „nepotrivirea” de la frontiera cu Iugoslavia, hartă
aprobată în unanimitate.
În şedinţa plenară din 10 octombrie 1946 s-a hotărât, aşa cum era
formulat în proiect, ca frontierele României, cu excepţia celor cu
12
Spre deosebirile de tratatele din 1919-1920, care conţineau numeroase articole
explicative, referitoare la problemele teritoriale, proiectul celui din 1946 trata aceste
modificări de teritorii în numai două articole. Faptul era fără precedent, având în vedere
că practica dreptului internaţional constă în includerea, în asemenea situaţii, a
importante precizări referitoare la frontieră, la chestiuni conexe, cum ar fi schimbările
de cetăţenie, dreptul de opţiune, soarta bunurilor publice şi private, repartizarea datoriei
publice ş.a. (I. Constantin, op.cit., p. 226-227.)

Ungaria, să fie cele existente la 1 ianuarie 1941. La art. 1 se fixa frontiera
cu Uniunea Sovietică „în conformitate cu Acordul sovieto-român din 28
iunie 1940 şi cu Acordul sovieto-cehoslovac din 29 iunie 1945”.
Preşedinţia şedinţei a deţinut-o V.M. Molotov, care a supus articolul la
vot: „Articolul 1. Vom trece la votarea articolului 1. Nimeni nu cere
cuvântul. Articolul 1 este adoptat” 13.
La 10 februarie 1947, după aproape 10 luni de discuţii, a avut loc –
în Sala Orologiului de la Quai d’Orsay – ceremonia semnării Tratatului
de pace dintre Puterile Aliate şi Asociate şi România. Din partea
României, Tratatul a fost semnat de Gheorghe Tătărescu, Lucreţiu
Pătrăşcanu, Ştefan Voitec şi Dumitru Dămăceanu. În aceeaşi zi s-au
semnat şi tratatele de pace cu Italia, Finlanda, Ungaria şi Bulgaria 14. În
şedinţa din ziua de 23 august 1947, Adunarea Deputaţilor a adoptat în
unanimitate Legea privind ratificarea Tratatului de pace dintre Puterile
Aliate şi Asociate şi România; după şapte zile, Legea a fost promulgată
şi, începând cu data de 15 septembrie 1947, Tratatul de pace a intrat în
vigoare.
În acelaşi timp, ofensiva stângii, sprijinită substanţial de autorităţile
de ocupaţie sovietice, militare şi civile, lichida ultimele semne ale
democraţiei, instaurând regimul comunist şi integrând cu totul România
în ceea ce s-a numit lagărul socialist.
Şi după semnarea şi aplicarea Tratatului de pace, Uniunea Sovietică
a obţinut noi avantaje prin încălcarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale
a României. Astfel, prin Convenţia de la Belgrad, din 18 august 1948,
U.R.S.S. a scos de sub regimul internaţional braţul Chilia, încât accesul
din Marea Neagră în braţul Chilia, precum şi în porţiunea unde frontiera
părăseşte canalul navigabil, urmând canalele secundare, se putea face
doar cu permisiunea sovieticilor. Situată la 21 mile marine de ţărm,
13

Făcând trimitere la Acordul sovieto-cehoslovac, din 29 iunie 1945, tratatul desfiinţa
vecinătatea de nord a României cu Polonia şi Cehoslovacia, în schimbul celei cu U.R.S.S.
(Gh. Buzatu, România în războiul mondial..., p. 63; I. Constantin, op.cit., p. 239).
14
La 27 ianuarie 1947, avusese loc, în marea sală a Departamentului de Stat din
Washington, ceremonia semnării de către S. U. A. a tratatelor de pace, după şase zile
documentul sosind la Bucureşti. La 10 februarie 1947, la Paris, Tratatul cu România a
fost semnat de reprezentanţii (în ordinea din document): Uniunii Sovietice, Angliei,
Australiei, Bielorusiei, Canadei, Cehoslovaciei, Indiei, Noii Zeelande, Ucrainei, Uniunii
Sud-Africane (Şt. Lache, Gheorghe Ţuţui, România şi Conferinţa de pace de la Paris
din 1946, Cluj-Napoca, 1978, p. 302-303; V. Fl. Dobrinescu, op.cit., p. 185 şi urm.; Gh.
Buzatu, Stela Acatrinei, Daniel Onişor, Horia Dumitrescu, op.cit., p. 185-188.

Insula Şerpilor aparţinea României şi după semnarea Tratatului de la
Paris (10 februarie 1947), care reluase, cel puţin oficial, prevederile
Tratatului de la Berlin din 1878 (Art. 46 prevăzuse, între altele, trecerea
la România a insulelor alcătuind Delta Dunării, precum şi a Insulei
Şerpilor). Anul 1948 a adus şi anexarea Insulei Şerpilor de către
U.R.S.S., pe temeiul unei înţelegeri dintre dr. P. Groza şi V.M. Molotov
din 4 februarie (cu prilejul încheierii Tratatului de prietenie, colaborare şi
asistenţă mutuală între U.R.S.S. şi România), urmată de predarea Insulei
printr-un proces-verbal încheiat la 23 mai, semnat din partea guvernului
român de ministrul Lucrărilor Publice, Nicolae Profiri, şi de secretarul
general al Ministerului Afacerilor Externe, Eduard Mezincescu.
Parlamentele celor două ţări, România şi U.R.S.S., nu au analizat şi nu au
ratificat niciodată documentul. La 25 noiembrie 1949, printr-un alt
proces-verbal, s-a stabilit frontiera româno-sovietică pe Canalul Musura,
aflat la vest de braţul Chilia 15.
Tratatul de pace, semnat la 10 februarie 1947, consfinţea, în ce
priveşte frontiera cu Uniunea Sovietică, situaţia instituită prin Convenţia
de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 şi, implicit, situaţia creată la 28
iunie 1940, ce reprezenta punerea în aplicare a art. 3 din protocolul
adiţional secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, din 23 august 1939.
Această „reluare” reprezenta un fals evident, deoarece nu a existat nici
un acord sovieto-român, teritoriile respective fiind ocupate prin forţă, în
15
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urma unui atac armat. Marile Puteri au aprobat, în ciuda unor mici rezerve
exprimate insuficient de energic, pretenţiile Moscovei; ele nu au intervenit
nici atunci când sovieticii au mutat frontiera şi peste teritoriile prevăzute în
1939, „depăşite” mai întâi în 1940-1941 şi, apoi, în 1944-194816.
La 10 februarie 1947 se încheia capitolul dureros al participării
României la cel de al doilea război mondial. Şi în est, şi în vest,
obiectivul României fusese legitim: recuperarea teritoriilor pierdute în
1940. „Redobândirea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa
era la fel de îndreptăţită ca şi redobândirea nord-estului Transilvaniei, iar
continuarea operaţiilor militare dincolo de Nistru a fost tot atât de
necesară, sau chiar mai necesară – având în vedere primejdia reprezentată
de forţa militară a U.R.S.S. – decât continuarea operaţiilor militare
dincolo de frontiera de vest a României” 17. Armata Roşie era purtătoarea
unui regim de dictatură, ce se va extinde, cu consecinţe grave, pe o mare
parte a Europei. În Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa se
reinstaura regimul de dureroasă amintire din 1940-1941 şi, de data
aceasta, pentru o perioadă de timp mult mai lungă.
16

În legătură cu Tratatul de pace din 10 februarie 1947, în locul unei analize atente, cu
argumente în măsură să explice mersul evenimentelor şi poziţiile adoptate, din care nu
se exclude părerile diferite, într-o lucrare apărută recent, Serghei Nazaria se plasează în
afara istoriografiei ştiinţifice, formulând atacuri specifice unui procuror stalinist.
Semnarea Tratatului, prin care se stabilea graniţa dintre România şi Republica Moldova,
ar fi infirmat „teoria eliberării Basarabiei în 1941 de către armatele naziste” (în realitate,
se stabilea graniţa între România şi U.R.S.S., iar armata română nu făcea parte din
„armatele naziste”). Prin această teorie, s-ar urmări astăzi, nici mai mult, nici mai puţin,
decât lichidarea independenţei Republicii Moldova şi transformarea acesteia în
provincie a statului vecin. Autorul amestecă faptele, încercându-se justificarea existenţei
graniţei de est a României prin acordul coaliţiei antihitleriste, manifestat în redactarea
Tratatului, fără ca autorul să ţină seama de raportul între factorul geopolitic de moment
şi argumentele istorice, etnice, mereu valabile. Respingând de plano analizele
întreprinse de autori competenţi, din dreapta şi din stânga Prutului, atacând conducerea
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1
Declaraţia lui V. M. Molotov din 2 aprilie 1944,
după trecerea Prutului
Guvernul sovietic aduce la cunoştinţă că unităţile de înaintare ale
Armatei Roşii, urmărind armatele germane şi trupele române aliate cu
acestea, au trecut în câteva puncte Prutul şi au pătruns pe teritoriul
românesc. Comandamentul Suprem al Armatei Roşii a ordonat unităţilor
sovietice de înaintare să urmărească inamicul până la înfrângerea totală şi
capitulare.
În acelaşi timp, guvernul sovietic declară că nu urmăreşte scopuri
de cucerire a unei părţi din teritoriul românesc sau de schimbare a
regimului social existent în România şi că intrarea trupelor sovietice în
România este în exclusivitate dictată de necesităţile militare şi de
continuarea rezistenţei trupelor inamice.
23 august 1944. Documente, vol. II, Bucureşti 1984, p. 192-193; Ion Constantin,
România, Marile Puteri şi problema Basarabiei, Bucureşti 1995, p. 187.

2
Convenţia de armistiţiu între Guvernul Român şi
Guvernele Naţiunilor Unite
Guvernul şi Înaltul Comandament al României, recunoscând faptul
înfrângerii României în războiul împotriva Uniunii Republicilor
Socialiste Sovietice, Regatului Unit şi Statelor Unite ale Americii şi a
celorlalte Naţiuni Unite, acceptă condiţiunile armistiţiului, prezentate de
către Guvernele sus-menţionatelor trei Puteri aliate, acţionând în interesul
tuturor Naţiunilor Unite.
Pe baza celor de mai sus, reprezentanţii Guvernului şi Înaltului
Comandament Român, ministru de stat şi ministrul de Justiţiei, L.
Pătrăşcanu, ministru subsecretar de stat al Afacerilor Interne, adjutant al
Maiestăţii Sale Regelui României, general D. Dămăceanu, principele B.
Ştirbey şi d. G. Popp, având depline puteri, pe de o parte, şi
reprezentantul Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), mareşal al
Uniunii Sovietice R.I. Malinovski, autorizat pentru aceasta de către

Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit şi Statelor Unite ale
Americii, acţionând în interesul tuturor Naţiunilor Unite, pe de altă parte,
au semnat următoarele condiţiuni:
......................................................................................................................
4. - Se restabileşte frontiera de stat între Uniunea Republicilor
Socialiste Sovietice şi România, stabilită prin acordul sovieto-român din
28 iunie 1940.
......................................................................................................................
19. - Guvernele aliate socotesc hotărârile Arbitrajului de la Viena,
cu privire la Transilvania, ca nule şi inexistente şi sunt de acord ca
Transilvania (sau cea mai mare parte a ei) să fie restituită României, sub
condiţia confirmării prin Tratatul de pace, şi guvernul sovietic este de
acord ca forţele sovietice să ia parte, în acest scop, în operaţiuni militare
comune cu România, contra Germaniei şi Ungariei.
20. - Prezentele condiţiuni intră în vigoare în momentul semnării lor.
Făcut la Moscova, în patru exemplare, fiecare în limbile, rusă,
engleză şi română, exemplarele ruseşti şi englezeşti fiind autentice.
12 septembrie 1944.
Din însărcinarea Guvernului şi Înaltului Comandament al
României:
(ss) Lucreţiu Pătrăşcanu
(ss) G-ral Adj. Dămăceanu
(ss) Barbu Ştirbey
(ss) Ghiţă Popp
Din însărcinarea guvernelor Statelor Unite ale Americii, Uniunii
Republicilor Socialiste Sovietice şi Regatului Unit:
(ss) Malinovski
România liberă”, nr. 33 din 17 septembrie 1944; 23 august 1944. Documente, vol. II,
Bucureşti, 1984, p. 707-710; Ştefan Lache, Gheorghe Ţuţui, România şi Conferinţa de
pace de la Paris din 1946, Cluj-Napoca, 1978, p. 315-318; Gh. Buzatu, Războiul
mondial..., p. 59-60.
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Tratatul de pace între România şi Puterile aliate şi asociate.
10 februarie 1947, Paris
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii

Britanii şi al Irlandei de nord, Statele Unite ale Americii, Australia,
Republica Sovietică Socialistă a Bielorusiei, Canada, Cehoslovacia,
India, Noua Zeelandă, Republica Sovietică Socialistă a Ucrainei şi
Uniunea Sud-Africană, ca state aflate în război cu România şi care au
purtat în mod activ războiul împotriva statelor europene inamice cu forţe
militare importante, desemnate în cele ce urmează cu numele de „Puterile
aliate şi asociate”, de o parte, şi România, de altă parte;
Având în vedere că România care a încheiat o alianţă cu Germania
hitleristă şi a participat, alături de ea, la războiul împotriva Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste, a Regatului Unit, a Statelor Unite ale
Americii şi a altor Naţiuni Unite, poartă partea sa de răspundere în acest
război;
Având în vedere însă că la 24 august 1944 România a încetat toate
operaţiunile militare împotriva Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
s-a retras din războiul contra Naţiunilor Unite şi a rupt relaţiile cu
Germania şi sateliţii ei şi că, după ce a încheiat la 12 septembrie 1944 un
armistiţiu cu guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
Regatului Unit şi Statelor Unite ale Americii, lucrând în interesul tuturor
Naţiunilor Unite, ea a participat activ la războiul împotriva Germaniei; şi
Având în vedere că Puterile aliate şi asociate şi România sunt
doritoare să încheie un tratat de pace care să reglementeze, în
conformitate cu principiile de justiţie, chestiunile aflate încă în suspensie
de pe urma evenimentelor amintite mai sus, şi să constituie baza unor
relaţiuni amicale între ele, îngăduind astfel Puterilor aliate şi asociate să
sprijine cererea României de a deveni membră a Organizaţiei Naţiunilor
Unite, precum şi de a adera la orice convenţie încheiată sub auspiciile
Naţiunilor Unite;
Pentru aceste motive au căzut de acord să proclame încetarea stării
de război şi să încheie în acest scop Tratatul de pace de faţă, desemnând
în consecinţă, pe plenipotenţiarii subsemnaţi care, după ce au prezentat
deplinele lor puteri, găsite în bună şi cuvenită formă, s-au înţeles asupra
dispoziţiunilor ce urmează:
PARTEA I
FRONTIERE
Articolul 1
Frontierele României, indicate în harta anexată Tratatului de faţă

(Anexa 1), vor fi cele care erau în fiinţă la 1 ianuarie 1941, cu excepţia
frontierei româno-ungare care este definită în articolul 2 al Tratatului de faţă.
Frontiera sovieto-română este astfel fixată în conformitate cu
Acordul sovieto-român din 28 iunie 1940 şi cu Acordul sovieto-cehoslovac
din 29 iunie 1945.
Articolul 2
Hotărârile Sentinţei de la Viena din 30 august 1940 sunt declarate
nule şi neavenite. Frontiera dintre România şi Ungaria este restabilită
prin articolul de faţă astfel cum exista la 1 ianuarie 1938.
......................................................................................................................
Şt. Lache, Gh. Ţuţui, op.cit., p. 324-325; Ion Enescu, Politica externă a României în
perioada 1944-1947, Bucureşti, 1979, p. 429 şi urm.; Gh. Tanasă, Şt. Arsene, op.cit., p.
479-480.
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Protocolul referitor la precizarea parcursului liniei frontierei de stat
între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste (4 februarie 1948)
În conformitate cu art. 1 al Tratatului de pace cu România, intrat în
vigoare la 15 septembrie 1947, Guvernul Republicii Populare Române,
pe de o parte, şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe
de altă parte, au convenit asupra celor ce urmează:
1. Frontiera de stat între România şi U.R.S.S. indicată pe hărţile
anexate la prezentul Protocol, are următorul parcurs
- de la punctul de întâlnire a frontierelor U.R.S.S., României şi
Ungariei până la muntele Stog urmează linia fostei frontiere românocehoslovace;
- de la muntele Stog până la borna de frontieră Nr. 56, a fostei
frontiere româno-polonă, ce se află la 4,9 km, la sud de izvoarele râului
Ceremuşul Negru, urmează linia fostei frontiere dintre România şi
Polonia;
- de la borna de frontieră Nr. 56 a fostei frontiere româno-polone
până la râul Prut, la marginea de vest a localităţii Orofteana-De-Sus, trece
astfel cum e convenit şi descris în Protocolul Nr. 6 al Comisiei Centrale

Mixte Sovieto-Române de la 14 septembrie 1940; de-a lungul râului Prut
până la vărsarea în Dunăre şi mai departe pe Dunăre până la localitatea
Pardina trece astfel cum este convenit şi descris în Protocolurile nr. 7 din
16 septembrie 1940, Nr. 8 din 19 septembrie 1940 ale Comisiei Centrale
Mixte Sovieto-Române.
- de-a lungul fluviului Dunărea, de la Pardina la Marea Neagră,
lăsând insulele Tătaru Mic, Daleru Mic şi Mare, Maican şi Limba de
partea U.R.S.S., iar insulele Tătaru Mare, Cernovca şi Babina - de partea
României; Insula Şerpilor, situată în Marea Neagră, la răsărit de gurile
Dunării, intră în cadrul U. R.S.S.
2. În caz de neconcordanţă între descrierea frontierei din text şi cea
din hărţi, descrierea din text va fi considerată cea justă.
3. Pentru demarcarea frontierei în conformitate cu punctul 1 al
Protocolului de faţă, va fi instituită o Comisie Mixtă Sovieto-Română de
Frontieră, cel mai târziu în termen de o lună din ziua semnării
Protocolului.
4. Prezentul Protocol intră în vigoare în ziua semnării sale. Întocmit
în două exemplare, ambele în limbile română şi rusă, cele două texte având
putere egală.
Moscova, 4 februarie 1948
Dominuţ Pădurean, Insula Şerpilor, Constanţa, 2004, p. 344-345.
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Proces-verbal de predare-primire a Insulei Şerpilor
Anul 1948, luna mai, ziua 23
Noi subsemnaţii Nicolai Pavlovici Şutov, Prim Secretar de
Ambasadă, în calitate de reprezentant al Ministerului Afacerilor Străine
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Eduard Mezincescu,
Ministrul Plenipotenţiar, în calitate de reprezentant al Ministerului
Afacerilor Străine al Republicii Populare Române, în virtutea şi în
executarea Protocolului Sovieto-Român semnat la Moscova la 4
februarie 1948, am încheiat prezentul proces-verbal, constatând că astăzi
la ora 12 (ora locală) Insula Şerpilor sau Zmeinâi, situată în Marea
Neagră la 45 grade, 15 minute, 18 secunde latitudine Nord şi 30 grade,

19 minute, 15 secunde longitudine Est de Greenwich, a fost înapoiată
Uniunii Sovietice de către Republica Populară Română şi încadrată în
teritoriul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.
Prin semnarea prezentului proces-verbal s-au îndeplinit formele
legale de predare a insulei.
Făcut pe insula Zmeinâi în două exemplare, fiecare în limbile rusă şi
românâ.
Dominuţ Pădurean, op.cit., p. 347-348.

La frontière soviéto-roumaine fixée en 1944-1947
conformément au soi-disant accord du 28 juin 1940
Résumé
Par le coup d'État du 23 août 1944, la Roumanie sortit de la guerre
contre les Nations Unies, ce qui la forca à conclure armistice avec celles-ci. La
Grande-Bretagne et les États-Unis exprimèrent leur accord avec les conditions
imposées à la Roumanie par l’Union Soviétique, y compris celles inscrites à
l'art. 4 de la Convention d'armistice conclue à Moscou (le 12 septembre 1944):
«On rétablit la frontière d'État entre l’U.R.S.S. et la Roumanie, par l’accord
soviéto-roumain du 28 juin 1940». L’affirmation relative à l’existence d’un tel
accord représentait un faux grossier, destiné à tromper l'opinion publique
internationale. C’est grâce au consentement des occidentaux que l'on mettait à
nouveau en application l’art. 3 du Protocole additionnel secret du Pacte
Ribbentrop-Molotov du 23 août 1939. On introduidit la même rédaction dans
l’art. 1 du Traité de paix entre la Roumanie et les Puissances Alliées et
Associées, signé à Paris, le 10 février 1947. Après la signature du Traité,
l’Union Soviétique continua à violer l'integrité territoriale de la Roumanie, par
l'annexion de l’Île des Serpents (1948) et en établissant la frontière roumainosoviétique sur le Canal Musura, situé à l'ouest du bras de Chilia (1949). Les
documents annexés reflètent ces moments qui violèrent gravement l'integrité
territoriale de l'État roumain, telle qu'elle avait été réalisée et reconnue sur le
plan international en 1918-1920.

UN DIALOG EPISTOLAR:
ADRIAN C. BRUDARIU – G.T. KIRILEANU (1920-1925, 1956)
Gheorghe I. Florescu
Scrisorile pe care le avem în vedere cu această ocazie sunt
importante – dincolo de orice consideraţii posibile – prin faptul că
destinatarul lor a fost G.T. Kirileanu, o personalitate culturală a primelor
şase decenii ale secolului XX. Acceptând tenta aparent-decizională a
acestei afirmaţii, se cuvine să observăm imediat că nici Adrian C.
Brudariu, autorul corespondenţei la care ne referim, nu a fost un personaj
oarecare, lipsit de eventuale demnităţi străine anonimilor. Totuşi, propria
sa biografie nu ar fi avut poate semnificaţia care să-l apropie de lumea
intelectuală şi chiar de cea politică a secolului trecut dacă existenţa sa nu
s-ar fi intersectat cu aceea a unei individualităţi de dimensiunile valorice
ale lui G.T. Kirileanu.
Adrian C. Brudariu s-a relevat îndeosebi ca un exponent al
oportunismului vieţii politice româneşti din intervalul 1918-1940. Aşa
cum era de presupus, el a fost menţionat uneori în diferite lucrări
memorialistice sau în diverse monografii dedicate unor partide politice
care au activat în deceniile interbelice 1. Înainte de a-i fi fost evidenţiată
particularitatea de actor politic, acest nume a ajuns a fi menţionat şi
cunoscut întrucâtva în ipostaza de corespondent şi apropiat al lui G.T.
Kirileanu 2. El însuşi s-a recunoscut a se fi numărat printre confidenţii
1

Cf. Petre Ţurlea, Partidul unui rege: Frontul Renaşterii Naţionale, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2006, p. 65; Radu Florian Bruja, Carol al II-lea şi partidul unic: Frontul
Renaşterii Naţionale, Iaşi, Editura Junimea, 2006, p. 66; Ioan Hudiţă, Jurnal politic, Ediţie
de Dan Berindei, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 71; Dinu C. Giurescu, Introducere la
partea a treia, în Constantin C. Giurescu, Amintiri, Ediţie îngrijită de Dinu C. Giurescu,
Bucureşti, ALL Educaţional, 2000, p. 335; Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa politică
în România. 1918-1921, Bucureşti, Editura Politică, 1976, p. 186.
2
G.T. Kirileanu, Însemnări zilnice (1906-1960), Ediţie îngrijită, studiu introductiv,
note, bibliografie şi indici de Constantin Prangati, Cu un Cuvânt înainte de Iordan
Datcu, Bucureşti, Editura Albatros, 2004, passim; Idem, Corespondenţă, Ediţie
îngrijită, note, tabel cronologic, bibliografie şi indici de Mircea Handoca, Bucureşti,
Editura Minerva, 1977, p. 35, 491; Constantin Bostan, Valentin Ciucă, Gh.
Teodorescu-Kirileanu. Contribuţii documentare, Piatra Neamţ, Biblioteca
documentară „G.T. Kirileanu”, 1970.

aceluia care şi-a făcut un credo incomparabil din restituirea ştiinţifică a
operei lui Ion Creangă. Fără a fi devenit prin ceva, totuşi, un personaj al
vieţii culturale post-1918, Adrian C. Brudariu s-a mişcat în lumea unor
personalităţi ale acelei vremi, legându-şi numele, trecător ori incidental,
de cele ale unor Cezar Petrescu, dr. N. Lupu, Demostene Botez, Petru
Groza şi alţii.
Biografia sa nu este însă cunoscută, iar referinţele întâmplătoare s-au
dovedit a fi aproximative sau arbitrare, uneori. Această stare de fapt este
datorată îndeosebi inconsecvenţei comportamentale a personajului în
cauză, iar încercările sale repetate de a-şi „construi” o identitate
convenabilă, în funcţie de politica la modă într-un moment sau altul, au
rămas fără rezultate oficiale notabile. S-a afirmat, surprinzător, că a fost
un „om de o vastă cultură şi largi vederi democratice” 3, fără a se
exemplifica prin ceva o asemenea referinţă, exagerată şi supărătoare chiar.
Adrian C. Brudariu s-a născut la 26 august 1893, în satul Dumasca,
din comuna Dobrovăţ, Judeţul Vaslui. A fost primul fiu al institutorului
Constantin Brudariu şi al Profirei Brudariu, fiica învăţătorului Mihai
Duca, din Iaşi. Tatăl său a fost elev al lui Constantin Meissner, la
cunoscuta Şcoală Normală „Vasile Lupu” din Iaşi, pe care o va absolvi
puţin mai târziu şi G.T. Kirileanu, cu care va fi prieten toată viaţa,
publicând împreună, în 1901, Cartea ţăranului român, la sugestia lui
Spiru Haret 4. A fost elev al Liceului Naţional din Iaşi, pe care l-a absolvit
în 1913. În acelaşi an, pe când îşi făcea armata, ca teterist, la Şcoala
Militară de Infanterie din Bucureşti, l-a vizitat, la îndemnul tatălui său, pe
G.T. Kirileanu, de care va rămâne legat toată viaţa 5. Întors la Iaşi, s-a
înscris în 1914 la Facultatea de Drept şi la cea de Agronomie, absolvindo numai pe cea dintâi. În 1916 a plecat pe front, ca sublocotenent, fiind
rănit, în munţii Gorjului, la 12 septembrie 1916, pentru ca apoi să se
îmbolnăvească de tifos exantematic. În anii 1914-1917 a lucrat ca
funcţionar temporar la Primăria Iaşi, unde a fost angajat la intervenţia lui
3

Prof. Constantin Prangati, Adrian Brudariu în corespondenţă cu G.T. Kirileanu, în
Asachi, Revistă de cultură, Piatra Neamţ, Nr. 127, Anul VIII, Septembrie 1999, p. 11.
4
Bucureşti, Casa Şcoalelor; vezi şi G.T. Kirileanu, Scrieri, I, Ediţie îngrijită, studiu
introductiv, note şi indici de Constantin Bostan, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p.
405-406; Vasile Uglea, Doi prieteni ai ţăranului român, în G.T. Kirileanu sau viaţa
ca o carte. Mărturii inedite, Ediţie îngrijită şi Cuvânt înainte de Constantin Bostan,
Bucureşti, Editura Eminescu, 1985, p. 279-287.
5
Adrian Brudariu, Din istoria unei donaţii…, în G.T. Kirileanu sau viaţa ca o carte.
Mărturii inedite, p. 78.

Constantin Meissner. Între 7 decembrie 1918 şi 21 ianuarie 1919 a
profesat avocatura, la Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, pentru a intra apoi în
magistratură. În anii 1919-1925 a funcţionat la Chelmenţi, Judeţul Hotin,
Adjudul Nou, Judeţul Putna, Sfântul Gheorghe, Judeţul Trei Scaune, şi
Timişoara. În toţi aceşti ani l-a vizitat pe G.T. Kirileanu ori de câte ori i
s-a ivit ocazia. După 1935, când folcloristul s-a stabilit la Piatra Neamţ,
„legăturile noastre au devenit şi mai apropiate” 6, îşi va aminti el, cu
bucurie, dar şi cu târzii păreri de rău.
Deşi la un moment dat va regreta opţiunile politice pe care le
adoptase în tinereţe, Adrian C. Brudariu a fost atras de timpuriu de o
orientare de stânga, la modă în unele cercuri ale intelectualităţii ieşene.
Nu întâmplător făcea caz de o anumită literatură, de sorginte rusească,
afişând chiar o atitudine de frondă, ca pe o chemare personală. La un
moment dat a pretins chiar că a participat la răscoala din 1907, în Podul
Iloaiei, Judeţul Iaşi, deşi avea atunci doar 14 ani. Continuând a-şi ticlui o
biografie la modă, după 1944 a început să declare că asistase cândva la
întruniri socialiste care avuseseră loc în sala „Sidoli”, din Iaşi, unde îi
ascultase pe dr. Leon Ghelerter şi pe Mihai Gh. Bujor. În 1918, aflânduse la Iaşi, a colaborat, ca redactor politic, la Chemarea lui N.D. Cocea. În
acelaşi an a contribuit, împreună cu tatăl său, „la înfiinţarea primului
Partid muncitor, alături de grupul profesorilor universitari ieşeni cu
vederi democratice de stânga […] şi de numeroşi muncitori” 7, aşa cum va
pretinde el mai târziu. Această formaţiune politică de moment, în care sau regăsit Paul Bujor, Ion Borcea, Constantin I.C. Parhon, Nicolae
Costăchescu, Octav Băncilă, Panait Zosin, Constantin Popovici şi alţii, a
fuzionat cu Partidul Ţărănesc, la 16 februarie 1919 8. Apoi, în anii 19211922, când lucra la Adjudul Nou, s-a abonat la ziarul Socialismul, se
lăuda el, în contextul în care un asemenea gest va avea, cândva, o
semnificaţie „progresistă”. Mai târziu, în 1927, în momentul în care dr.
N. Lupu s-a desprins de Partidul Naţional Ţărănesc, urmat de un grup de
adepţi politici nemulţumiţi de rolul rezervat grupării ţărăniste după
fuziunea naţionaliştilor ardeleni cu ţărăniştii, Adrian C. Brudariu s-a aflat
printre cei care s-au regăsit, la 20 februarie 1927, în Partidul Ţărănesc.
6

Ibidem, p. 81-82.
Ibidem, p. 79.
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Ioan Scurtu, Istoria Partidului Ţărănesc (1918-1926), Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2002, p. 33-34; Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa politică în
România. 1918-1921, Ediţia a II-a completată, Bucureşti, Editura politică, 1976, p. 186.
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Ca membru al acestui partid, el a obţinut un mandat parlamentar, în
alegerile organizate de guvernul liberal condus de Ion I.C. Brătianu în
iulie 1927. În intervenţiile episodice afişate în dezbaterile Camerei
Deputaţilor, Adrian C. Brudariu a încercat a se evidenţia ca exponent al
vechilor sale orientări politice, atrăgând atenţia, la 3 februarie 1928,
„asupra tratamentului barbar şi nelegal, care se aplică deţinutului politic
M.G. Bujor” şi rugându-l pe Stelian Popescu, ministrul de Justiţie, „să
îmi răspundă dacă a ordonat o anchetă sau dacă are intenţiunea de a lua
măsuri de îndreptare, relative la tratamentul lui”. Deşi D.R. Ioaniţescu, de
pildă, îl seconda în această intervenţie, cerând eliberarea cunoscutului
fruntaş socialist, mulţi parlamentari l-au persiflat, întrucât un asemenea
subiect devenise o monomanie ridicolă pentru deputatul ţărănist 9.
Revenind la tribuna forumului parlamentar la 31 martie 1928, Adrian C.
Brudariu îl întreba pe ministrul Cultelor şi Artelor, Alexandru Lapedatu,
„dacă nu crede că a sosit vremea ca şi Banatul să-şi aibă un teatru al său
stabil”, „ca Bucovina, Basarabia şi Ardealul”, recomandând şi
„înjghebarea unei trupe de operă”, la Timişoara 10. Cu aceeaşi ocazie
preciza, răspunzând unei întrebări reluate de mai multe ori, că pe dr. N.
Lupu „l-am urmat, pentru că l-am considerat ca pe cel mai cinstit om
politic al nostru, pe care eu personal l-am cunoscut foarte bine” 11.
La 23 iunie 1933, din Partidul Ţărănesc s-a separat un grup de foşti
comilitoni ai dr. Lupu, condus de Adrian C. Brudariu, care s-au constituit
în Partidul Ţărănesc Independent. În notele sale autobiografice, pe care le
va redacta într-un context primejdios reconstituirii trecutului său politic,
va nota că în 1933 „am alcătuit primul «Bloc Democratic» din ţară,
împreună cu socialiştii şi comuniştii, la Timişoara, în fruntea căruia am
candidat la alegerile comunale, redactând în trei limbi un Manifest
Program de stânga”.
În tot acest interval, a colaborat, aşa cum va remarca el cândva, la
Aurora Banatului, Chemarea Banatului, Ţăranul şi Blocul democratic,
publicaţii cu caracter de stânga, pe care le-a editat în anii 1925-1937.
O altă atestare incontestabilă a implicării politice a lui Adrian C.
Brudariu – dar mai întâi contradictorie, prin raportarea la orientările sale
ideologice de început – a reprezentat-o apariţia numelui său în Consiliul
Superior Naţional al Frontului Renaşterii Naţionale, unul dintre „cele
9

Dezbaterile Adunării Deputaţilor, şedinţa din 3 februarie 1928, p. 1263-1264.
Idem, şedinţa din 31 martie 1928, p. 2754.
11
Ibidem, p. 2766.
10

două organe deliberative ale partidului unic”, a cărui listă a semnat-o
Regele Carol al II-lea la 29 ianuarie 1939, stabilindu-se că „şedinţa de
constituire a Consiliului Superior Naţional va avea loc pe 26 ianuarie
1939, în sala Senatului, prezidată de patriarhul Miron Cristea, primministru” 12. „Prima şedinţă a membrilor fondatori a avut loc pe 17
decembrie 1938”, condusă fiind de C. Rădulescu-Motru, preşedintele
Academiei Române. Înscrierile în noua formaţiune politică au început la
19 decembrie 1938. În Apelul nominal al Consiliului Superior Naţional al
Frontului Renaşterii Naţionale, din care urmau a face parte 150 de
membri, figura şi numele lui Adrian C. Brudariu 13. Aşadar, el aderase
încă din faza preparativelor la noul organism politic, care sprijinea
monarhia, înainte de toate, şi regimul de autoritate instaurat de Carol al
II-lea la 10 februarie 1938. De altfel, Adrian C. Brudariu va fi unul dintre
parlamentarii Frontului Renaşterii Naţionale, pretinzând că „împreună
cu: M. Sadoveanu, M. Ralea, M. Ghelmegeanu şi alţii, am luat atitudine
hotărâtă contra exploatărei capitaliste, făcând să răsune de la tribuna
parlamentului lozincele proletariatului” 14.
Fără a-şi propune să-l contrazică, întrucât nu cunoştea aceste
declaraţii târzii ale lui Adrian C. Brudariu, Radu Florian Bruja, autorul
unui text dedicat Frontului Renaşterii Naţionale, a atras atenţia asupra
faptului că diverşi aderenţi „au intrat în F.R.N. pentru a obţine unele
avantaje” 15. „Despre Adrian Brudariu, precizează el la un moment dat,
autorul Jurnalului 16 – adică Ioan Hudiţă –, spunea că a ajuns deputat
F.R.N. după un lung «vagabondaj politic» de la socialişti la liberali (sic!)
şi apoi la naţional-ţărănişti” 17. Ca parlamentar al Frontului Renaşterii
Naţionale, Adrian C. Brudariu declara în şedinţa Camerei Deputaţilor din
15 martie 1940 că „dacă vrem ca F.R.N. să trăiască, el trebuie să fie un
măr românesc, fără compartimente şi fără despărţituri, şi nicidecum o
mandarină mediteraneană” 18, aluzia trimiţându-ne, desigur, la experienţa
fascistă mussoliniană.
12
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La 22 iunie 1940, Frontul Renaşterii Naţionale s-a transformat, la
propunerea lui Carol al II-lea, în Partidul Naţiunii, devenind „partid unic
şi totalitar”, pentru a fi desfiinţat la 9 septembrie 1940, printr-un decret
al lui Ion Antonescu 19.
Schimbările generale intervenite în anii războiului pe plan european
au modificat fundamental cursul realităţilor politice româneşti. În noua
conjunctură internaţională, Adrian C. Brudariu s-a văzut obligat să
suporte consecinţele implicărilor sale politice din ultimul timp. Dându-şi
seama că fostele ideologii şi formaţiuni partidiste erau compromise, el s-a
încadrat destul de repede printre cei care au abandonat vechile convingeri
politice, recunoscându-se a fi, încă din 1944, un adept sincer şi
dezinteresat al lui Petru Groza. Dar experienţa traversată în intervalul
înregimentării sale în Frontul Renaşterii Naţionale era prea recentă pentru
a-i permite o reorientare rapidă, într-o direcţie contrară aceleia parcursă
în anii 1939-1940. Pe versatilul Petru Groza, trecut fără convingeri şi fără
regrete în tabăra acelora care-şi ofereau serviciile Moscovei, îl cunoştea
de mult şi i-ar fi convenit să i se alăture, pentru a evita acuzaţiile care
urmau a fi aruncate împotriva celor compromişi politiceşte. Vechile sale
flirturi sau pretinse convingeri socialiste nu au mai contat, astfel încât
incriminările care erau de aşteptat nu l-au ocolit, suportând consecinţele
de rigoare. La 2 decembrie 1956 a fost arestat şi condamnat la cinci ani
de închisoare, încheindu-şi însă detenţia la 13 ianuarie 1958, ca urmare a
unei graţieri semnate de Petru Groza, cu puţin timp înainte de a muri 20.
Sancţionarea vechilor sale orientări politicianiste nu s-a redus doar
la acest episod. Încercările, mereu repetate, de a fi acceptat de noile
structuri politice au rămas fără rezultat, obligându-l să suporte
dificultăţile greu imaginabile ale unei perioade în care a supravieţuit fără
pensie şi abandonat de vechile cunoştinţe 21. În acele împrejurări
dramatice pentru el, a apelat la fostele cunoştinţe, adunând un mare
număr de „referinţe”, pentru a-şi demonstra nevinovăţia şi democratismul
dintotdeauna. La 26 februarie 1960, Demostene Botez scria, referindu-se
19
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la Adrian C. Brudariu, că îl cunoştea de mulţi ani, iar „în 1918 am fost
apoi amândoi redactori la ziarul socialist «Chemarea» scos de N.D.
Cocea unde, prin articolele sale promova principiile revoluţiei din
Octombrie şi ale socialismului”. „În 1928 figura printre deputaţii
partidului cu caracter pronunţat democratic a<l> doctorului N. Lupu şi în
această calitate a avut mai multe intervenţii în apărarea clasei muncitoare
printre care una, asupra tratamentului neuman aplicat în închisoare tov.
Mihai Gheorghiu Bujor, cerând eliberarea lui”. După ce menţiona aceste
„merite şi calităţi” la modă atunci, Demostene Botez conchidea că
„Adrian Brudariu, prin activitatea lui publică, democratică, era cunoscut
în toată ţara. Activând în Ardeal a fost cunoscut de tov. Petru Groza care
îl aprecia pentru caracterul său şi lupta pe care o ducea în contra tuturor
nedreptăţilor şi abuzurilor sociale şi politice” 22.
Peste mai puţin de o lună, adică la 17 martie 1960, Academicianul
Nicolae Gh. Lupu îi adresa „Tovarăşului Gheorghe Diaconescu”,
ministrul Justiţiei, o „Referinţă”, în care preciza că îl cunoştea pe Adrian
C. Brudariu din 1927, „când în calitate de deputat şi mai târziu alături de
defunctul meu frate, Dr. N. Lupu, a dus o luptă de avangardă progresistă
şi a apărat interesele clasei muncitoare în Parlament, în profesiune şi prin
presă, fapte de notorietate publică”. Cu această „Referinţă” se încerca a
se demonstra oficialităţilor politice ale vremii că Adrian C. Brudariu
„putea fi încadrat în câmpul muncei sale profesionale şi dacă este cazul
să i se dea o pensie pentru meritele sale din trecut” 23.
Tudor Teodorescu-Branişte, la rândul său, semna şi el o
„Referinţă” asemănatoare, în care declara că îl cunoscuse pe Adrian C.
Brudariu „în redacţia ziarului «Chemarea», unde lucram amândoi, sub
direcţie lui N.D. Cocea”. Realităţile evidenţiate de Primul Război
Mondial „făcuseră din Budariu – conchidea referentul – un răzvrătit şi un
însetat de dreptate şi omenie. Mai târziu, ştiu că a intrat în magistratură.
Având să aplice reforma agrară, a dus o luptă aprigă pentru exproprierea
marilor latifundiari şi pentru o largă împroprietărire a ţăranilor lipsiţi de
pământ. Această atitudine dârză i-a atras ostilitatea cercurilor guvernante
de la Bucureşti. Brudariu nu s-a lăsat însă nici intimidat de ameninţările
superiorilor săi, nici ispitit de avantajele pe care aceştia i le ofereau, ci a
aplicat legea cu străşnicie. […] Văzând că în calitatea lui de magistrat nu-şi
22
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poate împlini idealul de dreptate, care îl anima, Adrian Brudariu a
demisionat şi a îmbrăţişat cariera de avocat. În noua lui profesie, ştiu că
şi-a păstrat vechile lui convingeri şi năzuinţe, situându-se pe linia unei
democraţii sociale înaintate. Înscriindu-se în partidul ţărănesc de sub
conducerea d-rului N. Lupu el făcea parte din extrema stângă a acestei
grupări. Amintesc că în perioada aceea, d-rul N. Lupu şi gruparea sa erau
denunţate de presa liberală ca «vândute Moscovei». Intrând în parlament
ca reprezentant al partidului ţărănesc Dr. N. Lupu, Adrian Brudariu a fost
singurul deputat care a avut curajul să ceară amnistierea lui M.Gh. Bujor,
care ispăşea o condamnare de o revoltătoare nedreptate în temniţa de la
Doftana. […] Pe scurt, în toate problemele acelei vremi el s-a situat
totdeauna pe poziţii de stânga şi chiar de extremă stângă. Ca avocat la
Timişoara, ştiu că a pledat cu curaj în multe din procesele înscenate
împotriva comuniştilor, ceea ce i-a adus duşmănia cercurilor de dreapta,
în frunte cu partidul liberal, atât de puternic pe atunci. […] În lupta
împotriva legionarilor, Brudariu a fost în linia întâi. El a candidat
împotriva lui Horia Sima, asumându-şi toate riscurile, inclusiv <ale>
propriei vieţi. Ştiu de asemenea că se bucura de preţuirea şi de prietenia
marelui democrat, d-rul Petru Groza. […] În toată activitatea sa, atât cât
îmi este cunoscută, ştiu că Brudariu s-a manifestat totdeauna ca un
democrat sincer, cu idei înaintate, ca un adevărat progresist” 24.
În acei ani, când sistemul „referinţelor” era la modă, asemenea
recomandări, cu valoare de mărturie cu caracter politic, reprezentau o
componentă obligatorie a „dosarului personal”. Uneori, ele erau solicitate
de cel în cauză, dar, de regulă, erau comandate de oficialităţile politice
ale vremii, pentru a se susţine ori a se respinge o acuzaţie, dar şi o
avansare, o recunoaştere oficială etc. Apoi, dacă era nevoie, se cerceta
„dosarul” şi se verifica autenticitatea afirmaţiilor avansate de indivizii
contactaţi. Cei trei referenţi, care s-au rostit asupra trecutului lui Adrian
C. Brudariu, au încercat să demonstreze că el a fost în permanenţă „pe
linie”, din punct de vedere politic, fără a-şi face scrupule în privinţa
autenticităţii informaţiilor colportate astfel. Ceea ce conta, înainte de
toate, era ca individul în cauză să nu fi contravenit prin ceva „idealurilor
comuniste”. Şi chiar dacă nu era aşa – iar Adrian C. Brudariu nu avea un
„dosar” curat –, conta faptul că el împărtăşise ideologia vremii. Mai
târziu o va detesta, bineînţeles, dar în anii ’60 ai secolului trecut făcea tot
24
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ceea ce se putea la acea dată pentru a-şi „construi” un „trecut” compatibil
cu linia politică la modă în „România democrat-populară”.
În vremurile de atunci, agravante şi pasibile în permanenţă de
acuzaţii politicianiste, justificate de un trecut din care nu au lipsit
oportunismul conjunctural şi compromisul, Adrian C. Brudariu s-a
apropiat tot mai mult de G.T. Kirileanu, care şi-a afirmat în permanenţă
cultul prieteniei dezinteresate şi al întrajutorării umane. Scriindu-i, la 18
iunie 1956, venerabilul moldovean îl numea „Scump prieten Adrian”,
încheind cu o formulă mai mult decât onorantă pentru destinatar: „te
îmbrăţişez cu frăţească dragoste” 25. La 3 august 1956, Adrian C.
Brudariu era la Piatra Neamţ, ajutându-l pe prietenul său de o viaţă 26. În
prima zi a anului 1959, G.T. Kirileanu îi mulţumea în scris pentru
felicitările adresate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 27.
Treptat, relaţia dintre G.T. Kirileanu şi Adrian C. Brudariu a
dobândit dimensiuni deosebite, ajungându-se la o apropiere de alt gen,
proprie unui context politic anormal. La 7 mai 1959, Kirileanu nota în
jurnalul său că „trimit 300 <de> lei Margaretei A. Brudariu pentru luna
aprilie. Ieşind din închisoare, soţul ei este muritor de foame, fără
serviciu” 28. În luna următoare, la 20 iunie, însemna că „trimit 500 <de>
lei lui Adrian Brudariu la Bucureşti, pentru a avea cu ce trăi” 29. La rândul
său, Adrian C. Brudariu venea la Piatra Neamţ, la 28 iunie 1959, pentru
a-i aduce prietenului său mai în vârstă nişte medicamente 30. O săptămână
după aceea, un gest de bunătate asemănătoare pleca de la Kirileanu: „Îi
dau 300 <de> lei, ajutorul pe luna iulie” 31. Aşadar, Moş Ghiţă îi oferea
lui Brudariu o sumă de bani lunară, ca ajutor, întrucât acesta nu avea
pensie şi depindea, din punct de vedere financiar, de el.
La 7 iulie 1959, îi arăta prietenului mai tânăr testamentul său, gest
care venea să confirme că între cei doi funcţiona o relaţie de încredere ce
depăşea aria unei prietenii obişnuite. În ziua următoare, editorul lui Ion
Creangă nota în jurnalul său că „seara, Adrian Brudariu, fost deputat
ţărănist, îmi povesteşte aspecte din viaţa parlamentară a ţării. Lucruri
25
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interesante, dar hazlii” 32. Apoi, opt zile mai târziu, confesându-se
caietului său de însemnări, mărturisea că „sunt foarte bolnav. Adrian
Brudariu stă pe scaun lângă patul meu şi-mi citeşte poezii” 33.
O notaţie care ne interesează în mod deosebit, întrucât îl priveşte pe
Adrian C. Brudariu, este aceea făcută de Kirileanu în ziua de 6 august
1959. „Spre seară, nota el, mă vizitează Adrian Brudariu. I-am propus
din nou să-şi scrie amintirile din închisoare, însă refuză, fiindu-i frică de
organele represive” 34 (subl.ns.). „Frica” aceea explica, neîndoielnic, de
ce „amintirile” lui Brudariu, fragmentare şi aproximative, au făcut ca
biografia sa să fie „povestită” cu gândul că un posibil răuvoitor ar putea
să se folosească de ea pentru a-i crea „probleme”. Memoriile lui Adrian
C. Brudariu, scrise prea târziu, când viaţa sa ajunsese o „poveste”
anevoie de reconstituit, sunt tributare „fricii” autorului lor, interesat
îndeosebi de fabulaţii şi prezumţii cu caracter justificativ, nu de adevărul
faptelor sale. În loc de a se mărturisi, cu gândul la istoricul de mâine, el
îşi falsifica, voit, biografia, sperând că astfel va intra în „istoria” timpului
său ca un „personaj politic progresist”, deci „pozitiv”.
Dintre gândurile notate de G.T. Kirileanu la 7 august 1959, unul îl
avea în vedere, în mod special, pe Adrian C. Brudariu, care continua să
fie bolnav, deşi abia ieşise din spital. “Anii de închisoare îi dăunează
sănătăţii” 35, considera ziaristul, îngrijorat de situaţia prietenului său. O zi
mai târziu, „binefăcătorul” dintotdeauna nota în acelaşi caiet de
însemnări că „împart banii victimelor comunismului: G.D. Lalu, I.
Tăzlăuanu, Adrian Brudariu ş.a.” 36. Aşadar, pentru el, Adrian C.
Brudariu era o „victimă a comunismului”. Şi, cu siguranţă, nu era
singurul care gândea aşa! Dar, „victima” în cauză refuza să accepte un
asemenea adevăr în însăilările sale memorialistice. Uneori, nu numai de
frică! I-a plăcut, mereu, să navigheze în aşa fel încât să se afle acolo unde
se oferea „ceva”, fără a-şi face numaidecât procese de conştiinţă. În loc
să scrie despre „închisorile” sale, el va ajunge să se pretindă a fi unul
dintre promotorii „omului nou”, post-1948. Mai mult decât atât, a
„recomandat”, nu o dată şi nu întâmplător, ca istoria să fie scrisă aşa cum
preconiza Nicolae Ceauşescu într-o „indicaţie” devenită motto
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predestinat al unor pretinşi exponenţi ai restituirii trecutului naţional 37.
Revenind la însemnările lui G.T. Kirileanu, mai amintim că în ziua
de 19 septembrie 1959 el îi trmisese lui Adrian C. Brudariu încă 500 de
lei, reducând apoi suma cu 200 de lei, în luna noiembrie 38, când intrase în
ultimul său an de viaţă.
Peste un deceniu de la această însemnare, Onisifor Ghibu, aflat la
Bucureşti, nota în jurnalul său, la 27 mai 1970, că „aseară şi-a anunţat o
nouă vizită pentru mâine An. Predescu, care-l va însoţi pe avocatul
Brădariu” (sic!) 39. Două zile mai târziu, adică la 29 iunie 1970, consemna
că „alaltăieri, vineri, am avut vizita de 4 ceasuri a lui Anastasie Predescu
şi advocatul Brudariu. Acesta din urmă a venit la mine să-mi afle părerea
în chestia problemei uniaţilor. I-am spus-o deschis, fără nici un fel de
menajament pentru nimeni. A doua zi, Predescu mi-a cerut insistent să-l
primesc, numai pentru 5 minute, într-o «chestie importantă» pentru mine.
A stat, de fapt, o oră. Să nu am încredere totală în advocatul Brudariu,
care are legături cu cei de sus. Aceştia îl menajează pentru ca să le dea
informaţiuni de la oameni importanţi, pe care ei nu i-ar putea câştiga. Nu
trebuie să le servim în probleme grele, pe care ei singuri nu le pot
înţelege şi rezolva” 40.
Un asemenea comportament putea fi provocat, eventual, de o
supoziţie personală sau de o atenţionare venită de la cineva. Dar putea fi
şi o avertizare expresă, determinată de o intenţie prevenitoare sau
rezultatul unui reflex al anxietăţii întreţinute de o stare de îngrijorare
permanentă, când fiecare român vedea în celălalt un posibil denunţător.
Frica nu funcţiona numai în cazul lui Brudariu, ci reprezenta o traumă
pentru întreaga naţiune română. Poate că nu se mai manifesta ca în anii
‘50, dar în nici un caz nu dispăruse. Subiectul întâlnirii avute în vedere
nu era unul foarte delicat, mai ales că „diferendul” în chestiunea
„uniaţilor” fusese, chipurile, „rezolvat”. Totuşi, atenţionarea lui
Anastasie Predescu, blamabilă altădată, putea fi oricând justificată, iar
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procedura lui, devenită de mult un gest reflex, nu era una întâmplătoare
sau neobişnuită. Întregul episod reclamă detalieri şi explicaţii ample şi nu
numaidecât vindicative, din sfere şi perspective diferite, pentru
elucidarea unui comportament straniu, suscitat de o ideologie a terorii
mistificatoare.
Dincolo de tot ce s-ar putea pune pe seama unei contingenţe care a
durat între 1913, când Adrian C. Brudariu l-a vizitat pentru prima dată, la
Palatul Regal, pe bibliotecarul G.T. Kirileanu, şi 1960, anul în care a
dispărut ilustrul corespondent, o relaţie ca aceasta este impresionantă şi
în egală măsură pilduitoare, azi, când amiciţiile sunt pasagere şi
determinate de interese de moment. Pentru că era fiul unui prieten,
Adrian C. Brudariu a devenit în mod firesc prietenul lui G.T. Kirileanu.
Şi nu unul conjunctural, ci de o viaţă. De-a lungul anilor, cei doi s-au
vizitat, s-au căutat, s-au protejat şi informat reciproc, atunci când a fost
nevoie, s-au ajutat, în forme diferite şi chiar băneşte, şi-au alinat, cordial,
neliniştile şi durerile inerente ori provocate de răutăţile celor din jur,
oferindu-ne, astfel, o pildă impresionantă.
Această comuniune de o viaţă a fost afirmată şi întreţinută de un
neîntrerupt dialog epistolar. Unele dintre scrisorile schimbate între ei –
atâtea câte s-au păstrat – au fost deja publicate de-a lungul anilor 41. Dar,
aşa cum se întâmplă adeseori, ceva rămâne mereu uitat sau „pierdut”
pentru un timp, împotriva tuturor căutărilor. Probabil că prima scrisoare
schimbată între cei doi epistolieri datează din 1913 şi a fost expediată de
Adrian C. Brudariu, din Iaşi, după ce îl vizitase, la Bucureşti, pe acela
care îi va deveni corespondent şi confesor pentru o viaţă. Fără îndoială că
ritmul acestui schimb de misive nu a fost acelaşi, de-a lungul anilor,
deoarece existenţele celor doi interlocutori s-au confruntat cu experienţe
neaşteptate şi dificile adeseori, repercutându-se câteodată asupra
corespondenţei lor. Nici subiectele dialogului nu au fost întotdeauna din
aceeaşi arie de interese, întrucât atât realităţile generale, cât şi existenţele
personale s-au modificat, complicându-se, în permanenţă. Apoi, după
1945 a început a funcţiona, treptat, o cenzură individuală, devenită un
gest instinctiv, ca măsură de prevedere şi ca rezultat al unei temeri
atavice, generată şi întreţinută de realităţile proprii diluviului comunist.
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Cu toate aceste impedimente şi rezerve inerţiale, corespondenţa
schimbată de Adrian C. Brudariu cu G.T. Kirileanu este interesantă,
deoarece autorii ei nu au fost două personaje oarecare, cu preocupări din
zone lipsite de relevanţă pentru zilele noastre. Apoi, pentru fiecare dintre
ei, scrisorile celuilalt reprezentau o informaţie, un mesaj din sfera
intercomunicării, dar şi un gest cu valoare de prietenie, pilduitoare şi
chiar mirabilă, uneori.
La 30 august 1914, G.T. Kirileanu, un epistolier exemplar – ca
număr de scrisori, ca timp avut în vedere, dar şi ca sferă a
corespondenţilor –, nota în caietul său de însemnări că „îmi scrie Adrian
Brudariu, aflat la Iaşi, recent reîntors, după două luni în Imperiul austroungar, mulţămindu-mi pentru ajutorul moral şi material ce i l-am dat,
pentru a asista la haosul de lupte şi patimi ce caracterizează viaţa politică
de dincolo de Carpaţi. «Acolo am învăţat să privesc viaţa mai în serios,
am învăţat să îndur aceea ce aici, nici nu gândeam că poate îndura un om.
Acolo m-am convins că sunt oameni care n-au nici dreptul să plângă
pentru aceea ce doresc. Departe de-ai mei, lovindu-mă cu capul de atâtea
greutăţi şi îndurându-le […] m-am convins că sunt forţe, în contra cărora
cea mai straşnică energie şi cea mai neobosită perseverenţă nu pot lupta.
Acolo, în Transilvania, având direct sub ochi nedreptăţile strigătoare la
cer ale ocârmuirei, şi în contact cu D-voastră, educaţia mea libertină,
spititul larg cu care îmbrăţişam întreaga lume, fără deosebire de neam şi
lege, şi-a oprit zborul pe înaltele culmi ale Carpaţilor; de acolo mi se
deschidea un orizont, dacă nu tot aşa de larg, dar şi clar-stăvilit de Tisa –
Dunăre şi Nistru, care îngrădesc un popor tânăr, plin de viaţă şi capabil,
ce, fărâmiţat şi jefuit, năzuieşte veacuri mai bune, de unire, lumină,
muncă şi spor»”. “«Se pare că momentul întregirii neamului nostru a
sosit – îmi scrie Adrian Brudariu. Curentul e atât de puternic că orice
forţă va opune voinţei înţelepte a poporului – va cădea zdrobită. Şi eu, ca
şi toţi acei ce simt sincer româneşte, sunt gata şi aştept»”. Transcriind în
jurnalul său sentimentele mărturisite într-o scrisoare de un tânăr de 21 de
ani, care aştepta clipa confruntării inevitabile şi eliberatoare, G.T.
Kirileanu se arăta convins că „Adrian Brudariu, cu gândul pururea la
nesecatul izvor de energie naţională, nu va uita niciodată starea de
umilinţă naţională în care trăiesc românii din Transilvania”. Încheindu-şi
notaţia, el conchidea: „Mare exemplu de patriotism” 42.
42

G.T. Kirileanu, Însemnări zilnice, p. 28-29.

Legământul mărturisit de Adrian C. Brudariu, într-un moment când
toţi românii se confruntau cu aceleaşi aşteptări, nu a rămas o simplă
promisiune. Odată întors de pe front, contingenţa sa cu cineva care nu-i
putea rămâne indiferent a dobândit o dimensiune specială. „În aceste
momente dificile mie – avem de suportat şi urmările unei răni la plămân
capătată în război – legătura păstrată cu G.T. Kirileanu prin
corespondenţă a căpătat o notă dramatică, Moş Ghiţă dovedindu-se din
nou – şi în cazul meu – cu adevărat «binefăcător»” 43. A început să-l
viziteze tot mai des, la Bucureşti, iar cu timpul, după ce Kirileanu s-a
retras la Piatra Neamţ, „legăturile noastre au devenit şi mai apropiate” 44,
va mărturisi el. În 1947, i-a trimis un milion de lei, primind o scrisoare
impresionantă de la vechiul şi vârstnicul său prieten. Rememorând
momentele în care l-a ajutat pe „binefăcătorul” său, Adrian C. Brudariu
s-a simţit obligat să adauge, cândva, că „aceasta o fac numai pentru
consemnarea ca atare a nefericitului episod, credincios fiind principiului
formulat de preşedintele ţării (N. Ceauşescu – n. ns.) încă de la începutul
epocii de demnitate pe care a ctitorit-o: «istoria trebuie să se scrie aşa
cum a fost»” 45.
La 25 septembrie 1940, G.T. Kirileanu nota în jurnalul său că
Adrian C. Brudariu îi trimisese un extras cu un discurs parlamentar, rostit
în 1932, „în semn de adâncă recunoştinţă şi admiraţie pentru modestia cu
care îşi sacrifică zilele pentru patrie şi familie” 46. Paisprezece ani mai
târziu, adică la 11 noiembrie 1954, consemna că „m-a vizitat avocatul
Adrian Brudariu, fost deputat în Parlamentul României. Sunt bolnav. Am
un caiet în care fac însemnări zilnice. Doresc ca viitorimea să cunoască
ceea ce se petrece în zilele noastre, în care domnesc şi stăpânesc ruşii şi
odată cu ei, minciuna, jaful şi inculţii” 47. La 23 decembrie, acelaşi an,
„bolnav şi arestat la domiciliu”, nota, fără a mai adăuga vreun
comentariu, că pe lângă suferinţele zilnice, pe care numai el ştia cum le
suporta, „caietul cu însemnări pe care-l ţineam sub pernă mi-a fost
luat” 48.
Descurajat şi ameninţat de presiunile la care era supus în
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permanenţă, îi scria din nou, la 3 ianuarie 1955, lui Adrian C. Brudariu,
informându-l despre „îngrijorarea cu soarta cărţilor mele” 49. Va repeta
gestul la 18 iunie 1956, „pentru a cunoaşte şi el frământările mele” 50. O
altă scrisoare îi va trimite la 10 februarie 1959 51. În sfârşit, la 1 martie
1959, îi scria iarăşi, considerând că „a stat în închisoare pe nedrept cu
toată prietenia ce i-o purta dr. Petru Groza. Interesant, remarca el,
securitatea acţiona peste capul oamenilor politici şi de stat, la fel ca şi în
Rusia Sovietică” 52. Avea dreptate octogenarul, care, sfidând ameninţările
organelor represive ale epocii, însemna pentru viitor asemenea
consideraţii, deosebit de periculoase pentru acele timpuri. Adrian C.
Brudariu nu a afişat la început o asemenea cutezanţă, ascunzând, până
târziu, şi faptul că a suportat o cumplită experienţă carcerală. Poate că
avea dreptate Anastasie Predescu, atunci când îl avertiza pe Onisifor
Ghibu asupra jocului dezonorant pe care îl practica Adrian C. Brudariu.
Aceasta putea fi şi explicaţia reticenţei afişate de el în mărturisirile
epistolare destinate lui G.T. Kirileanu, venerabilul său corespondent.
Publicând, în 1999, o scrisoare a lui Adrian C. Brudariu, adresată
lui G.T. Kirileanu, Constantin Prangati presupunea că, probabil,
„corespondenţa dintre Adrian Brudariu şi G.T. Kirileanu a fost vastă,
însă, din nefericire, nu s-au mai păstrat decât două scrisori” schimbate
între cei doi 53. O afirmaţie atât de tranşantă, avansată în cazul unui
subiect care nu exclude în vreun fel surprizele, este riscantă şi trebuie
evitată. Nu putem afirma, fără a ne însuşi – în virtutea cărui fapt? – o
posibilă inexactitate, că această corespondenţă „a fost vastă” (subl. ns.),
deşi din ea cunoaştem numai două scrisori. Iar „dosarul” ei nu a fost
închis definitiv, evitându-se astfel presupunerile stocastice.
Aşa cum preciza cândva Adrian C. Brudariu, corespondenţa sa cu
G.T. Kirileanu i-a fost restituită de destinatar cu un an înainte de moartea
acestuia. În plus, în martie 1981 mărturisea că „posed fotocopii de pe
originalele scrisorilor sale, pe care le-am predat Bibliotecii Centrale a
Municipiului Bucureşti” 54. Nu ştim, însă, care a fost soarta acestor
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scrisori. Poate că unele dintre cele expediate de Adrian C. Brudariu au
fost distruse tocmai de autorul lor, urmărit de gândul că ar putea ajunge
în mâinele cuiva care să le folosească împotriva sa. Dar atât timp cât nu
avem vreo informaţie despre subiectele la care se refereau misivele
respective, presupunerile din această arie de incertitudini, întru totul
fireşti, bineînţeles, nu vor depăşi stadiul interogaţiei aleatorii. Nu-i exclus
ca ele să aştepte undeva – într-o bibliotecă publică ori o colecţie
personală – pe acela care le va „descoperi” într-o zi şi le va publica,
poate! Oare unde se află, azi, fondul de corespondenţă care a aparţinut
Bibliotecii Centrale a Municipiului Bucureşti? Identificarea acestuia ar
dezlega o enigmă, nu una oarecare, oferindu-ne, probabil, o parte
necunoscută încă a corespondenţei G.T. Kirileanu-Adrian C. Brudariu.
*

*

*

Scrisorile care urmează sunt transcrieri după copiile inserate de
Adrian C. Brudariu în textul memoriilor sale în momentul dactilografierii
lor. Referindu-se, bunăoară, la experienţa trăită la Adjud, în anii 19211922, el a dactilografiat epistola expediată lui G.T. Kirileanu în aprilie
1922, precizând că „transcriu de pe originalul scrisorii mele”, după ce
întreaga sa corespondenţă îi fusese restituită de destinatar, în anul 1959,
aşa cum singur menţiona. În plus ori înainte de toate, trebuie să avem în
vedere faptul că el a acordat, în general, o atenţie aparte corespondenţei
sale. Transcriind o epistolă trimisă lui N.D. Cocea, în noiembrie 1925,
preciza că „redau mai jos textul acestei scrisori pe care am păstrat-o în
copie conform obiceiului meu de a păstra copiile de pe acte şi scrisori
mai importante, aşa cum m-a povăţuit D-l G.T. Kirileanu”.
Deţinem originalul unei singure scrisori – aceea din 2 iulie 1923 –,
a cărei colaţionare cu transcrierea dactilografiată ne-a permis a observa
că duplicatele realizate de Adrian C. Brudariu sunt exacte, iar
neînsemnatele nepotriviri nu le-au modificat întru nimic sensul originar.
O asemenea precizare ne-a fost întărită şi de faptul că unele scrisori au
fost dactilografiate de două ori, la date diferite, permiţându-ne astfel a le
confrunta încă o dată şi a remarca, doar, deferenţe rare şi de neluat în
seamă.

*

Tg. Frumos, 28 octombrie 1920

Mult Stimate D-le Kirileanu,
Prin Decret Regal nr. 40214 am fost înaintat Judecător la ocolul
Chelmenţi, jud<eţul> Hotin – Basarabia. Aceasta este datorită faptului că
tata face politică ţărănistă. Cum această mutare la Chelmenţi, un sat din
Basarabia, fără cale ferată, fără drumuri, fără un doctor, fără o farmacie,
constituie pentru mine o sentinţă de moarte, întrucât sunt suferind de pe
urma rănii, eram hotărât să demisionez în cazul când n-aş fi obţinut o
îndulcire a acestei pedepse.
Mă pregăteam tocmai să vin în Bucureşti când, aud că D-l Greceanu
(sic!), Ministru de Justiţie, e la Iaşi. M-am prezentat la D-sa, i-am
explicat situaţia mea şi s-a arătat ca un adevărat Ministru de Justiţie. Mi-a
făcut dreptate. Mi-a promis formal – asigurându-mă chiar că voi fi
mulţumit –, că îmi va da un loc de judecător, fie într-un oraş, fie la o
localitate în munţi, cu brazi, unde să mă pot vindeca. I-am pomenit de
Broşteni, Hangu, Piatra şi mi-a dat a înţelege că nu are nimic de obiectat.
La Bucureşti va şti ce locuri sunt libere. Până însă se va ivi vreun
loc îmi va acorda un concediu de boală, pentru că, în realitate, în
momentul acesta stau cu sănătatea mai rău ca oricând şi asupra iernii,
fără un palton bun pe mine, nu mă pot deplasa, fără să risc să cad la pat.
Eu voi sta în Tg. Frumos în concediu până se va ivi vreo vacanţă.
Acum vă rog pe dumneavoastră, dacă puteţi interveni ca oraşul sau
localitatea în care voi fi numit să nu fie prea departe de Iaşi, unde am pe
mama şi o soră de îngrijit, să fie legată cu o cale ferată. Să nu fiu chiar
izolat de restul lumii. De aceea vă indic câteva localităţi în jurul cărora să
îndreptaţi stăruinţele D-voastră.
Piatra – Broşteni – Hangu – Vălenii de Munte – Comarnic – Sinaia,
în regatul vechi – Cluj, Cernăuţi, Braşov, în ţinuturile revendicate. Mai
cu seamă să am cale ferată. Pentru a putea şti precis ce locuri sunt sau vor
fi vacante, luaţi înţelegere cu d-l Tacu, dir<ectorul> personalului, sau d-l
Duca, de la Ministerul Justiţiei.
Sfârşind ruga mea, va mulţumesc din inimă pentru interesul ce-mi
purtaţi şi vă doresc multă sănătate şi viaţă lungă.
Al d-voastră devotat,
Adrian Brudariu

*

Tg. Frumos, 12 noiembrie 1920

Stimate şi iubite d-le Kirileanu,
Scrisoarea d-voastră din 6 noiembrie 1920 m-a neliniştit mult.
Neliniştea mea este îndreptăţită de faptul că încă de la 29 oct<ombrie>
<1>920 am cerut printr-o telegramă Ministrului de Justiţie să-mi aprobe
deocamdată un concediu de 10 zile, după care, printr-o separată cerere
însoţită de un certificat medical şi dată d-lui Ministru Greceanu (sic!) în
mână, ceream un concediu de două luni, după cum a avizat medicul
oraşului Iaşi.
Ei bine, sunt 15 zile de atunci şi n-am primit nici o confirmare de la
Minister.
Până se va hotărî mutarea unde am indicat, aş dori cel puţin ca să
obţin concediul, ca situaţia mea să fie clarificată din acest punct de
vedere. Vă rog interveniţi în acest sens la Minister, având în vedere că se
apropie sfârşitul lunii noiembrie şi trebuie să trimit statul de salar (sic!)
pe luna curentă.
Adresa mea este în Tg. Frumos până voi primi aprobarea
concediului.
Vă mulţumesc din suflet şi vă doreşte multă sănătate,
Adrian Brudariu
*
Tg. Frumos, 18 noiembrie 1920
Mult Stimate d-le Kirileanu,
Vă trimit telegrama pe care am primit-o azi de la Ministerul de
Justiţie. După 20 <de> zile de la cererea mea de concediu primesc
această telegramă care m-a întristat şi necăjit mult.
Înţeleg pe Isus Hristos să zică „Ia-ţi patul tău şi umblă”, dar pe d-l Tacu,
directorul personalului de la Ministerul Dreptăţii, nu-l pot înţelege când
zice: Ia-ţi patul tău, pleacă la Hotin, depune jurământul şi dacă n-ai să
mori pe drum am să-ţi aprob concediul.
Sunt gol pentru că n-am furat să-mi fac haine, sunt flămând pentru
că nu mi se dă salariul până nu depun jurământul. Nu pot depune
jurământul pentru că fiind bolnav nu mă pot deplasa la Hotin. Dau
cererea de concediu şi certificatul medical în mâna şefului Dreptăţii din
această ţară. El, în calitatea lui de sfetnic al tronului, îmi dă cuvântul că

mi se va aproba cererea, nu uită chiar să adauge: „Pleacă liniştit, vei fi
satisfăcut”, şi tu pleci că doar ai stat de vorbă cu ministru<l>, dar vine d-l
Tacu şi începe maşinăria. Nu, zău, cât de domol să fii, îţi pierzi
răbdarea… Să admitem că nu vă cunosc pe d-voastră, că chiar dacă vă
cunosc nu puteţi interveni, sau n-am pe nimeni căruia să mă plâng. Ce
trebuie să fac? Să mor de foame în pat până s-o îndura d-l Tacu să-mi
aprobe concediul, ca să pot lua leafa? Să mă târăsc cu pat cu tot la Hotin
şi îndărăt, supunându-mă unei dispoziţii criminale îndeplinind o
formalitate de nulă importanţă?
Dacă din cauza rănii sunt silit să rămân încă în Magistratura acestei
ţări, secătuită şi îndobitocită de lepădăturile fanarului, trebuie oare să mă
rog ca să mi se recunoască un drept?
Nu pot să viu la Bucureşti, dar dacă va trebui mă voi tărî. Şi
dreptatea mi se va face, căci noi suntem ţara.
Vă rog să-mi iertaţi această explozie de îndreptăţită şi sinceră
revoltă, pe care aş fi dorit s-o fac celor cu musca pe căciulă. Dacă puteţi,
vă rog interveniţi.
Vă doreşte multă sănătate, al d-voastră recunoscător şi devotat
prieten,
Adrian Brudariu
*
Iaşi, 30 noiembrie 1920
Mult Stimate d-le Kirileanu,
Am primit azi poştala d-voastră din 19 no<iembrie> a.c. În ziua de
23 no<iembrie> am primit o telegramă de la Minister prin care mi se face
cunoscut că s-a aprobat să depun jurământul la Trib<unalul> Iaşi în loc
de Trib<unalul> Hotin. La 24 no<iembrie> am depus jurământul. Încă nam primit nici o înştiinţare de la Minister relativă la concediu. Ştiu acest
lucru numai din c<artea> p<oştală> a d-voastră. În ziua de 26 octombrie,
când am primit decretul de avansare, am încetat a mai funcţiona la Tg.
Frumos. De la acea dată trebuie să curgă concediul, dacă mi s-a aprobat.
Azi e în 30 no<iembrie>, deci a trecut o lună şi 4 zile de concediu, dar nam primit nici o aprobare de la Minister. Eu am cerut concediu pentru
două luni, după cum mi-a prescris doctorul oraşului Iaşi. Certificatul
doctorului este la Minister dimpreună cu cerea mea de concediu. Dacă
Ministerul, după cum spuneţi d-voastră, a aprobat o lună, atunci
concediul meu a expirat de 4 zile. În acest caz nu ştiu ce să fac! Să fac o

nouă cerere de prelungire? Dar eu nu am nici aprobarea pe o lună. Să
trimit un nou certificat medical? Doctorul mi-a dat unul pentru două luni,
cum pot să mai cer unul pentru o lună? Nu ştiu deloc ce ar trebui să fac.
De aceea vă rog expuneţi această situaţie d-lui Tacu şi comunicaţi-mi vă
rog ce trebuie să fac.
Acum stau în Iaşi la mama, care mă îngrijeşte mai bine.
Mulţumindu-vă călduros şi dorindu-vă multă sănătate, vă rog scrieţi-mi
în Iaşi pe str<ada> Ion Creangă 76.
Adrian Brudariu
*
Iaşi, 7 dec<embrie> 1920
Mult Stimate d-le Kirileanu,
Până în prezent, Ministerul nu mi-a comunicat dacă mi-a aprobat
concediul şi pentru cât timp. Au trecut 42 <de> zile şi nu ştiu ce mai am
de făcut. Certificatul medical, care e la Minister, prevede 2 luni <de>
concediu. Am auzit că s-a făcut o mişcare în Magistratură şi că peste
câteva zile va apare (sic!) alta mai mare. Cred că în cea de a doua voi fi
cuprins şi eu. Aş vrea însă să fie lămurită chestiunea concediului ca să
pot lua leafa. Am depus jurământul la Trib<unalul> de Iaşi la 24
noiembrie. Vă rog întrebaţi pe d-l Tacu care-i situaţia mea. În Jud<eţul>
Iaşi, la Şipote, va fi locul vacant. În loc de alt loc mai bun mi-ar conveni
şi acela.
Mă simt mai bine şi aş vrea să plec la treabă. Vă rog răspundeţi-mi
în Iaşi pe Ion Creangă 76. Dorindu-vă multă sănătate şi voie bună, rămân
al d-voastră devotat şi recunoscător,
Adrian Brudariu
*
<Iaşi>, 13 decembrie 1920
Mult Stimate şi mult iubite d-le Kirileanu,
Am primit poştala d-voastră din 6 dec<embrie>, la 11
dec<embrie>, odată cu trista veste a morţii d-lui Greceanu <sic!> *. Întreg
Iaşul plânge şi regretă sincer pierderea acestui om drept, loial şi cavaler
*

Dimitrie A. Grecianu a fost ministrul Justiţiei, între 16 noiembrie şi 9 decembrie 1920.
A murit la 10 decembrie 1920, ca urmare a rănilor suferite în atentatul de la Senat, din
ziua de 8 decembrie 1920.

chiar cu adversarii lui politici. Mai presus de toate acestea, însă, era un
om cinstit, care în capul departamentului dreptăţii era un simbol. Fie-i
ţărâna uşoară.
Eu am fost viu afectat de catastrofa de la Senat.
Dee-le Dumnezeu minte la conducătorii poporului nostru.
Atitudinea Angliei faţă de Irlanda să le fie de învăţătură. E păcat că
tocmai cei mai nevinovaţi plătesc scump greşelile altora. În orice caz,
gestul, din orice punct de vedere l-ai privi, e reprobabil.
Cu aceste consideraţiuni trec la ceea ce mă interesează pentru
moment.
După câte am auzit, d-l Take Ionescu ** va continua mişcarea făcută
de d-l Greceanu <sic!>, păstrând indicaţiile date. Secretar General e d-l
Radovici ***. Dacă d-l prof<esor> Bujor **** ar fi în Iaşi mi-ar da bucuros
sprijinul său căci e în bune relaţii cu d-l Radovici. Am vorbit cu d-l
Lupu *****, Consilier la Curtea din Iaşi, care mi-a promis concursul său şi
m-a sfătit să cer un loc în parchetul vreunui tribunal. Cu această ocazie
am aflat că la Iaşi va fi vacant un post de procuror, care acum este ocupat
de d-l Iorga şi care va fi avansat în alt post tot în Iaşi. Se va înfiinţa apoi
la Iaşi a IV-a secţie de tribunal. Vor fi deci mai multe locuri libere. Dacă
în parchetul de Iaşi e greu de răzbătut, ar fi mai uşor în provincie,
păstrând tot preferinţele indicate de sănătatea mea. M-am hotărât în
ultimul timp să primesc a intra în parchet, deşi nu prea e compatibilă
această funcţiune cu firea mea.
Pentru carieră îmi va fi de mare folos. Vă comunic că mai uşor miaţi obţine un loc de procuror într-un tribunal decât un loc de jude de ocol
într-un oraş. Oricum s-ar hotărî, doresc să fiu într-un oraş. Am trimis
chiar acum Ministerului un nou certificat medical şi o cerere de
prelungire de concediu. Nu pot însă înţelege cum să cer eu prelungire de
cocediu, când n-am primit încă aprobarea lunii de care mi-aţi scris. Eu nu
pot spune în cerere că am aflat pe cale particulară. Cred că mi s-a aprobat
concediu de la 26 oct<ombrie> la 26 no<iembrie>. Dacă mi se va mai
aproba încă o lună – se va aproba pentru timpul de la 26 no<iembrie> la
**
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26 dec<embrie>. Mai sunt până atunci 13 zile. Ce fac pe urmă dacă în
acest timp nu apare mişcarea în magistratură? Nu credeţi c-ar trebui să
viu eu la Bucureşti? Dacă trebuie, telegrafiaţi-mi. Al d-voastră devotat,
Adrian Brudariu
*
Chelmenţi, 3 ianuarie 1921
Iubite D-le Kirileanu,
Vă trimit alăturat o cerere pe care vă rog înmânati-o D-lui Ministru
al Dreptăţii, aşa ca să fie citită.
Ceea ce am scris acolo este purul adevăr.
De la 7 ian<uarie. a. c. până la 17, având vacanţă, voi fi în Iaşi. Vă
rog în acest interval scrieţi-mi la Iaşi, dacă este vreo speranţă, ca să ştiu
ce am de făcut.
Sunt ferm hotărât să demisionez, când nu mi s-ar face dreptate. Mai
bine să mor într-un oraş decât pe meleagurile Basarabiei. În Iaşi este un
loc la parchet. Locul lui Iorga, actual procuror, care trece în alt post. În
afară de orice consideraţiuni politice, consideraţiunile umanitare trebuie
să primeze.
Alte oraşe nu mi-ar conveni, decât doar Piatra Neamţ, Botoşani,
Braşov, Tg. Jiu. Dacă trebuie să viu eu la Bucureşti, sunt gata.
Daţi-mi atunci <o> telegramă la Iaşi în întervalul de la 7 <la>17
ianuarie a.c.
Orice doctor al Ministerului mă poate constata.
Rugându-vă să mă iertaţi de atâta insistenţă, rămân al d-voastră
devotat,
Adrian Brudariu
*
Iaşi, 10 ianuarie 1921
Iubite Domnule Kirileanu,
Scrisoarea d-voastră mi-a umplut sufletul şi mi-a produs o rară şi
aleasă mulţumire, atât prin faptul că vă rupeţi din timp spre a-mi veni în
ajutor, cât şi mai ales vestea bună pe care mi-aţi dat-o despre fratele meu,
căruia i-aţi salvat viaţa făcându-l să aibă o altă viaţă.
Întâmplarea cu ruda prinţului Ştirbey o cunoşteam de astă vară din
gura lui, cu amănuntul că în momentul acela nu avea decât 2 lei în pungă
şi până la leafă mai erau vreo 10 zile. Mă bucur însă acuma mai mult ca

atunci, aflând şi de la d-voastră că acest lucru a fost în adevăr realitate.
Da, aveţi mare dreptate. „Aşa-i românul de sămânţă bună”. Din leafa lui
mică (700 <de> lei) pe care-o avea la Belu – deşi ştia că eu am grijă de
mama, trimitea regulat în fiecare lună câte 100 <de> lei mamei, scriindui: „Să ai, mamă, pentru cinematograf”. Mama însă, el nu ştia asta, a
cumpărat pânză şi i-a făcut cămăşi, pe care i le va trimite la prima ocazie.
De aceea, pentru mine orice mamă este sfântă.
Trec acum la sfatul pe care mi l-aţi dat de a vedea pe d-l prof<esor>
Petrovici şi de a-i vorbi în ceea ce mă priveşte.
L-am văzut aseară – duminică. Astăzi dimineaţă a plecat la
Bucureşti.
Mi-a promis şi a însemnat în carnet fără a sta o clipă la gânduri. A
mai adăugat că speră să obţie acest lucru de la acela cu care a fost născut
în aceeaşi zi la Ministeriat. Doamna Petrovici, care era de faţă, cred că-i
va aduce aminte. Pe carnet a însemnat aşa: „Un loc de procuror la Iaşi
sau Botoşani, Piatra, Roman, Bacău pentru Jud<ecătoria> Ocol<ului>
Chelmenţi”. I-am amintit că d-voastră m-aţi sfătuit să-i vorbesc. Nu cred
să fi făcut rău. Pe la d-l Meissner nu mai era vreme de dus, căci a doua zi
trebuia să plec şi am preferat să mă duc singur. De altfel, d-l prof<esor>
Petrovici vă cunoaşte.
Am credinţa că va interveni.
Totuşi, dacă aţi putea d-voastră să-i amintiţi, ar fi şi mai bine. La
Iaşi va fi sigur un loc.
Cererea pe care v-am trimis-o socot că va fi necesară d-lui
Petrovici, <căruia> i-am povestit starea mea fizică.
Mai stau în Iaşi încă vreo 8-9 zile, vă voi scrie apoi din Chelmenţi.
Cu anul care începe vă doresc din toată inima sănătate, voioşie şi
ani mulţi, ca să puteţi vedea cu ochii că binele pe care l-aţi făcut cu
prisosinţă, atâtora, a dat roade bune şi nu l-aţi făcut în zadar.
Al d-voastră devotat şi recunoscător,
Adrian Brudariu
*
Chelmenţi, 16 februarie 1921
Mult Stimate şi iubite d-le Kirileanu,
Nu mai ştiţi nimic de multă vreme despre mine şi nici eu nu ştiu
nimic de cele ce se petrec în ţară. Nici gazete şi nici veşti pe cale
particulară nu pot pătrunde aici în bezna zonei militare şi între faldurile

Nistrului. Locuitorii circumscripţiei mele judecătoreşti vorbesc numai
ruseşte şi eu am impresia că sunt condamnat de vreun ucaz ţarist la
expulzare în Siberia. Singura lectură în româneşte permisă şi posibilă este
„Monitorul Oficial”, pe care eu îl răsfoiesc cu aviditate să văd dacă în
sfârşit cei cu pâinea şi cuţitul îşi mai amintesc de nedreptăţile pe care leau suferit ei înşişi, ca să le facă să înceteze cu un ceas mai devreme, când
ei înşişi, întorcându-se roata, devin autorii lor. Sunt singur la această
judecătorie şi de o lună muncesc cu încordare. Dimineaţa procesele
obişnuite ale judecătoriei, după-amiază prin satele din circumscripţie,
pentru exproprierea pământurilor acelora care, tot cu pâinea şi cuţitul în
mână, n-au ştiut să lase la vreme fărâmituri şi pentru câinii din ogradă.
Am expropriat până acum mai mult de zece mii de hectare pământ
negru şi am cutreierat toate satele de pe malul Nistrului, ce-mi cad în
sectorul meu.
Populaţia e foarte liniştită şi mulţumită că va căpăta în sfârşit
pământ. După părerea mea nu mai sunt bolşevici în Basarabia, dar sunt
numai hoţi. Hoţii aceştia sunt şi ei de două feluri: unii în bande, bine
înarmaţi, care-şi fac viaţa prin păduri şi care împart de multe ori prada cu
celălalt soi de hoţi, cari sub forma „salvatorilor” şi a „păzitorilor ordinii
publice” jefuiesc şi maltratează deopotrivă populaţia paşnică şi
muncitoare a Basarabiei. Am fost de multe ori la Nistru şi m-am uitat
dincolo, în Ucraina, ale cărei câmpii şi întinderi <erau> la 70-80 m. în
faţa mea, şi am căutat îndelung să văd vreun bolşevic, ca să-l pot descrie
şi eu la alţii. N-am văzut dincolo decât oameni muncitori, care-şi cată de
treburile lor şi care când pământul se înmoaie de ploaie îl desfundă cu
asiduitate. Multe aş avea de spus căci multe am văzut într-o lună de când
cutreier satele astea, dar mi-e frică să nu ne audă străinii. De aceea las
asta pe când oi veni la Bucureşti. De aceea vă rog răspundeţi-mi dacă aţi
înmânat Ministrului respectiv cererea pe care v-am trimis-o acum o lună.
Au apărut în „Monitor” vreo 3 mişcări în Magistratură.
Cu sănătatea, eu o duc din ce în ce mai rău. Gogesc întruna şi nu
pot să iau nici o măsură de îndreptare… Aş vrea să nu-mi pierd răbdarea,
dar asta e în funcţie de sănătate. Aş vrea să ştiu numai un lucru: dacă
Ministrul a citit cererea mea. De aceea vă rog mult răspundeţi-mi. Vă
doresc ani mulţi şi sănătate deplină.
Adrian Brudariu

*

<Adjud, aprilie 1921>

Stimate Domnule Kirileanu,
Ajuns în Adjud vă scriu din nou. Aici viaţa e mai scumpă, o dată şi
jumătate ca la Iaşi. Pâinea albă 8 lei kg., cea neagră 4 lei. Carnea 15 lei
kg., oul 1 leu şi aşa mai departe.
Mormane de gunoaie cât casa în mijlocul pieţei publice, sau pe
străzi, necurăţate de 6 ani.
Judecătoria, un grajd. Administraţia, revoltătoare.
Încep să fac puţină ordine. Toţi murmură, dar nu mă sinchisesc. Va
trebui să dau în judecată, întâi…, Primăria!
Vor sări arşi, dar, „Muncă, Cinste, Legalitate”, mai înainte de toate.
(Programul lui Averescu) *.
Clima Adjudului este excesiv continentală şi dăunătoare sănătăţii
mele. Tot timpul anului bate vântul şi curenţi de pe cele două râuri: Siret
şi Trotuş, care se unesc aici.
Nici o grădină. N-ai unde respira 10 minute aer curat.
Târgul, o baie de colb. Şi fiincă e vorba de baie: nu-i baie! Trebuie
să plec la Focşani sau la Bacău pentru o baie.
Desigur, e mai bine ca la Hotin-Chelmenţi, dar atât.
Vă voi ţine în curent cu cele mai de seamă lucruri. Până atunci vă
doresc sănătate şi zile liniştite.
Adrian C. Brudariu
*
<Adjud, 19 mai 1921>
Stimate şi iubite Domnule Kirileanu,
Am început a mă aşeza şi a-mi lua rolul în serios, ceea ce nu bucură
pe cei puţini, privilegiaţi. Cei mulţi însă mă port (sic!) în inimă, iar inima
mea numai de dânşii e plină. Pe cât îmi îngăduie sănătatea, nu stau
degeaba. Milu, fratele meu, a fost de Paşti acasă şi a umplut de bucurie
inima bietei mame. V-am scris înainte de Paşti o scrisoare cu impresii din
Basarabia părăsită, pe care socot că aţi primit-o. Cu sănătatea cum o
duceţi? V-o doresc deplină. Acum vă fac o mică rugăminte, care,
*
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îndeplinită, este o mare binefacere pentru un umil rob al arhivei
judecătoriei mele.
Are un copil la Şcoala Normală din Focşani, pentru care a plătit ½
din soldă. Pentru cealaltă jumătate roagă pe Ministrul Instrucţiei să-l
scutească. Acest lucru este în obiceiul Ministerului respectiv. Trebuie
înmânată cererea vreunui director de serviciu la M<inisterul> Instrucţiei?
Dacă vă stă în putinţă, aduceţi o mare uşurare unui om care merită. Vă
rog citiţi şi cererea alăturată.
Cu cea mai deosebită consideraţiune şi recunoştinţă,
Adrian Brudariu
*
Sf. Gheorghe, 2 Iulie 1923
Mult Stimate D-le Kirileanu,
Am fost iarăşi prin Buc<ureşti> şi v-am căutat în mai multe
rânduri. Am avut norocul să văd numai o dată într-o trăsură, venind de la
academie, cred.
Atanasiu a venit şi l-am găzduit la mine câteva zile. Pare a fi un om
de ispravă.
Eu acum mi-am aranjat situaţia pe o bucată de vreme şi sunt
judecător de şedinţă în Trib<unalul> Sf. Gheorghe. În Parchet, unde mă
puseseră la început, nu era de mine. Îmi pare bine că v-am ascultat şi nam plecat de aici, cum intenţionam astă-iarnă. Aici sunt tare iubit şi
apreciat şi cu sănătatea mă simt bine.
Aş dori mult să cunosc rezultatul plângerei mele către M<inistrul>
de Război.
Aştept răspunsul D-voastră, ca să pot întreba încă o dată, pe
Ministrul de Război, dacă se solidarizează, prin tăcerea sa, cu falşurile
<sic!>, ilegalităţile, mahalagismele şi lipsa de cavalerism a
sunordonaţilor săi.
Dacă şi anul acesta plecaţi la Borsec, s-ar putea să vă văd acolo,
căci voi pleca cu un coleg să vizitez această minunată localitate.
Vă doresc sănatate şi multă linişte.
Cu deosebită consideraţiune,
Adrian Brudariu

*

Timişoara, 10 septembrie 1924

Mult Stimate Domnule Kirileanu,
După noua lege de organizare a magistraturii, judecătorii cari au 3
ani vechime în grad şi recomandarea Preşedintelui de Tribunal vor fi
declaraţi inamovibili de Consiliul Superior al Magistraturii. Eu, care am
3 ani şi 8 luni vechime în grad, pe lângă o călduroasă recomandare din
partea Preşedintelui Tribunalului Timişoara, întrunesc condiţiunile care
să determine Consiliul Superior al Magistraturii să-mi acorde
inamovibilitatea. Consiliul Superior a funcţionat la 1 şi 2 iulie a.c. Cum
eram sigur pe drepturile mele, n-am pus şi nici nu am făcut nici un fel de
intervenţie. De aceea nu mică mi-a fost surprinderea şi supărarea, când
mi s-a adus la cunoştinţă că nu mi s-a acordat inamovibilitatea. Nu mai
intru în dedesubturile şi consecinţele acestei situaţii… E vorba pentru
moment de îndreptat o situaţie căci e posibil… După cum mi-a relatat
Preşedintele Tribunalului, ca auzite din gura… Preşedintelui Curţii de
Apel Timişoara, care a luat parte la şedinţele Consiliului Superior al
Magistraturii din iulie, lucrurile stau aşa: Când s-a ajuns la Brudariu,
raportorul Consiliului, D-l Tacu, directorul personalului, a referat că nu
are vechimea de 3 ani. Atunci, evident că orice propunere era prematură.
Dacă spui că nu are vechimea, atunci e o eroare.
Pentru îndreptarea acestei erori, eu am făcut o întâmpinare la
Minister, alâturând în original şi Decretul Regal de pe timpul
ministeriatului regretatului Greceanu <sic!>, din 20 oct<ombrie> 1920,
prin care am fost avansat judecător la Ocolul Chelmenţi-Basarabia…
Cum, luni, 15 sept<embrie>, se intruneşte iar Consiliul Superior,
spre a reveni asupra unor erori – căci sunt destule – şi cum eu nu am de
unde cheltui 200 <de> lei cu drumul până la Bucureşti, vin din nou a vă
ruga să-mi daţi o mână de ajutor, fie prin d-l Volanschi, fie prin d-l Tacu
sau d-l Mârzescu sau oricare alt Preşedinte de Curte, căci toţi preşedinţii
de curte fac parte de drept din Consiliul Superior.
Vă rog să interveniţi să mi se facă dreptate.
Ca să vedeţi ironia situaţiei mele, este destul să vă citez cazul lui
Zakaryas Krystopfe, fostul meu grefier de la Tribunalul Sfântu Gheorghe
– care nu ştie româneşte, nu mai vorbesc de ştiinţă juridică – şi care în
urma scrisorii mele de… complezenţă, a fost numit acum cinci luni
judecător la Tribunalul Sfântu Gheorghe şi… căruia Consiliul Superior

al Magistraturii i-a acordat INAMOVIBILITATEA!
…În vacanţă am fost la Sfântu Gheorghe şi până şi ungurii, care mă
iubesc acolo, mă apreciază şi cari mi-au adus mulţumiri şi elogii prin
presa lor, ba mi-au dat şi un banchet la plecare, au rămas scandalizaţi de
această situaţie de… inferioritate a mea ca român şi mai ales ca magistrat
cu o vechime de 6 ani, faţă cu Zakariaşul lor! …
Desigur, dacă Consiliul Superior al Magistraturii nu va reveni, în
cel mai scurt timp, voi demisiona, după cum au şi făcut-o mulţi colegi
valoroşi, nedreptăţiţi, de un REGIONALISM CRIMINAL şi de un
politicianism fără scrupule. Atunci voi avea destul răgaz să dau la iveală
şi cei şase ani de magistratură.
Acum lucrez la traducerea ultimei lucrări a lui Paul Gille: „Schiţa
unei filozofii a demnităţii omeneşti”, Editura F. Alcan, Bibiothèque de
Philosophie Contemporaine.
Nu voi demisiona însă înainte de a asculta şi cuvântul D-Voastră
părintesc, care în atâtea rânduri m-a înviorat şi care mi-a făcut atâta bine.
De aceea, rugându-vă să mă iertaţi, […] vă mai sporesc grijile cu încă
una. Vă doresc viaţă lungă şi sănătate.
Adrian C. Brudariu
*
Timişoara, 12.XI.1924
Mult stimate şi iubite Domnule Kirileanu,
Am primit Decretul de inamovibilitate şi vă mulţumesc din inimă
pentru acest act de dreptate pe care vi-l datoresc D-Voastră şi Domnului
Volanschi, căruia i-am şi scris o frumoasă scrisoare de recunoştinţă. Şi…
prin aceasta se poate ilustra epoca de dezagregare morală şi răsturnare a
valorilor în care trăim…, că trebuie să te simţi foarte fericit când cu
multe intervenţii obţii ceea ce ţi se cuvine, postulat pe care ROMANII,
acum două milenii, l-au formulat în lapidarul SUUM CUIQUE
TRIBUERE şi adăugând pe “HONESTE VIVERE, ALTERUM NON
LAEDERE”.
Cât de departe suntem de vremurile acelea, care azi se par vremuri
de idealism şi pace! Încep a pricepe acum…, pentru ce mai toţi idealiştii
şi marii cugetători au fost împătimiţi de studiul clasicismului şi de limbile
aşa-zise moarte: latina şi greaca, în care găseau comori de înţelepciune şi
de idealism negrăite. Fie ca tot acolo să ne găsim şi noi forţa morală care
să ne susţie (sic!), în faţa realismului şi materialismului cras, care ne

înăbuşă.
Dorindu-vă sănătos şi senin ca totdeauna, rămân al D-Voastră
devotat,
Adrian C. Brudariu
*
Timişoara, 1 april<ie> 1925
Mult Stimate şi iubite Domnule Kirileanu,
Odată cu venirea primăverii şi cu reînvierea naturii, simt că trebuie
să mă mişc şi să reacţionez în contra stării de apatie în care lâncezesc.
Temperamentul meu combativ şi activ se zbate zadarnic între rigide texte
de lege, aplicate cu stăşnicie celor neputincioşi, şi între anchilozata castă
aci parazitară, din care am încă stupida „onoare” de a mai face parte.
…Socot că am întârziat destul…, îndeajuns.
Zidurile care mă ţărcuiesc sunt prea umede şi reci pentru focul
idealului meu social, simt că mucigaiul (sic!) şi rugina mă rod,
pătrunzându-mi dureros în oase şi că trebuie să evadez cât mai e vreme.
Vă dau gândul meu pe faţă şi întreg.
Departe de inima şi creerul (sic!) Capitalei, aşa de departe că am
sentimentul unui exilat în… Siberia. În afară de centrul activităţii sociale,
politice şi literare, în afară de orice curent de idei nobile, care să-ţi înalţe
sufletul şi să-ţi tresalte inima încătuşată de un formalism îndobitocitor şi
sterp, apăsat de carantina la care regionalismul cinic, specific bănăţean,
ne ţintuieşte pe noi „regăţenii”, cari am rupt fâşii din carnea noastră, ca
să-i eliberăm din temniţi şi să-i înscăunăm la cârmă – peste noi şi în
contra noastră, ba chiar împotriva ţării întregi şi a unităţii neamului pe
care au durat-o cu suferinţe şi dureri nespuse –, întreaga mea fiinţă se
revoltă şi protestează. Simt în mine puteri destule, ca să schimb acest
mediu, această stare de lucruri…, aceeaşi care a dus la dezmembrarea
Poloniei şi la ruina ei. Simt în mine destule puteri ca să schimb acest
mediu şi această stare de descompunere morală şi dezagregare a
elementelor unităţii naţionale… într-o stare de concordie şi colaborare,
spre o viaţă prosperă românească.
De aceea, trebuie să am mâinele libere. În acest scop, hotărât să
însufleţesc satele şi să înfing adânc rădăcinele Partidului Ţărănesc,
păstrând ca bază formele creatoare ale tradiţiei, dar ca ideal ridicarea
demnităţii cetăţeneşti şi creşterea personalităţii ţăranului român…
Voi părăsi magistratura, care m-a adăpostit în vremuri de urgie,

măcel şi boală.
Cum însă trebuie să am un mijloc sigur de existenţă şi cum
avocatura întreprinsă pe cont propriu m-ar ruina, apelez încă o dată la
epitropia statului, solicitând un post de avocat la Calea Ferată, în
Regionala din Timişoara, unde sunt două locuri ce vor deveni vacante
peste o lună.
Cum aţi fost pentru mine al doilea părinte şi cum la vremuri grele
m-aţi ajutat şi m-aţi sfătuit, îmi permit să vă rog ca şi de astă dată să-mi
daţi o mână de ajutor. Prin scoaterea la pensie D-lui avocat Celăreanu P.
se face la 1 mai un loc vacant la Regionala Timişoara, pe care aş vrea să-l
ocup eu.
Planul meu de activitate este larg… În Ardeal mi-am ales ca centru
de activitate judeţul Trei Scaune, dată fiind popularitatea de care mă
bucur acolo în toate straturile sociale, minus aristocraţia maghiară, pe
care am văduvit-o de latifundii şi sper ca în cel mult 2 ani să organizez în
stil roman, forţele disperate şi dezorientate ale ţăranilor români, cari încă
nu au fost infectaţi de ciuma regionalismului. În Banat, aici la Timişoara,
cu un grup de tineri hotărâţi şi capabili de „apostolat şi propagandă”, voi
adânci şi întinde ideea ţărănistă în cele mai largi straturi sociale.
Odată chestiunea pusă pe toate feţele, vom scoate un ziar pentru
Ardeal şi Banat, care va avea o faţă pentru minorităţi în limba germană şi
maghiară.
Desigur, în această operă grea, de canalizare şi disciplinare a
energiilor şi de utilizare constructivă a revoltei… pe care o provoacă o
administraţie venelă şi o guvernare despotică şi mărginită, va trebui
multă abnegaţie, sânge rece, răbdare, tact, sacrificiu şi entuziasm. Simt în
mine aceste forţe creatoare. A nu le pune la încercare, ar fi să fiu un
dezertor din frontul democraţiei ţărăneşti.
Simt că locul meu este în primele rânduri de luptă ca şi pe frontul
războiului, în avangarda care trebuie să deschidă României de mâine,
porţile închise ale occidentului.
Fără EDUCAŢIA POLITICĂ A MASELOR, FĂRĂ
PARTICIPAREA LOR LA VIAŢA PUBLICĂ, fără interesul lor de
cetăţeni la toate actele guvernului – oricare ar fi acela –, aşa, ca de sus,
din vârful piramidei sociale, şi până la ultimul palmaş (sic!), să treacă
acel fior al înţelegerii intereselor superioare ale Statului…, nu se poate
concepe o ridicare a României, din poarta orientului asiatic unde zace
astăzi.

Dacă nu vom ajunge să vedem acele zile, AVEM DATORIA SĂ
LE PREGĂTIM. Iată ceea ce vreau să încerc a face.
Cu toată dragostea şi consideraţia,
Adrian Brudariu
*
Bucureşti, 3 iunie 1956
Iubite Moş Ghiţă,
Am fost la Timişoara zece zile delegat de întreprinderea la care
lucrez ca să aduc materiale necesare producţiei. Cu această ocazie am
putut să aprind câteva lumânări la mormântul tatei şi să iau măsuri de
conservare căci era cu totul în părăginire. Vreau să mă înţeleg cu Emil *
asupra aşezării unei cruci drepte de marmoră (sic!) pe care să fie scris aşa
cum a lăsat tata scris: „Aici odihneşte profesorul Constantin Brudariu,
scriitor social”.
Voi face asta când voi putea veni la Piatra în vara aceasta. La
Timişoara m-am întâlnit cu Lucia Inginer Poroşneanul (sic!), fiica lui
Pertu Groza. Aceasta mi-a spus că atacul de cord a survenit în urma unor
eforturi fizice din care el făcea un titlu de mândrie zilnică. Ba chiar după
primul atac, contrar restricţiilor medicale, se apuca să dicteze la maşină
nişte memorii, în loc să stea în repaos (sic!) absolut şi orizontal aşa cum
i-au prescris medicii. De aceea a survenit şi al doilea atac. Profesorul Dr.
Nicolae Lupu mi-a spus că dacă asculta şi executa dispoziţiile medicale o
mai ducea. Petru Groza şi-a manifestat marele regret că nu a putut saluta
pe Tito şi nu a putut el – semna – ultimul decret de graţiere în curs.
Încolo, la Timişoara, lipsă de apă şi de bani.
Musafirii noştri încep să plece cu familiile. Prietenii mei m-au
primit cu multă dragoste şi m-au invitat să mă reîntorc în Banat. Le-am
promis că atunci când va apare (sic!) ADEVĂRUL mă voi reîntoarce. Nu
ştiu dacă v-am scris ceva despre frumoasa expoziţie a operelor marelui
Enescu, deschisă pe Calea Victoriei, în palatul Cantacuzino, unde este un
pelerinaj.
Am citit slovele unui vizitator care scria că numai libertatea şi în
libertate se crează (sic!) şi se dezvoltă geniile.
Am fost ieri la Profesorul Simion Mehedinţi, care s-a restabilit în
urma operaţiei, dară trebuie să fie prudent.
*

Emil (Milu) Brudariu a fost fratele mai mic al lui Adrian C. Brudariu.

Lucid, ascuţit la minte şi cu memoria destul de bună.
Studiază mereu pe Eminescu, de care nu se mai poate sătura şi care
se pare că este la modă şi în provincie, unde tinerii se adâncesc în
studierea întregii sale opere.
Atât Doamna, cât şi Profesorul Mehedinţi vă transmit multă
sănătate.
Aşteaptă cea ce li s-a promis: restituirea lucrurilor şi a casei
familiare (sic!).
În ceea ce priveşte soţia mea, <ea> a plecat ieri la Sfântul
Gheorghe, judeţul Trei Scaune, pentru a ridica paşaportul socrului meu,
căruia, în fine, i s-a aprobat fără nici o intervenţie. Cred că în curs de o
lună va putea pleca la fiica sa de la Budapesta. Dar soţia mea este încă tot
bolnavă şi aştept să vie ca să o iau mai serios cu îngrijirea medicală.
Dan se luptă ca să obţină emancipare de sub tutela nerentabilă a lui
Gherson, la care este obligat să-şi termine stadiul.
Mie mi-a trecut exema (sic!) de la mâini, fiind la Timişoara, în
ciuda faptului că acolo am mâncat bine şi ceea ce era înterzis.
Ciudate şi de nepătruns mai sunt şi legile naturii şi când te gândeşti
că bietul om vrea să întreacă natura şi să o perfecţioneze, sfidându-i
sistematic legile ei de fier.
Odată aşezat acasă voi lua firul preocupărilor mele anterioare, plec
iar la Timişoara. Vreau să aflu veşti bune de la dvs.
Cum funcţionează inima? Dar memoria şi spiritul critic? Sunteţi
mulţumit de modul cum se pune pe roate biblioteca?
Mulţumindu-vă din suflet pentru tot ceea ce aţi făcut pentru mine şi
familia mea, vă urăm din toată inima deplină sănătate şi mulţumire
zilnică pentru a savura zările libertăţii, fără care şi unele păsări, ca
piţigoiul, nu pot trăi.
Vă îmbrăţişează, cu multă recunoştinţa,
Adrian Brudariu

An epistolary dialogue: Adrian C. Brudariu - G.T. Kirileanu
(1920-1925, 1956)
Abstract
Adrian C. Brudariu (1893-19900 was initially an office worker and a
defense attorney. He worked later in magistrature in Moldavia, Bessarabia and
Transylvania. During his youth he was contaminated by left-wing ideas and
became a political follower of dr. N. Lupu, the lider of the National Peasant
Party. As a consequence of his activity he was elected, in 1927, as member of
the Chamber of Deputies. Six years later, he left the original party and founded
the Independent Peasant Party. In 1939 he joined to the National Renaissance
Front and represented this political party in the Romanian Parliament.
After the World War II and the establishing of the communist regime, he
suffered because of his past political activity and was even covicted to prison.
In 1913, he met G.T. Kirileanu and started a correspondence that
continued until 1960. This exchange of letters is important today because G.T.
Kirileanu was a remarkable cultural personality during the first six decades of
the twentieth century. The majority of these letters were already published.
This time we bring sixteen unpublished letters to the attention of the interested
readers; they were addressed by Adrian C. Brudariu to G.T. Kirileanu, and
were written in the years 1920-1926 and 1956.
These letters help a better understanding of the political reality in
Romania of the years '20 and '50 of the last century and are very informative
about the life and activities of the two correspondents.

RĂZBOIUL DE 6 ZILE DIN 1967, NOI PERSPECTIVE
POLITICO-DIPLOMATICE PENTRU ROMÂNIA
Jeny Ghioc
Anul 1967 în Orientul Apropiat a fost un an tensionat, în care
jocurile de culise, mobilizările de arme în tabăra arabă şi Israel,
pronosticurile serviciilor de spionaj, a analiştilor politici şi observatorilor
militari, nu au putut prevedea la începutul anului iminenţa izbucnirii unui
război între Israel şi Republica Arabă Unită (în continuare RAU) şi nu au
putut evita acest război, care va determina multiple transformări
geopolitice în zonă vizibile unele dintre ele şi astăzi. Un război scurt dar
cu implicaţii majore, determinat pe de o parte de atitudinea statelor arabe,
care nu recunoşteau existenţa statului Israel, dar şi de atitudinea statului
Israel care dorea să-şi consolideze graniţile şi să i se recunoască
existenţa, a determinat implicarea alături de marile puteri ale lumii şi a
României.
Cu certitudine poziţia şi atitudinea României în contextul creat de
aceste evenimente, nu a fost rezultatul unei pure întâmplări, ci a scos în
evidenţă pe lângă maturitatea politico-diplomatică a noii conduceri
comuniste de la Bucureşti, buna informare (obţinută şi datorită serviciilor
secrete) despre evenimentele şi perspectiva politică din zonă; dorinţa
acesteia de a contribui într-o formă sau alta la deciziile luate pe plan
internaţional şi bineânţeles nu în ultimul rând dorinţa de a populariza
acţiunile regimul comunist român şi ale noului său lider Nicolae
Ceauşescu, dornic de consolidarea poziţiei pe plan intern.
Încă din 1966 Nicolae Ceauşescu cu ocazia unei întâlniri care a
avut loc la 3 septembrie, cu Abdel Mohsen Abul Nur, vicepremier al
RAU pentru agricultură şi irigaţii, îşi prezenta programul în legătură cu
politica promovată în Orientul Apropiat. Sublinind importanţa relaţiilor
economice româno-israeliene, dar şi a relaţiilor cu RAU, a căror
schimburi comerciale erau estimate în jurul valorii de 40 milioane dolari,
Ceuşescu îşi făcea publică poziţia: parte neutră între Israel şi RAU (şi în
general între Israel şi statele arbe). 1
1

A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R. Secţia Relaţii Externe, Dos. 110/1966, Notă de
convorbire a lui Nicolae Ceauşescu cu Abdel Mohsen Nur, vicepremier al R.A.U.

Pentru politica externă a tânărului stat socialist român, anul 1967 a
marcat începutul unei perioade de apogeu. Astfel evenimente precum:
stabilirea relaţiilor diplomatice cu Republica Federală Germania,
menţinerea relaţiilor cu Israelul după Războiul de 6 Zile (ţara noastră
manifestând o atitudine singulară în cadrul blocului statelor comuniste,
refuzând să declare acest stat agresor), alegerea lui Corneliu Mănescu ca
preşedinte (primul preşedinte comunist) al Adunării Generale a ONU,
vor determina creşterea prestigiului pe plan internaţional al RSR şi
totodată a lui Nicolae Ceauşescu.
Din şirul acestor evenimente, analizând urmările politicodiplomatice şi economice pentru ţara noastră, atitudinea României în
contextul determinat de izbucnirea şi desfăşurarea Războiului de 6 zile se
diferenţiază net. Evenimentele determinate de izbucnirea conflictului
menţionat, îi conferă statului român o poziţie singulară în cadrul blocului
statelor comuniste, apreciată de statele democratice. Liderului comunist
român i s-a oferit la sfârşitul acestor evenimente, rolul de mediator
important în cadrul conflictului arabo-israelian, precum şi omagii din
partea SUA şi a statelor democratice.
În contextul agravării situaţiei din Orientul Apropiat prin devierea
cursului Iordanului de către Israel (1964),pe teritoriul său, prin atitudinea
Siriei de a schimba la rândul său cursul afluenţilor râului Iordan în
folosul propriu; prin constituirea OEP (1964) şi coordonarea de către
aceasta a primelor atentate teroriste împotriva Israelului, în urma
presiunilor palestiniene asupra statelor arabe din zonă, cu scopul de a
determina adoptarea unui ton anti-israelian mai radical, a atacului
isreaelian de la 13 noiembrie 1966 asupra satului Samu din Cisiordania şi
a doborârii la 7 aprile 1967 de către aviaţia israeliană a 6 avioane militare
siriene MIG, URSS intervine. Liderul blocului comunist îşi avertiza
aliaţii de la Cairo şi Damasc la 13 mai 1967, asupra iminenţei unei
invazii israeliene în Siria. Avertismentul se baza pe informaţiile
serviciilor secrete, găsindu-şi justificarea şi prin cele două incidente
militare menţionate, determinate de Israel. Ca urmare a avertismentului
sovietic, Egiptul a mobilizat la 14 mai unităţi de luptă în Peninsula Sinai,
pentru a-şi demonstra forţa în faţa Israelului dar şi pentru a determina
Iordania să adopte o poziţie mai fermă în cadrul conflictului, după ce a
obţinut în prealabil din partea ONU, retragerea trupelor UNEF (forţe care
pentru agricultură şi irigaţii f. 4.

supravegheau respectarea acordului de încetare a ostilităţilor provocate
de criza Suezului din 1956). Teama Israelului de a fi atacat se intensifică
şi ca urmare a faptului că la 17 mai, 2 avioane egiptene de supraveghere
decolate de pe o bază militară din Iordania au survolat reactorul atomic
de la Dimona, fără a putea fi oprite de către unităţile anti-aeriene
israeliene 2. Ca urmare a acestui fapt, guvernul israelian, a ordonat
mobilizarea forţelor de rezervă 3. La 22 mai din dispoziţia lui Nasser a
fost blocată Strâmtoarea Tiran, pentru navele israeliene 4. Nasser a
supraestimat puterea militară a Egiptului şi a considerat că Israelul este
incapabil să pornească un război pe două fronturi, fără sprijinul efectiv al
SUA, care din 1965 erau implicate militar în conflictul din Vietnam. Prin
blocarea strâmtorii Tiran, Nasser a câştigat o imensă popularitate în
lumea arabă. Devenit protagonistul propagandei anti-israeliene, Nasser a
reuşit să atragă Iordania în coaliţia sa, pentru a convinge mai apoi şi
Arabia Saudită să susţină cu unele rezerve cauza egipteană. Concomitent
Nasser a impulsionat propaganda anti-israeliană încurajînd mass-media
să răspândească lozinci care anunţau distrugerea iminentă a Israelului. În
general Occidentul a respins cu indignare formulele propagandei arabe
(mai ales sloganul „Aruncaţi-i pe evrei în mare”), care au influenţat
negativ imaginea arabilor pe plan mondial, discreditând cauza
palestiniană, în special în Europa 5.
În rândul Marilor Puteri atât Washingtonul, cât si Londra s-au
exprimat împotriva unui război cauzat de blocarea Strâmtorii Tiran. Mai
mult, preşedintele Franţei de Gaulle, a mers chiar mai departe şi a
declarat că Franţa se va opune părţii care va declanşa războiul. După
ocuparea strâmtorii Tiran, Marea Britanie şi SUA au propus, ca acţiune
internaţională cu valoare simbolică, organizarea unei „Regate a Marii
Roşii”, un fel de demonstraţie pentru libertatea căilor maritime din Golful
Aqaba, iniţiativă care a eşuat. După o perioadă de ezitări, preşedintele
Johnson a asigurat Israelul de sprijinul american, declarând la 27 mai
1967 că, deşi prefera o soluţionare politică a conflictului, SUA nu vor
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lăsa singur Israelul. Deşi preşedintele Johnson a asigurat Israelul de
sprijinul american, Nasser a interpretat aceste reacţii diplomatice drept o
încurajare a politicii sale, axate pe o confruntare menită să slăbească nu
numai Israelul, ci şi Arabia Saudită şi Iordania, aliaţi ai S.U.A. De aceea,
Nasser a refuzat toate propunerile care vizau găsirea unui compromis cu
privire la blocarea Strâmtorii Tiran, mizând pe faptul că, implicarea SUA
sau a Marii Britanii în conflict de partea Israelului, ar fi determinat o mai
mare popularitate a politicii sale în lumea arabă şi, implicit creşterea
credibilităţii Uniunii Sovietice în regiune 6. Marea Britanie se temea că, în
caz de razboi, lira sterlină se va devaloriza ca urmare a unei eventuale
retrageri de capital arab din bancile britanice. Poziţia URSS a fost
ambiguă înaintea izbucnirii războiului, probabil datorită unei disensiuni
din cadrul Biroului Politic al CC, însă prin Declaraţia guvernului sovietic
din 23 mai 1967, oferea sprijinul preşedintelui RAU Nasser, „hotărând să
satisfacă cererea acestuia privind acordarea de ajutor militar
suplimentar” 7.
La rândul său guvernul israelian a fost supus unei mari presiuni din
partea armatei şi a opoziţiei interne de dreapta, care solicitau luarea de
măsuri urgente împotriva ameninţărilor militare, presiune care se
finalizează cu dizolvarea acestuia de către Levi Eshkol pe data de 1 iunie
1967, alcătuindu-se un Guvern al Unităţii Naţionale, în care Moshe
Dayan 8 a deţinut portofoliul Ministerului Apărării, iar Menachem Begin,
conducătorul blocului isrealian de opoziţie de dreapta, a fost numit
ministru fără portofoliu. Aceşti doi politicieni vor susţine în mod deschis
o expansiune teritorială a statului Israel, mai ales în zona Cisiordaniei.
Încurajat de schimbarea de poziţie a SUA, care prin consilierul
preşedintelui american în chestiuni de securitate, a semnalizat la 4 iunie
printr-un memorandum, aprobarea unei acţiuni militare israeliene,
guvernul israelian a hotărât începerea ofensivei militare împotriva
coaliţiei arabe 9.
În contextul agravării tensiunilor dintre statele arabe şi Israel în
Orientul Mijlociu, România anunţa printr-un comunicat că susţine dreptul
6

Le Monde Diplomatique, Archives – Juin 2007, Il y a quarante ans, la Guerre des
Six Jours. Erreurs tactiques, choc de stratégies, în http://www.mondediplomatique.fr/2007/06/LAURENS/14799
7
A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R. Secţia Relaţii Externe, Dos. 113/1967, f.31.
8
A se vedea: Moshe Dayan, Istoria vieţii mele, Bucureşti, Editura. Enciclopedică, 2001.
9
Ibidem, p. 309.

la existenţă a statului Israel, dar şi drepturile populaţiei palestiniene,
pronunţându-se pentru rezolvarea conflictului pe cale paşnică fără
intervenţia ţărilor „imperialiste”, atitudine apreciată de diplomaţii
israelieni cu diverse ocazii atât la Sofia 10, cât şi la Moscova 11, Roma 12 şi
în alte părţi.
Poziţia României faţă de evenimentele din Orientul Mijlociu a fost
exprimată şi în contextul întâlnirii dintre Ceauşescu şi Sir John
Chadwick, noul ambasador al Marii Britanii la Bucureşti, la 3 iunie 1967,
sublniindu-se că România, nu era de acord cu dorinţele exprimate de
liderii arabi de a lichida statul Israel, în contextul în care statul român
întreţinea relaţii externe atât cu Israelul cât şi cu statele arabe 13. Soluţia
pentru rezolvarea crizei din zonă, propusă de România la acea dată era,
opoziţia ţărilor afectate faţă de amestecul ţărilor „imperialiste”;
rezolvarea problemelor de către statele implicate şi nu de către altele,
prin participarea la discuţii comune „,dacă aceste ţări ar fi lăsate singure,
ar putea găsi soluţii pentru problemele lor” 14.
Războiul declanşat pe 5 iunie 1967 se va finaliza cu victoria
Israelului la 10 iunie 1967, victorie care a adus acestui stat un teritoriu de
aproape patru ori mai mare decât era înainte de război, dar şi probleme
care vor apărea ulterior, determinate de cei 400 000 de palestinieni
refugiaţi în Iordania 15. Acest război fulger a provocat în Orientul
Mijlociu un veritabil cutremur, conflictul plasând problema palestiniană
în centrul diferendului arabo-israelian 16. Diplomaţia românească,
conştientă de schimbările determinate la nivel mondial de acest conflict,
va adopta o poziţie unică în cadrul blocului statelor comuniste, insistând
pentru rezolvarea diplomatică a divergenţelor politico-teritoriale,
punctând totodată necesitatea rezolvării problemei palestiniene cu scopul
instaurării păcii în zonă.
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Militând încă de la început pentru încetarea imediată a conflictului,
pentru soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor precum şi pentru
necesitatea încheierii de acorduri echitabile şi raţionale 17, României i s-a
comunicat la 8 iunie 1967, faptul că la 9 iunie la Moscova, trebuia să
participe la întrunirea liderilor comunişti pentru a discuta şi propune un
plan de măsuri ce urmau a fi luate în legătură cu situaţia din Orientul
Mijlociu. România a participat la această întâlnire alături de primii
secretari şi preşedinţii Consiliilor de Miniştrii din toate ţările comuniste
europene, mai puţin Albania. Ca o noutate la această întâlnire s-a
remarcat prezenţa delegaţiei Iugoslaviei. Criza din Orientul Mijlociu a
fost prezentată ca fiind rezultatul agresiunii Israelului, încurajat şi
sprijinit de SUA, dar şi a măsurilor luate de RAU (retragerea trupelor
ONU la cererea acestuia; închiderea strâmtorii Akaba şi a Canalului
Suez), fără o consultare în prealabil cu URSS, precum şi obiectivul
declarat al RAU de a distruge pentru todeauna statul Israel şi de a-i
alunga pe evrei din această zonă. S-a precizat faptul că URSS a depus tot
efortul, ca să ajute RAU pentru a rezista agresiunii, străduindu-se
totodată să se ajungă la o înţelegere privind încetarea războiului, pornind
de la problema retragerii trupelor israeliene 18. Pornind de la ideea potrivit
căreia Israelul a fost principalul agresor, idee susţinută de toţi liderii
comunişti, cei prezenţi au hotărât să adopte o declaraţie, prin care să
condamne agresiunea Israelului şi să afirme sprijin nelimitat cu toate
mijloacele, pentru arabi. Delegaţia României, după ce a prezentat o scurtă
expunere a problemelor din Orientul Apropiat, exprimîndu-şi mirarea
despre cum a fost posibilă înfrângerea Egiptului, condamnînd unele
gesturi ale lui Nasser, printre care şi propaganda iniţiată care avea ca
obiectiv lichidarea Israelului, a arătat clar, că nu poate fi de acord cu
punctul de vedere arab, care susţinea lichidarea statului Israel. România
hotărâtă fiind să-şi menţină poziţia adoptată, militând pentru soluţionarea
conflictului pe cale paşnică, sublinia că această întâlnire ar fi fost mult
mai potrivită, dacă ar fi avut loc înainte de declanşarea conflictului.
Pentru România înfrângerea armatei R.A.U. era inexplicabilă şi nu putea
fi vorba de o soluţie militară în favoarea arabilor, dar nu contesta
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importanţa ajutorului oferit acestora 19. Potrivit punctului de vedere
românesc, statele socialiste nu trebuiau să permită reluarea ostilităţilor şi
nu tebuiau să permită staţionarea trupelor israeliene în teritoriul ocupat,
fapt care ar încuraja forţele reacţionare. „Trebuie desfăşurată o activitate
politică-diplomatică intensă, pentru ca problemele din această zonă să fie
rezolvate atât în favoarea ţărilor arabe, dar să se asigure în acelaşi timp
existenţa Israelului, să se creeze condiţii pentru a se evita un nou
conflict” 20.
Proiectul românesc propus în timpul Conferinţei nu a fost acceptat
„deoarece nu corespunde realităţii, în timp ce Israelul este acuzat ca
agresor, nu se spune nimic despre ţările arabe, proiectul conţine
dimpotrivă promisiuni privind sprijinirea politicii pe care aceste ţări au
promovat-o” 21.
Toţi participanţi la Conferinţă, cu excepţia României, au fost de
acord că Israelul era statul agresor. Punctul de vedere al majorităţii urma
a fi exprimat printr-un comunicat, menţionându-se totodată atitudinea
României, documentul urmând a fi păstrat la Comitetul Central al
P.C.U.S. 22
Atitudinea şi declaraţia delegaţiei române, condusă de N. Ceauşescu, nu
au fost combătute pentru principiile sale, ci pentru reacţia care urmau să
o determine în statele arabe, poziţia lui Ceauşescu nu a fost aspru
criticată, rolul de intermediar pe care liderul român urma a-l juca în
perioada următoare, a fost acceptat de către Moscova.
Poziţia adoptată de România cu privire la conflictul din Orientul
Apropiat a constituit subiectul principal de discuţie, în cadrul şedinţei din
12 iulie 1967, a Comitetului Executiv al CC al PCR, subliniindu-se încă
o dată faptul că ţara noastră se pronunţa împotriva oricăror avantaje
obţinute de statul Israel ca urmare a războiului, în special a anexărilor
teritoriale, situaţie care dacă nu era rezolvată va determina izbucnirea
unui nou conflict. Guvernul român recomanda în vederea instaurării păcii
în zonă, aşezarea la masa tratativelor „unde urmau a se discuta
problemele majore, printre care în primul rând problema refugiaţilor
19
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arabi din Palestina” 23.
Atitudinea şi recomandările României au fost apreciate în Israel,
astfel E. Doron menţiona „sunt încredinţat că datorită atitudinii
dumneavoastră, care nu a fost niciodată unilaterală, ne-aţi putea ajuta şi
tot astfel, i-aţi putea ajuta şi pe arabi, să ne putem rezolva problemele
care ne separă” 24. După o scurtă perioadă de răcire a relaţiilor politicodiplomatice cu lumea arabă, datorită atitudinii energice a guvernului
român, situaţia se remediază, România afirmîndu-şi cu diverse ocazii,
solidaritatea cu lupta popoarelor arabe pentru apărarea independenţei
naţionale, disponibilitatea de a milita consecvent pentru restabilirea păcii
în regiune.
Datorită intervenţiilor energice ale diplomaţilor români în
capitalele unor state arabe, ideea potrivit căreia statul Israel, „un corp
străin împlântat de imperialişti în pământul arab pentru a le servi
scopurile şi deci creaţie artificială, bazată pe uzurparea dreptului
poporului palestinian” 25, trebuia eliminat, a fost treptat abandonată.
Dintre ţările Orientului Mijlociu, Iranul a apreciat şi îmbrăţişat poziţia
României cu privire la rezolvarea conflictului din zonă, apreciere scoasă
în evidenţă şi cu ocazia discuţiei dintre N. Ceauşescu şi ambasadorul
Iranului în România, Soltan Hossein Vakili Sanandaji la 14 iunie 1967.
Adoptarea Declaraţiei Comitetului Centrala al P.C.R. şi a
guvernului României, cu privire la situaţia din Orientul Apropiat, la 19
iunie 1967, Declaraţie care a devenit programul politic al României faţă
de evenimentele din Orientul Apropiat, a marcat o nouă etapă în
consolidarea poziţiei pe plan internaţional dobândită de România ca
urmare a atitudinii faţă de evenimentele determinate de Războiul de 6
Zile. Principalele puncte ale acestei Declaraţii, vor fi promovate de
România cu fermitatea în perioada următoare:
•
Folosirea forţei armate nu poate constitui un mijloc de
rezolvare a problemelor litigioase dintre state;
•
Încetarea imediată şi definitivă a tuturor acţiunilor militare
din Orientul Apropiat, adoptarea măsurilor ce se impun pentru ca acestea
să nu mai fie reluate;
23
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•
Retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate,
precum şi a tuturor trupelor, în limitele graniţelor de dinainte de
izbucnirea conflictului;
•
Aşezarea la masa tratativelor a părţilor în cauză, în
vederea găsirii soluţiilor corespunzătoare intereselor popoarelor
respective, asigurării şi consolidării păcii;
•
România va milita cu toată fermitatea pentru restabilirea
păcii în această regiune a lumii.
Putem afirma, pornind de la cele prezentate că, în iunie 1967 se
cristalizează politica României faţă de Orientul Apropiat, principiile
enumerate în declaraţia de la Bucureşti se vor aşeza la baza relaţiilor cu
toate statele din zonă. Sprijinul pe care România l-a oferit Israelului, ca
urmare a poziţiei adoptate nu poate fi justificat pornindu-se de la
avantajele economice pe care Israelul le oferea ţării noastre, despre care
Ştefan Andrei afirma că „per total, volumul relaţiilor noastre cu ţările
arabe era mare în comparaţie cu cel al relaţiilor noastre cu Israelul. Deci,
n-a fost o problemă comercială aici. N-a fost o problemă economică
legată de obţinerea unor avantaje materiale” 26, ci poate fi pus mai
degrabă în legătură cu latura sentimentală şi totodată credinţa că statul
Israel putea contribui la crearea unei imagini pozitive a României pe plan
extern, mai ales în SUA şi statele occidentale.
Indiferent de motivaţia avută, poziţia României faţă de situaţia din
Orientul Apropiat, concretizată prin declaraţiile de la Moscova şi
Bucureşti, prin luările de poziţie din cadrul conferinţelor ONU, din iunie
şi iulie 1967, reflectă maturitatea deciziilor politice a conducerii de la
Bucureşti bazată pe o bună cunoaştere a situaţiei determinate de Războiul
de 6 Zile şi dorinţa acesteia de a se implica ca parte activă în trasarea
liniilor geopolitice a zonei Orientului Apropiat.
Declaraţia de la Bucureşti exprima totodată profunda îngrijorare a
poporului român, care combătea folosirea forţei ca mijloc de rezolvare a
problemelor conflictuale pronunţându-se pentru încetarea conflictului,
pentru retragerea trupelor israeliene în limita graniţelor existente înainte
de 1967. Bucureştiul trata în mod egal Israelul si statele arabe,
pronunţându-se cu necesitate pentru rezolvarea problemei palestiniene, în
momentul în care nici un stat nu lua în consideraţie acest lucru.
Comparativ cu Declaraţia de la Moscova, Declaraţia de la Bucureşti a
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fost mult mai realistă luându-se în calcul şi implicaţiile acestei decizii.
Declaraţia înaintată la ONU a contribuit la cristalizarea politicii
româneşti faţă de Orientul Apropiat si implicit faţă de Israel, raporturile
României cu statele din zonă se vor desfăşura din acest moment pornind
de la aceste principii. Apreciate la Tel Aviv, Berna 27, Rangoon 28, dar şi
în Cuba 29, poziţia adoptată de România în timpul Războiului de 6 Zile şi
27
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exprimată prin Declaraţiile menţionate, a determinat într-o mare măsură
sprijinul SUA în vederea alegerii lui Corneliu Mănescu în funcţia de
preşedinte al Adunării Generale a ONU. Astfel cu ocazia unei întrevederi
între Gh. Maurer, Corneliu Mănescu şi preşedintele SUA, Lyndon B.
Johnson, cel din urmă menţiona „deşi noi nu obişnuim să spunem înainte
dacă sprijinim sau nu pe cineva, vă anunţ că noi avem încredere în acest
om” 30. Era astfel făcut public acceptul SUA pentru candidatura primului
preşedinte al Adunării Generale ONU dintr-un stat comunist. În
septembrie avea să se confirme această poziţie, din 118 voturi exprimate,
112 au fost pentru, 5 delegaţii s-au abţinut, reprezentantul Tanzaniei a
obţinut doar un singur vot 31. De sublinat faptul că, au mai existat cereri
de candidatură din partea reprezentanţilor Poloniei, Cehoslovaciei,
Iugoslaviei, dar la această Sesiune, contracanditalul principal a lui C.
Mănescu a fost Ministrul de Externe al Ungariei Peter Janos.
Cu ocazia participării delegaţiei CC al PCR la semicentenarul
Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie din 3-5 noiembrie 1967 a fost
din nou abordat subiectul cu privire la situaţia din Orientul Apropiat,
România făcând publică dorinţa de a-şi oferi serviciile de „intermediar
dezinteresat între RAU şi Israel”, poziţie justificată plecând de la relaţiile
bune pe care le dezvolta cu ambele state, fără ca acţiunile sale să fie
determinate de interese speciale 32.
Adoptarea de către Consiliul de Securitate, la 22 noiembrie 1967, a
proiectului de Rezoluţie britanic, a fost considerată de partea română ca
find un remarcabil success, demonstrând totodată viabilitatea poziţiei
ţării noastre faţă de conflictul din zona Orientului Apropiat.
Succesul poziţiei adoptate de România a fost scos în evidenţă şi în
cadrul Conferinţei de la Varşovia a Miniştrilor de Externe din ţările
Rebelde, din 23 iunie, a publicat din sursă A.P., sub titlu Poziţia României, o
informaţie în care se spunea că „România s-a pronunţat astăzi pentru tratative de pace
între Israel şi ţările arabe şi a promis participarea sa în soluţionarea crizei din Orientul
Mijlociu, bazată pe coexistenţă paşnică”. Aceste ştiri au fost singurele publicate în presa
cubaneză din zilele premergătoare atitudinii României faţă de conflictul arabo-israelian.
A se vedea: Arhiva M.A.E, Fond Israel, Problema 220/1967, Telegramă, nr. 60.224
din 25.06.1967, f. 325.
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socialiste europene, din decembrie 1967, unde s-a reuşit datorită poziţiei
ţării noastre să fie adoptat un comunicat de presă în care se sublinia
necesitatea adoptării unei soluţii paşnice cu privire la situaţia din Orientul
Apropiat, statul Israel nemaifiind denumit stat „agresor”.
La sfârşitul anului 1967, Ceauşescu era privit ca un posibil
mediator în conflictul din Orientul Apropiat, dintre Israel şi statele arabe
şi de către Moscova, dar şi de Israel. „România va contribui la pace,
progres, prosperitate, mai mult decât marile puteri, iar istoria va
consemna aceasta” 33.
Poziţia României faţă de Războiul de 6 Zile şi urmările sale,
atitudinea pe care a avut-o faţă de Israel si implicarea ca negociator
important în cadrul conflictului arabo-israelian, au contribuit substanţial
la consolidarea poziţiei lui Ceauşescu pe plan intern şi creşterea
prestigiului internaţional al ţării pe plan extern. Relaţiile cu statele
occidentale s-au intensificat, mesaje de admiraţie la adresa acestei politici
veneau de pretutindeni din capitalele Europei.
Ca o concluzie la cele menţionate se poate afirma că, atitudinea
României faţă de Israel şi imparţialitatea manifestată în contextul
evenimentelor din zona Orientului Apropiat ca urmare a desfăşurării
Răzbiului de 6 Zile, precum şi suţinerea cauzei palestinienilor, au
determinat într-o mare măsură, consolidarea pe plan intern a poziţiei lui
Ceauşescu şi a prestigiului internaţional al tânărului stat socialist român.
Emiterea unor aprecieri pozitive venite din partea liderilor statelor
democratice la adresa României, în mod special din Franţei, SUA, Marea
Britanie, dezvoltarea relaţiilor comerciale cu statele capitaliste, precum şi
consolidarea poziţiei şi a prestigiului PCR în rândul partidelor comuniste
din state democratice europene dar şi din America de Sud şi America
Latină, sunt tot atâtea avantaje obţinute ca urmare a poziţiei adoptate de
ţara noastră în contextul evenimentelor menţionate, contribuind totodată
la conturarea unor noi perspective politico-diplomatice pentru aceasta.
Richard Nixon la o întrunire cu ministru de finanţe al Israelului, Pinhas
Sapir, aprecia că ,,România a dat dovadă de curaj, demnitate,
personalitate şi independenţă în poziţia pe care o are faţă de conflictul din
Orientul Apropiat’’ 34.
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Six day war of 1967,
new perspectives of politics and diplomacy for Romania
Abstract
In year 1967, in the larger context of the events generated by de Six day
war between Israel, Iordan and Syria, Romania takes a singular position
between the comunist states, position who was established by the statements of
Moscow and Bucharest. By not declaring Israel as agressive state and
pronuncing for retreat from the ocupied territories in 1967 and apealing for the
solving of palestinian problem, Romania becomes negociator between Israel
and the arabian states, founding the importance of Nicolae Ceauşescu as a lider
in the intern and foreign policy as well as raising Romanian international
prestige.

ÎMPOTRIVA FALSIFICĂRII ISTORIEI. „MINIREVOLUŢIA
CULTURALĂ” INIŢIATĂ DE NICOLAE CEAUŞESCU
Ioan Scurtu
A devenit „un fapt comun” aprecierea potrivit căreia, în iulie 1971,
după o vizită în China şi Coreea de Nord, liderul comunist român Nicolae
Ceauşescu, impresionat ce cele văzute la Beijing şi Phenian, a lansat
„Tezele din iulie”, care au stat la baza „minirevoluţiei culturale” din
România. Stalinist convins, după ce câţiva ani a acceptat o anumită
liberalizare a „regimului comunist”, Ceauşescu a decis să intervină
energic, introducând în România modelul chinezesc, act ce marca o
întoarcere la ideologia şi practicile anilor 50.
O asemenea versiune a fost puternic mediatizată după 1989, prin
radio, TV, presă, precum şi cu prilejul unor simpozioane, conferinţe,
sesiuni ştiinţifice, şi chiar în unele studii şi cărţi privind istoria României
din anii 70 -80 ai secolului trecut şi mai ales despre activitatea politică a
lui Nicolae Ceauşescu. Ea a fost inclusă în cele mai multe manuale de
istorie aflate în uz.
Un rol important în răspândirea acestei versiuni l-a avut apropierea
în timp – doar 12 zile de la revenirea în Bucureşti – după vizita efectuată
de delegaţia de partid şi de stat condusă de Nicolae Ceauşescu în China
(1-9 iunie), R.P.D. Coreeană (9-15 iunie), R.D. Vietnam (15-19 iunie) şi
R.P. Mongolă (21-24 iunie).
Mulţi istorici străini au împărtăşit acest punct de vedere. De
exemplu, francezul Jean-Marie le Breton, într-o amplă sinteză privind
Europa Centrală şi Orientală între anii 1917 şi 1990 scria: «La
întoarcerea sa dintr-o călătorie în Coreea şi în China (1971), Ceauşescu
luă un anumit număr de măsuri privitoare la tineret şi la inteligenţia.
Atunci a fost destituit şi tânărul secretar de partid Ion Iliescu» 1. Mult mai
explicit este germanul Thomas Kunze, în lucrarea consacrată biografiei
lui Ceauşescu: «Vizita în China a devenit piatra de hotar pentru
dezvoltarea ulterioară a lui Ceauşescu. Acesta a fost fascinat de
schimbarea care s-a petrecut în China între prima sa vizită din 1964 şi cea
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din 1971. Consecvenţa cu care Mao Zedung şi-a impus principiile de
conducere l-a impresionat tot aşa de mult ca şi cultul pentru şeful statului
şi Partidului Comunist Chinez» 2.
În Raportul final elaborat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza
Dictaturii Comuniste din România se afirmă: «Inclinaţiile staliniste ale
lui Ceauşescu au fost accentuate de o vizită pe care a efectuat-o în China
şi Coreea de Nord în mai 1971/greşeală în text, corect iunie 1971 - nota
I.S./. Se pare că acesta a luat în considerare posibilitatea de a importa
modelele de îndoctrinare folosite în timpul Revoluţiei Culturale a lui
Mao. Aceasta nu era numai o problemă de preferinţă personală:
Ceauşescu încerca să stăvilească mişcarea de liberalizare din România, să
limiteze frământările din rândurile intelectualităţii şi să-i împiedice pe
studenţi să-i urmeze pe rebelii lor colegi din alte state comuniste. El
încerca, de asemenea, să-şi consolideze puterea personală şi să se
descotorosească de acei membri ai aparatului care ar fi putut visa la un
«socialism cu faţă umană». De aceea, în iulie 1971, el a făcut publică o
«propunere de îmbunătăţire a activităţii ideologice», un monument de
obscurantism jdanovist. Ceea ce a urmat a fost o restalinizare radicală şi
apariţia unui cult al personalităţii fără precedent care îl înconjura la
început numai pe Ceauşescu, iar după 1974 şi pe partenerul său politic
cel mai apropiat: soţia sa, Elena». Asemenea aprecieri şi etichetări
caracterizează întregul Raport, deoarece respectiva Comisie avea
menirea de «a fundamenta intelectual şi moral actul de condamnare a
comunismului». Cu alte cuvinte, aceasta a lucrat pe baza unor concluzii
prestabilite, autorii lucrând ca nişte procurori care aveau misiunea
politică de a demonstra că «regimul comunist din România (1945-1989)
a fost nelegitim şi criminal» 3.
Au existat şi istorici care au exprimat alte puncte de vedere, cerând
să se analizeze contextul internaţional şi mai ales relaţiile românosovietice după 1964. Între aceştia, Florin Constantiniu şi Ioan Opriş, cu
prilejul unei dezbateri ştiinţifice organizate în 2004 de Institutul Naţional
pentru Studiul Totalitarismului. Se pare că ei nu au convins, iar lucrarea
cu comunicările respectivei sesiuni a fost publicată în 2005 cu titlul
Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu. Minirevoluţia
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culturală.
La patru decenii de la consumarea acelui eveniment şi la mai mult
de două decenii de la moartea lui Ceauşescu este timpul să se părăsească
anumnite şabloane lansate în anii 90, şi să se formuleze aprecieri pe baza
documentelor vremii.
Este un fapt că, după Declaraţia C.C.al P.M.R. din aprilie 1964, în
România a avut loc un proces de liberalizare a regimului politic, marcat
de eliberarea deţinuţilor politici, derusificarea culturii şi învăţământului,
revenirea la valorile naţionale etc. S-a înregistrat o mai largă posibilitate
de informare, inclusiv din publicaţii apărute în Occident, traducerea unor
autori străini, includerea în repertoriul teatrelor şi cinematografelor a
unor opere realizate în Franţa, Italia, SUA etc, tipărirea unor lucrări de
istorie cu o bază documentară solidă ş.a. Este semnificativ faptul că, după
două decenii de propagandă ateistă, cu prilejul sărbătorilor de Paşti din
1968 au fost puse în vânzare felicitări cu ouă roşii şi urarea «La mulţi ani!».
În aprilie 1968 au fost condamnate abuzurile şi ilegalităţile comise
de Securitate în timpul lui Gheorghiu-Dej şi au fost reabilitate mai multe
persoane, între care Lucreţiu Pătrăşcanu.
În Declaraţia din aprilie 1964 au fost formulate principiile politicii
externe a României: independenţa şi suveranitatea naţională, neamestecul
în treburile interne şi avantajul reciproc. Pe această bază, au fost respinse
planurile de integrare economică a statelor membre ale CAER, precum şi
propunerile de instituire a unui comandament militar unic al Tratatului de
la Varşovia. Pe de altă parte, au fost extinse relaţiile cu statele
occidentale, cu rezultate spectaculoase, precum stabilirea de relaţii
diplomatice cu R.F. Germană (1967), sau vizitele în România a
preşedintelui Franţei, generalul de Gaulle (mai 1968) şi a preşedintelui
Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon (august 1969). Totodată, ţara
noastră a început să-şi modernizeze economia cu tehnologie achiziţionată
din Occident.
La Plenara din 5-6 octombrie 1967 au fost dezbătute Directivele
C.C. al P.C.R. cu privire la perfecţionarea conducerii şi planificării
economiei naţionale corespunzător noii etape de dezvoltare socialistă
a României, care au fost supuse aprobării Conferinţei Naţionale a P.C.R.
din 6-8 decembrie 1967 4. Cu acel prilej s-a abordat, pentru prima dată
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într-un stat socialist, problema rentabilităţii şi a economiei de piaţă, s-a
adoptat un program vizând descentralizarea deciziilor economice şi
creşterea responsabilităţii întreprinderilor, încurajarea unor iniţiative
private (construirea de locuinţe proprietate personală, înfiinţarea unor
ateliere meşteşugăreşti, deschiderea de restaurante şi cofetării de către
mandatari) etc. Aceste decizii au generat ostilitatea Moscovei şi a
sateliţilor ei, care acuzau P.C.R. că neglija teza leninistă potrivit căreia
proprietatea privată generează capitalism, ceas de ceas şi în proporţie de
masă.
Dintr-o abordare cronologică se poate observa că reformele iniţiate
de conducerea P.C.R. le-au devansat pe cele din Cehoslovacia, care
aveau să fie anunţate în primăvara anului 1968. Este semnificativ faptul
că Ota Sik, ambasadorul Cehoslovaciei în România, a devenit
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri cu misiunea de a conduce
procesul de reforme economice din ţara sa. În februarie 1968, Nicolae
Ceauşescu a efectuat o vizită la Praga, prilej cu care a discutat cu Dubcek
şi ceilalţi lideri cehoslovaci despre întărirea colaborării între cele două
partide şi state.
Dar, în timp ce în România reformele se derulau într-o atmosferă
de linişte şi calm, sub un control riguros de la nivel central, în
Cehoslovacia, Aleksander Dubcek s-a lansat într-o campanie
propagandistică pentru un «socialism cu faţă umană», lăsând frâu liber
intelectualilor să se manifeste în voie, desfiinţând practic cenzura şi
controlul de partid asupra mass-media.
Leonid Brejnev, secretarul general al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, a apreciat că evoluţiile din Cehoslovacia şi România
puneau în pericol existenţa socialismului în aceste state. El a elaborat o
doctrină proprie, potrivit căreia atunci când socialismul se afla în
primejdie într-o ţară, celelalte aveau dreptul şi obligaţia să intervină prin
orice mijloace, inclusiv militare.
Încă de la începutul lunii martie 1968, liderii politici din URSS,
Bulgaria, Ungaria, Polonia şi R.D.Germană au avut consfătuiri în
legătură cu evoluţiile din Cehoslovacia şi România, hotărând să-şi
exprime public dezacordul în cadrul forurilor proprii de partid.
Ca urmare, la Plenara C.C. al P.C. Bulgar din 29 martie 1968,
Todor Jivkov declara: «Suntem obligaţi să luăm măsuri pentru
introducerea ordinii în Cehoslovacia, ca şi în România». Apoi punea
întrebări la care tot el răspundea: «Care este linia urmată de conducerea

României? Contrarevoluţionară, antisovietică! În favoarea cui este o
asemenea linie politică? Cine le permite conducătorilor români să se
joace cu soarta clasei muncitoare din România, cu interesele sistemului
nostru, pentru care ne-am luptat atâţia ani? Cine le-a permis asta, cine lea dat acest drept?... trebuie să acţionăm» 5.
La rândul său, Leonid Brejnev aprecia la Plenara C.C. al PCUS din
iulie: «Conducerea României a ţinut să se disocieze de acţiunea colectivă
a partidelor frăţeşti cât de repede a putut. Conducerea României joacă un
joc dubios, ca să mă exprim cu blândeţe. Bucureştiul îşi arată simpatia
faţă de conducerea Partidului Comunist Cehoslovac şi o aplaudă pentru
abordarea unui aşa-zis drum politic independent. Conducătorii Partidului
Comunist Român intenţionează clar să acţioneze critic faţă de acţiunile
convenite de partidele frăţeşti referitoare la evoluţiile din Cehoslovacia.
Trebuie să spunem clar, tovarăşi, că această poziţie, care corespunde cu
linia politică generală a conducătorilor români, se află la distanţă
kilometrică de internaţionalismul proletar» 6.
La 20 iulie, un ofiţer de informaţii polonez, membru al Grupului de
intervenţie din cadrul Tratatului de la Varşovia, l-a informat pe un coleg
al său român că «Brejnev personal, împreună cu Andropov - şeful KGB
şi comandanţi ai Armatei Roşii au pregătit o invazie în Cehoslovavia,
România şi Iugoslavia» 7, oferind detalii care cuprindeau grafice, planuri,
modul de acţiune etc. Ca urmare a acestor informaţii, conducerea de la
Bucureşti a creat la nivelul C.C. al P.C.R. un «grup de criză», alcătuit din
Nicolae Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer şi Emil Bodnăraş, care a
început că lucreze împreună cu ministrul Apărării Naţionale, şeful
Marelui Stat Major, şeful Direcţiei Securităţii Statului, şeful Comitetului
pentru Rezervele de Stat la elaborarea planurilor de acţiune în cazul unei
invazii.
În timp ce Leonid Brejnev şi supuşii săi colaboratori Janos Kadar,
Walter Ulbricht, Todor Jivkov şi Wladislav Gomulka aprobau decizia de
invadare a Cehoslovaciei 8, Nicolae Ceauşescu vizita Praga (15-17
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august) unde făcea declaraţii publice de susţinere a politicii promovate de
Aleksander Dubcek: «Partidul şi întregul nostru popor au urmărit şi
urmăresc cu caldă simpatie eforturile Partidului Comunist din
Cehoslovacia, preocuparea sa intensă pentru perfecţionarea vieţii sociale
şi de stat, pentru dezvoltarea democraţiei socialiste, corespunzător cu
năzuinţele şi aspiraţiile popoarelor ţării dumneavoasatră» 9.
La conferinţa de presă organizată cu prilejul încheierii vizitei, un
ziarist l-a întrebat ce atitudine va adopta România în eventualitatea unei
intervenţii a trupelor Tratatului de la Varşovia împotriva Cehoslovaciei,
la care Ceauşescu a răspuns că acesta a fost creat pentru a riposta în cazul
unei agresiuni imperialiste şi nicidecum împotriva unei ţări membre.
Imediat după întoarcerea la Bucureşti, Ceauşescu a informat
Comitetul Executiv despre rezultatele vizitei şi starea de tensiune existentă
între conducerea de la Praga şi cea de la Moscova: «Este într-adevăr aici
vorba de o confruntare între două concepţii, tovarăşi, între o concepţie
care vrea să menţină ca principiu de rezolvare a problemelor interne
teroarea şi represiunea şi consideră partidul ca un aparat de represiune, şi
concepţia care merge pe calea ca problemele să fie rezolvate în mod
democratic, pe calea convingerii, ca să atragă poporul la rezolvarea
problemelor ţării sale şi a făuririi victoriei sale» 10. Această declaraţie
arată limpede că Ceauşescu era adeptul rezolvării problemelor pe cale
democratică, în cadrul sistemului politic existent, el susţinând că în
România socialismul se construia «cu poporul, pentru popor».
La numai trei zile după vizita lui Ceauşescu a avut loc invazia
militară a celor cinci state în Cehoslovacia. Liderul român a condamnat
cu vehemenţă această agresiune. Documentele infirmă alegaţiile lui
Pacepa potrivit cărora principala grijă a lui Ceauşescu în acel moment a
fost de a se salva, fugind în China 11, precum şi pe cele ale lui
Tismăneanu, care a scris că actul de condamnare a intervenţiei în
Cehoslovacia «nu a fost altceva decât o mascaradă» 12. Declaraţia lui
Ceauşescu, transmisă în direct de TVR s-a bucurat de o fermă susţinere
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din partea poporului român şi a avut un extraordinar ecou internaţional.
Leonid Brejnev nu i-a iertat niciodată lui Ceauşescu această
atitudine, iar ideea unei acţiuni similare cu cea împotriva lui Dubcek nu l-a
părăsit nici o clipă. Istoricul american Larry L. Watts a prezentat mai
multe documente care demonstrează faptul că în 1969, conducerea
sovietică a decis să treacă România din rândul statelor socialiste
deviaţioniste (alături de China şi Albania) cum era până atunci, în
categoria adversarilor Tratatului de la Varşovia, în rând cu ţările membre
ale NATO 13.
În presa din Bulgaria, Ungaria, R.D. Germană, Polonia şi URSS
apăreau periodic articole prin care România era acuzată că subminează
unitatea statelor socialiste, făcând jocul ţărilor imperialiste, în primul
rând ale SUA.
Serviciile secrete române şi occidentale au reuşit să cunoască
planurile sovietice de invadare a României. Un document al spionajului
est-german din ianuarie 1969 menţiona: «Moscova va folosi aplicaţiile
comune /din România/ pentru a încerca să obţină, aşa cum a fost în
Cehoslovacia, staţionarea permanentă a trupelor sovietice şi, de
asemenea, înlocuirea unor înalte oficialităţi de partid şi de stat, care s-au
opus, într-un fel sau altul, liniei sovietice » 14.
Aflând de această intenţie, regimul de la Bucureşti a decis să nu
mai permită aplicaţii militare ale Tratatului de la Varşovia pe teritoriul
României şi luat măsuri de apărare, între care înfiinţarea unor noi unităţi
de mecanizate şi consolidarea apărării pe Prut şi în Dobrogea. Sovieticii
au reuşit să intre în posesia acestor planuri în 1971, ca urmare a trădării
generalului Serb.
În preajma Congresului al X-lea al P.C.R., Ion Gheorghe Maurer a
pus în discuţia Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. modul în care
sovieticii l-au înlăturat pe Aleksander Dubcek din fruntea partidului:
folosind un grup de complotişti, la o Plenară a Comitetului Central.
Pentru a se evita în România o asemenea situaţie, el a propus ca
secretarul general să nu mai fie ales de Comitetul Central, care putea fi
convocat în câteva ore, ci de congresul partidului, întrunirea acestuia
necesitând un timp mai îndelungat 15. Ca urmare, Congresul, desfăşurat în
13

Watts, p.368-369.
Ibidem, p.451.
15
Paul Niculescu-Mizil, De la Comintern la comunismul naţional, Bucureşti, Editura
14

august 1969, a decis modificarea Statutului, iar Nicolae Ceauşescu a
devenit secretarul general al Partidului Comunist, nemaifiind subordonat
Comitetului Central.
În mai 1970, au avut loc ample discuţii la Moscova între delegaţia
de partid şi de stat a României condusă de Nicolae Ceauşescu şi cea
sovietică în frunte cu Leonid Brejnev 16. Atmosfera a fost extrem de
tensionată.
Spicuim din afirmaţiile lui Leonid Brejnev: «Poziţia României este
pusă uneori în contradicţie deschisă cu a celorlalte ţări socialiste»,
dovadă fiind stabilirea de relaţii diplomatice cu R.F. Germană; P.C.R. «a
întreprins demonstrativ paşi pe arena internaţională împotriva acţiunii
comune a ţărilor socialiste»; vizita preşedintelui american Nixon la
Bucureşti (în august 1969) «a avut un caracter de cochetărie cu puterile
imperialiste»; «România vrea să obţină avantaje economice prin
schimbarea cursului său»; «Poate că România nu mai doreşte să mai
participe la Tratatul de la Varşovia. În acest caz, ar fi bine să o spună
deschis». După asemenea aprecieri, liderul sovietic a conchis: «nu putem
trece peste acestea».
În replică, Ceauşescu a declarat: „România respinge în mod
categoric aprecierile, acuzaţiile şi insinuările” conducerii sovietice şi a
ţinut să precizeze că P.C.R. „este un partid marxist-leninist care duce o
politică de solidaritate internaţionalistă, alături de celelalte ţări şi partide
comuniste”; România promovează o politică externă independentă; „în
ceea ce priveşte legăturile diplomatice nu poate exista obligaţia de a ne
consulta”; vizita unui şef de stat (respectiv a lui Nixon) „nu putea
constitui o problemă a relaţiilor româno-sovietice”.
Starea de tensiune dintre cele două ţări este reflectată şi de faptul
că, deşi în februarie 1968 expirase Tratatul de prietenie, colaborare şi
asistenţă mutuală între România şi Uniunea Sovietică, semnat în 1948,
Brejnev refuza să dea curs invitaţiei de a veni la Bucureşti pentru a
reînnoi acest document, lăsând să planeze un echivoc privind relaţiile
bilaterale. Abia în iulie 1970, tratatul a fost semnat la nivel de primminiştri, respectiv de Aleksei Kosâghin şi Ion Gheorghe Maurer.
Pe de altă parte, Nicolae Ceauşescu a participat la Congresul al
XXIV-lea al PCUS din aprilie 1971, unde a ţinut un discurs care venea în
Evenimentul Românesc, 2001, p. 442.
16
Vezi textul stenogramei în Paul Niculescu-Mizil, op.cit., p. 518-552.

contradicţie flagrantă cu «doctrina Brejnev», pledând pentru
independenţă, suveranitate, neamestec în treburile interne. Vădit afectat,
Brejnev a organizat întâlniri particulare cu toţi secretarii generali din
ţările socialiste care făceau parte din Tratatul de la Varşovia, mai puţin cu
Nicolae Ceauşescu. Gestul liderului sovietic a fost viu comentat de mai
multe publicaţii Occidentale.
Vizita lui Nicolae Ceauşescu în China în iunie 1971 a umplut
paharul nemulţumirilor sovietice faţă de conducerea de la Bucureşti.
Conflictul sovieto-chinez ajunsese la apogeu, iar Ceauşescu era primul şi
singurul conducător de partid dintr-o ţară membră a Tratatului de la
Varşovia care s-a încumetat să efectueze o «vizită de prietenie» în China.
În timpul discuţiilor avute cu Mao Zedong şi ceilalţi lideri chinezi,
Ceauşescu a condamnat politica imperialistă de amestec în treburile
interne ale altor state promovată de unele superputeri, a accentuat
necesitatea promovării unor relaţii internaţionale bazate pe independenţa
şi suveranitatea naţională, în timp ce chinezii au condamnat deschis
politica de mare putere a Kremlinului.
Foarte interesante au fost discuţiile de la Ulan-Bathor, unde liderul
mongol Tedenbal, aliat fidel al Kremlinului, a evocat suferinţele
provocate poporului său de dominaţia chineză. În replică, Ceauşescu s-a
referit la «jugul ţarist» asupra românilor şi la faptul că sovieticii au
confiscat în 1918 tezaurul României pe care nu l-au mai restituit.
Tedenbal a vorbit apoi despre faptul că în 1968 «imperialiştii voiseră să
ocupe Cehoslovacia», care a fost salvată prin intervenţia celor cinci state
membre ale Tratatului de la Varşovia. Vădit iritat, Ceauşescu a replicat:
«Nu am venit aici ca să ascult predicile dumneavoastră despre
Cehoslovacia, să-mi daţi mie lecţii, pentru că noi ştim mai bine» 17.
Evident, stenograma convorbirii a ajuns după numai câteva ore la
Kremlin.
În timpul acestei vizite presa din Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia,
Polonia şi Ungaria a publicat mai multe articole în care era condamnată
politica P.C.R., care sprijinea revizionismul chinez şi urmărea să spargă
unitatea statelor socialiste membre ale Tratatului de la Varşovia. Chiar în
acele zile armata sovietică desfăşura programul IUG-71, ample manevre
militare în zona Odessa, aproape de graniţa României, cu o evidentă
semnificaţie politică.
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În ziua de 24 iunie, delegaţia de partid şi de stat română, la
întoarcerea spre ţară, a făcut o escală la Moscova, unde a fost întâmpinată
de premierul Aleksei Kosâghin şi de secretarul C.C. al PCUS cu
probleme ideologice, Mihail Suslov. Cu acest prilej, Kosâghin a făcut un
aspru rechizitoriu la adesa politicii promovate de România şi de
conducerea P.C.R 18.
După ce a afirmat că vizita a oferit conducătorilor chinezi un nou
prilej de a ataca Uniunea Sovietică şi de a aţâţa ţările mici şi mijlocii
împotriva URSS, Kosâghin l-a întrebat pe Ceauşescu: «A ameninţat
Uniunea Sovietică pe cineva? V-a ameninţat Uniunea Sovietică pe
dumneavoastră? Aţi vorbit de superputeri. La urma urmei, România are
frontieră numai cu Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ungaria şi Iugoslavia.
Asta înseamnă că numai Uniunea Sovietică ameninţă România»
Ceauşescu a explicat că el nu a nominalizat Uniunea Sovietică şi sa referit la necesitatea promovării unei politici bazată pe independenţa
statelor şi neamestecul în treburile lor interne.
Argumentele au fost repinse de liderul sovietic, care a declarat că
nu mai pot fi admise acţiunile de subminare a unităţii Tratatului de la
Varşovia şi de promovare a unei politici antisovietice.
Prezent la această discuţie, George Macovescu avea să noteze:
«După cele întâmplate în 1968 în Cehoslovacia sunt posibile orice gesturi
faţă de România. Întâlnirea de pe aeroportul din Moscova trebuie să dea
de gândit conducerii ţării şi a partidului. Pericolul unei invazii de tipul
celei din Cehoslovacia nu este înlăturat» 19.
De altfel, mareşalul Greciko, profund iritat de faptul că România nu
accepta planul de integrare militară susţinut de celelalte state membre ale
Tratatului de la Varşovia, i-a declarat lui Brejnev că «armata sovietică
este pregătită şi că operaţiunea poate fi realizată mult mai rapid decât în
cazul Republicii Socialiste Cehoslovacia» 20.
Acesta este contextul în care au fost lansate «Tezele din iulie».
Experienţa Ungariei din 1956 şi a Cehoslovaciei din 1968 arăta limpede
că Uniunea Sovietică nu tolera abaterile de la „ortodoxismul marxist”, nu
permitea să i se pună sub semnul întrebării rolul ei pe arena
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internaţională. Cu acele prilejuri s-a văzut clar că SUA şi Marea Britanie
respectau cu stricteţe zona de influenţă (dominaţie) sovietică stabilită la
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, limitându-se la condamnări
verbale, de circumstanţă, a actelor respective.
Pentru Nicolae Ceauşescu şi colaboratorii săi devenise limpede că
singura politică prin care se putea diminua tensiunea din relaţiile
bilaterale şi evita ocupaţia sovietică era promovarea, cu ostentaţie, a
«ortodoxismului marxist». Este pe deplin valabilă aprecierea istoricului
Florin Constantiniu: «Invazia în Cehoslovacia a arătat ţărilor din Estul
Europei că orice inovaţie considerată primejdioasă de Moscova atrage
după sine venirea trupelor sovietice. A rămâne în limitele ortodoxiei
marxiste însemna a lua Kremlinului motivul sau pretextul intervenţiei
militare» 21. La o concluzie similară a ajuns şi Ioan Opriş: «pentru a feri
România de o intervenţie sovietică, de presiunile sovietice care erau
foarte puternice, Ceauşescu a dorit să dea o garanţie de fidelitate faţă de
ortodoxia marxistă, prin prezentarea tezelor din iulie» 22.
Liberalizarea de după 1964 şi mai ales reformele introduse în 1967
puteau duce la fenomene care să scape de sub controlul regimului, aşa
cum s-a întâmplat în Cehoslovacia, iar sovieticii să susţină că în România
socialismul era în primejdie şi ei trebuie să aplice «doctrina Brejnev».
Ca urmare, conducerea de la Bucureşti a decis să renunţe la politica
de reforme şi să promoveze o linie ideologică fermă, să întărească
controlul de partid asupra întregii societăţi. Această idee s-a frământat
timp de aproape doi ani, astfel că nu a fost una determinată de vizita în
China şi Coreea de Nord. Ceea ce Nicolae Ceauşescu şi colaboratorii săi
au văzut la Beijing şi Phenian le-a confirmat şi întărit noua orientare
preconizată de conducerea P.C.R.
Nu era însă vorba de a prelua modelul revoluţiei culturale din
China. În nici o împrejurare Ceauşescu nu a făcut vreo declaraţie în
favoarea acesteia. Din contra, el a privit cu multe rezerve acţiunile
distructive ale revoluţiei culturale. În şedinţa Comitetului Executiv al
C.C. al P.C.R din 25 iunie 1971, în care a prezentat informarea privind
vizita în ţările socialiste din Asia 23, Nicolae Ceauşescu a afirmat: «Ştiam
21

Florin Constantiniu, op.cit., p. 503.
Sfârşitul perioade1 liberale a regimului Ceauşescu: Minirevoluţia culturală din
1971. Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Ana-Maria Cătănuş, Bucureşti, Institutul
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005, p.18-19 (intervenţia lui Ioan Opriş).
23
Vezi textul stenogramei în volumul Relaţiile româno-chineze. 1880-1974.
22

că în timpul revoluţiei culturale au fost multe pierderi», şi a ţinut să
sublinieze că la Beijing a vorbit „despre succesele obţinute în condiţiile
interne ale revoluţiei culturale; n-am spus că revoluţia culturală e bună”.
Aşadar, potrivit propriei sale declaraţii, Nicolae Ceauşescu nu a
spus că revoluţia culturală este bună şi că ea ar trebui aplicată în
România. Aceasta fiind realitatea, este absolut falsă teoria potrivit căreia
Ceauşescu a fost un suporter al revoluţiei culturale chineze.
Este însă cert că liderul politic român a fost impresionat de spiritul
de ordine, de rolul activităţii ideologice în mobilizarea exemplară a
chinezilor şi nord-coreenilor pentru scoaterea ţărilor respective din starea
de înapoiere. În opinia sa, componenta ideologică trebuia folosită cu mai
multă hotărâre şi de P.C.R.
Această idee nu i-a venit în timpul vizitei în China, dovadă fiind
faptul că de mai mult timp se constituise o comisie care lucra la
documentul ce urma să fie supus dezbaterii şi aprobării unei Plenare a
C.C. al P.C.R. pe probleme ideologice. Cităm din informarea lui
Ceauşescu: „Înainte să plec am avut o şedinţă de Secretariat şi acolo am
stabilit să pregătim un material pentru Plenară, că propaganda noastră
este nemulţumitoare, că ea nu corespunde sarcinilor de educare a
tineretului şi a poporului în general”.
Şi parcă pentru a replica celor care aveau să pună pe seama vizitei
în China şi Coreea de nord adoptarea programului ideologic, el a
menţionat: «Aşa că am spus-o înainte de a merge în China. Dar ceea ce
am văzut în China şi Coreea demonstrează că concluzia la care am ajuns
este justă”.
Nu a spus-o în mod explicit, dar este limpede că i-au plăcut marile
adunări populare, cu lozinci şi tablouri uriaşe ale lui Mao Zedung şi Kim
Ir Sem, ovaţiile şi cântecele de slavă ce le erau dedicate, şi foarte
probabil s-a gândit că şi el ar trebui să beneficieze de asemenea elogii din
partea românilor.
La şedinţa Comitetrului Executiv din 6 iulie 1971, Nicolae
Ceauşescu a prezentat documentul intitulat „Propuneri de măsuri
pentru îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice, de educare
marxistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii”, care
avea să fie numit «Tezele din iulie» 24. După ce se criticau lipsurile din
Coordonator ambasador Romulus Ioan Budura, Bucureşti, 2005, p 1073-1085.
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acest domeniu de activitate, grav afectat de birocraţie şi intelectualism, se
propunea un set de măsuri care vizau: creşterea rolului conducător al
partidului în toate domeniile activităţii politico-educative; îmbunătăţirea
învăţământului de partid; extinderea şi activizarea muncii politice de
masă; intensificarea activităţii educative şi de pregătire politică în şcoli şi
facultăţi; creşterea rolului presei în propagarea largă a poziţiilor
ideologice ale P.C.R.; creşterea rolului educativ al tuturor emisiunilor de
radio şi TV; orientarea repertoriilor instituţiilor de spectacole spre
promovarea creaţiei originale cu caracter militant, revoluţionar etc.
A urmat, în zilele de 9-12 iulie, Consfătuirea de lucru a activului de
partid din domeniul muncii ideologice şi al activităţii cultural-educative
la care Ceauşescu s-a referit la necesitatea întăririi spiritului de partid în
lupta împotriva ideologiei burgheze, a obscurantismului şi misticismului
şi a cerut aplicarea fermă a noului program.
În acest spirit s-au produs mai multe schimbări la nivelul
conducerii activităţii politico-ideologice, între care înlăturarea lui Ion
Iliescu din funcţia de secretar cu Propaganda a C.C. al P.C.R şi a lui
Mircea Maliţa din cea de ministru al Învăţământului. De asemenea, s-a
trecut la modificarea programelor de radio şi TV, revederea programelor
editoriale, a repertoriilor teatrelor şi producţiei cinematografice, a
manualelor de ştiinţe sociale, adoptarea unor noi măsuri privind
dezvoltatea mişcării artistice de masă etc.
«Tezele din iulie» nu au diminuat ostilitatea sovieticilor şi
supuşilor lor faţă de politica regimului de la Bucureşti. În ziua de 2
august 1971, la întâlnirea din Crimeea, aceştia au discutat situaţia din
România 25.
Leonid Brejnev a apreciat că vizita lui Ceauşescu în statele
socialiste din Asia a fost « scandaloasă», liderul român având «o
comportare insolentă»; în China el «nu a reprezentat punctele noastre, ci
a acţionat împotriva lor», drept care a conchis: «Ceauşescu a mers prea
departe. El conduce lupta împotriva noastră şi reprezintă obstrucţia
fundamentală în calea liniei noastre. A arătat-o atunci când a deschis
relaţiile diplomatice cu R.F.G-ul şi o arată şi acum prin vizita la Beijing.
societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Rapoarte, cuvântări, articole. Mai 1971februarie 1972, Bucureşti, Editura Politică, 1972, p. 186-194.
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Noi am avut răbdare în privinţa comportamentului României. Trebuie să
încercăm să exercităm influenţă asupra evoluţiilor din interiorul ţării».
Janos Kadar a întărit spusele mentorului său: «Ceauşescu ne-a
abandonat întotdeauna în situaţii critice. Ne-a abandonat în executarea
politicii coordonate împotriva Germaniei de Vest şi împotriva a ceea ce
se hotărâse referitor la stabilirea relaţiilor diplomatice cu R.F.G. Ne-a
abandonat în lupta împotriva contrarevoluţiei din R.S. Cehoslovacă.
Acum ne-a trădat vizitând Beijing-ul».
Liderul polonez Edward Gierek a sugerat: «Trebuie să identificăm
acum persoanele pe care ne vom putea baza în viitor».
Noul lider cehoslovac, Gustav Husak, a susţinut că «Ceauşescu se
depărtează total de linia noastră comună» şi că trebuiau cultivaţi
„oamenii pe care, în viitor, ne vom sprijini”.
La rândul său, secretarul general al Partidului Comunist Bulgar,
Todor Jivkov, a apreciat că Ceauşescu a lansat ideea unui „pact balcanic”
dintr-un „impuls antisovietic”. Brejnev a conchis că „există în România
şi buni tovarăşi”, drept care a propus «să fie identificate acum acele
persoane din România pe care ne vom putea baza în viitor», şi recrutate
prin intermediul ambasadelor Ungariei, Poloniei, Cehoslovaciei, R.D.G.
şi Uniunii Sovietice la Bucureşti «pentru a exercita influenţă asupra
evenimentelor din ţară».
Brejnev a mai precizat că serviciile secrete din ţările respective
trebuie să includă în operaţiunea INTERKIT acţiuni cu caracter
propagandistic, ideologic, dar şi ştiinţific vizând discreditarea politicii
promovate de România.
Se aveau în vedere mai ales: prezentarea în mediile occidentale a
politicii externe independente a conducerii de la Bucureşti ca nesinceră,
pentru că în realitate România era «calul Troian» sovietic introdus în
structurile de putere din Occident; desfăşurarea unei campanii
«ştiinţifice» prin care să se conteste apartenenţa Transilvaniei la
România; prezentarea situaţiei minorităţilor naţionale, mai ales a celei
maghiare, din România ca fiind extrem de gravă, ca urmare a politicii de
asimilare forţată a acestora promovată de Ceauşescu; negarea rolului
european al unor personalităţi româneşti precum Mihai Viteazul etc.
Pe de altă parte, în ţările socialiste accentul să fie pus pe faptul că
P.C.R promova o politică duplicitară faţă de Tratatul de la Varşovia,
submina unitatea statelor socialiste, făcea jocul imperialismului, mai ales
al celui american.

Practic, la această întâlnire s-au pus bazele unui amplu program de
manipulare a opiniei publice internaţionale şi liderilor politici din
Occident, vizând diabolizarea lui Nicolae Ceauşescu şi a regimului său,
ce avea să cunoască o amplă extindere în anii 80. Pe această linie, chiar
în anii 70 s-au înregistrat unele succese notabile, între care «dezertarea»
lui Ion Mihai Pacepa în 1978, şi contestarea de către Constantin
Pârvulescu a alegerii lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general
al partidului de la tribuna Congresului al XII-lea al P.C.R. (1979). Nu era
întâmplător faptul că un fost general de Securitate, care primise azil
politic în SUA (Pacepa) se întâlnea pe aceeaşi platformă cu un vechi
ilegalist, cu stagii în Uniunea Sovietică (Pacepa).
Acesta a fost contextul în care Nicolae Ceauşescu şi colaboratorii
săi au decis să contracareze pericolul sovietic prin supralicitarea
ataşamentului faţă de învăţătura marxist-leninistă şi luarea unor măsuri
care să frâneze sau chiar să oprească procesul de liberalizare în domenile
învăţământului şi culturii.
Plenara C.C. al P.C.R din 3-5 noiembrie 1971 a adoptat ca
document oficial expunerea lui Ceauşescu privind «Programul P.C.R.
pentru îmbunătăţirea activităţii ideologice, ridicarea nivelului general al
cunoaşterii şi educaţia socialistă a maselor», care dezvolta „tezele din
iulie”.
Documentele infirmă «mitul» potrivit căruia Ceauşescu a lansat
aceste «teze» pentru a reveni la anii stalinismului şi jdanovismului,
aplicând în România revoluţia culturală după modelul chinezesc. Analiza
acestora arată, fără putinţă de tăgadă, că între cele două evenimente –
vizita în China şi lansarea «tezelor din iulie» – a existat doar o relaţie
cronologică. La plecarea în Asia se lucra deja la noul program ideologic
şi se stabilise ca acesta să fie adoptat de o Plenară C.C.al P.C.R.,
convocată special în acest scop.
Acestea fiind datele concrete, este de reflectat asupra faptului că
mulţi politologi, ziarişti, oameni politici şi chiar istorici şi-au însuşit după
1989 tezele sovietice privind: lipsa de substanţă a politicii externe a
României; nedreptatea făcută Ungariei prin Tratatul de la Trianon;
politica de genocid practicată în Transilvania împotriva minorităţilor
naţionale, mai ales a celei maghiare; prezentarea lui Ceauşescu ca un
paranoic obsedat de putere, în timp ce, spre exemplu, Janos Kadar (deşi
instalat la putere cu tancurile sovietice, după evenimentele din noiembrie
1956) era un om politic modest şi înţelept.

Dacă în anii 90 asemenea atitudini şi aprecieri puteau fi înţelese,
din necesitatea de a condamna un regim înlăturat printr-un un greu
sacrificiu de sânge, după două decenii şi în faţa unor documente
irefutabile asemenea abordare politică este de-a dreptul jenantă.
Nici măcar campania de denigrare a Chinei, cu revoluţia ei
culturală, nu mai are sorţi de izbândă, în condiţiile în care în ultimele
decenii această ţară cunoaşte o dezvoltate economică excepţională,
depăşind state puternic industrializate, precum Franţa, Marea Britanie,
Japonia şi Germania. Cei care elaborează «teorii» specifice războiului
rece şi le promovează într-un alt context istoric dovedesc fie că ei sunt
incapabili să priceapă realităţile, fie că şi-au făcut din manipularea
politică un crez, de care nu se mai pot dezbăra.
Realitatea istorică infirmă şi aserţiunile potrivit cărora după ce
Nicolae Ceauşescu a lansat „tezele din iulie”, s-ar fi declanşat «revoluţia
culturală», în timpul căreia s-a produs «restalinizarea radicală» şi s-a
revenit la «dogmatismul jdanovist».
Perioada anilor 50 nu a putut fi reeditată pentru simplul motiv că
România nu se mai afla sub ocupaţia sovietică, iar intelectualitatea,
formată în cea mai mare parte în anii socialimului, nu mai putea fi
catalogată ca fiind reacţionară şi acuzată că ar servi interesele burgheziei
şi moşierimii, motive pentru care putea fi trimisă la închisoare sau în
lagărele de muncă.
Cei mai mulţi intelectuali, care se afirmaseră în anii de liberalizare,
au luptat cu oficialităţile pentru valorificarea propriilor creaţii, având
adesea sprijinul celor plasaţi în fruntea editurilor, revistelor, caselor de
filme, teatrelor etc. Aceştia nu mai erau politrucii de altădată, veniţi din
URSS sau formaţi prin cursuri serale şi îndoctrinaţi ideologic, ci aveau
studii universitare, ştiau limbi străine, erau la curent cu realizările
ştiinţifice şi cu fenomenele culturale din lume; nu puţini, aveau ei înşişi o
operă (literară, ştiinţifică, artistică) pe care urmăreau să o promoveze.
Cităm, spre exemplu, directorii de edituri Mircea Sântimbreanu, Romul
Munteanu, Mircea Mâciu, Valeriu Râpeanu, şi pe redactorii de carte
Marcel Popa, Horia C. Matei, Georgeta Dimiseanu, Silviu Neguţ.
Nu s-a mai putut reveni la proletcultism, la piese de teatru şi filme
ideologizante, de genul celor din anii 50, despre confruntarea dintre
muncitori şi burghezi, dintre ţărani şi moşieri, sau despre brigăzile de
muncă patriotică. Nu a mai fost posibilă reducerea istoriei moderne şi
contemporane la mişcarea muncitorească şi la eroii ei, Ştefan Gheorghiu,

I.C. Frimu, Leonte Flipescu şi alţii aşijderea.
Este adevărat că unii intelectuali au acceptat să se prostitueze, să
facă concesii politice jenante, dar nu aceştia au dominat viaţa culturalştiinţifică a României din anii 70-80. Au existat concesii din partea unor
intelectuali valoroşi, care au acceptat să conducă şedinţe de învătământ
politic, să ţină conferinţe pe teme indicate de Secţia Propagandă a C.C. al
P.C.R., să scrie articole omagiale etc, dar au făcut-o pentru a-şi publica
sau prezenta operele proprii, originale. Asemenea opere erau receptate cu
interes de cetăţeni, mărturie fiind tirajele uriaşe, de ordinul sutelor de mii
de exemplare, ale multor volume de literatură sau de istorie, care se
epuizau în primele zile de la lansare.
După 1989 unii au susţinut că nu au acceptat să facă concesii
«regimului comunist» şi de aceea nu şi-au publicat lucrările, preferând ca
ele să rămână în sertar. Realitatea este că rafturile librăriilor nu s-au
umplut cu asemenea opere, pentru simplul motiv că, cu rare excepţii, ele
nu au existat. Dar tocmai aceştia s-au aflat şi se mai găsesc încă în
fruntea celor care au promovat şi vehiculează ideea „deşertului cultural”,
denigrându-i pe cei care, într-un context istoric dificil, au asigurat
dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii româneşti.
Opinia publică nu va putea fi manipulată la nesfârşit, iar adevărul
se va impune, oricâte piedici i se ridică în cale. Reacţia visacerală a
acestor politruci, de esenţă neo-rolleristă, în frunte cu Vladimir
Tismǎneanu, faţă de recenta carte publicată de istoricul american Larry
L. Watts, intitulată Fereşte-mă, Doamne de aşa prieteni..., dovedeşte
faptul că ei au intrat în panică, deoarece rolul lor de procurori ai istoriei
recente s-a cam încheiat.

Against falsification of history.
„A small cultural revolution” initiated by Nicolae Ceauşescu
Abstract
The fact that Nicolae Ceausescu, the secretary general of the Romanian
Communist Party, has publicly condemned the military intervention of the
Treaty of Warsaw against Czechoslovakia in August 1968 has deeply annoyed
the Soviet leader Leonid Brezhnev. The latter - supported by the leaders of
Poland, Bulgaria, Hungary, German Democratic Republic and Czechoslovakia was accusing the Romanian Communist Party of deviations from the communist
doctrine and also of undermining the unity of the Treaty of Warsaw.
Ceausescu's visit in China in June 1971 - a country with which the Soviet Union
was in dispute at the time - was firmly condemned by the Soviets. Prime
Minister Kosygin has declared that one could no longer tolerate such a policy.
Given that a military intervention in Romania seemed imminent, the Romanian
Communist Party adopted in July 1971, at Ceausescu's suggestion, a rigid
ideological programme meant to demonstrate that Romania was straight
heading on the path of the socialism.
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DESPRE CRIZĂ ŞI CRIZISM
(NOTE DE LECTURĂ)
Alexandru Zub
Poate că cel mai frecvent termen folosit în politogramele din
ultimul timp e acela de criză, în pofida echivocului terminologic şi a
diversităţii contextuale. Criza economică e numai un aspect, şi nu cel mai
de seamă, unul a cărui recurenţă se invocă de altfel, predilect, în epocile
de tranziţie. Analiştii înclină să creadă însă demult că toată istoria se
defineşte, până la urmă, ca tranzitorie şi că starea de criză este, în fond,
inerentă vieţii sociale din orice timp. S-a glosat intens şi cu autoritate
profesională pe această temă 1. Secolele XIX-XX au fost „citite” adesea
în această cheie, noţiunile de criză şi tranziţie fiind puse frecvent în
raport cu declinul, decadenţa, perisabilitatea şi chiar „sfârşitul istoriei” 2.
Războiul rece abolit, s-au imaginat diverse scenarii ale schimbării,
adică de inserţie în lumea liberă, după decenii de sistem totalitar, ceea ce
reclama analogii cu „modelele” existente pe mapamond, dar şi apel firesc
la tradiţiile locale 3. Perioada interbelică a fost cel mai intens evocată sub
acest unghi 4.
Dacă anii 30 au debutat cu o criză economică, plină de consecinţe
şi în alte domenii, deceniul următor a trebuit să suporte o altă criză,
sesizată îndeosebi ca una a moralei şi a culturii. În ambele situaţii, s-a pus
chestiunea „trădării intelectualilor” (J. Benda) şi s-au căutat remedii mai
ales în zona „umanioarelor”. Lipsa de curaj, de sinceritate, de ataşament
faţă de marile valori era repusă ferm în cauză 5. Propensiunea nihilistă
care însoţise finele secolului XIX a continuat să se manifeste, încă mai
dramatic, în noul secol, sub varii forme, cunoscând „metamorfoze” încă
1
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nestudiate cum se cuvine. O „tragică nemulţumire de lumea reală” s-a
înstăpânit peste tot 6, fără să ducă însă la ameliorarea sensibilă a situaţiei.
Analişti de prestigiu (P. Valéry, H.-I. Marrou, K. Heussi etc.) au pus pe
seama istoriei o bună parte din răul în expansiune de câteva decenii. O
„mare criză spirituală” se resimţea şi în sfera „istorismului”, concept
asupra căruia s-au aplecat mulţi teoreticieni 7, căutându-i izvoarele cu
secole în urmă, după cum rezultă e.g. din studiul lui Paul Hazard, ca şi
din alte analize, aproape sincrone, în care „umanităţile” erau repuse pe
tapet 8.
În cultura română, lucrurile nu stăteau tocmai diferit, după întâiul
război mondial, moment ce a produs mari dispute şi în istoriografie. Mai
toate domeniile umanistice s-au resimţit de criza interbelică, din care s-au
născut diverse proiecte culturale, ştiinţifice, de artă, unele cu ambiţia de a
da contur unui credo generaţionist 9.
Un nou echilibru între tendinţele existente, pe tărâm spiritual,
imagina, la începutul definirii acelui crez, Constantin Noica. Tânărul
filosof, de pe atunci şi un abil mânuitor de limbă română, se plasa lângă
„legionarii adevărului”, tagmă în care se situa, de pildă, Jacques
Maritain, pe seama căruia sublinia aportul bisericii la stimularea
speranţei. Dincolo de dogmele creştine, ar fi nevoie de „adevăr în stare
de lavă”, înainte de a se ajunge la „pietrificările sale vremelnice” 10.
Echilibrul sugerat nu putea fi decât unul dinamic, instabil, bazat pe
„disputa lăuntrică”, pe dimensiunea conflictuală a fiinţei umane.
„Cetăţenii provizoriului” îl caută mereu, ispitiţi totodată de spiritual şi
temporal, pendulând continuu între limite intangibile 11.
Atitudini analoage se regăsesc, simultan, la M. Eliade, M.
Vulcănescu şi chiar la D. Gusti, a cărui „lectură” sociologică a naţiunii se
vădeşte încă deplin actuală 12. Polemizând cu alţi exegeţi, îndeosebi cu L.
Blaga şi C. Rădulescu-Motru, teologul D. Stăniloae punea ortodoxia
6
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românească pe seama unei „creşteri” bimilenare, cu elemente specifice,
inconfundabile, la care nu se putea renunţa decât sub pedeapsa
destructurării” 13.
Ostentaţia înnoirii, evidentă în discursul eliadesc din Itinerariu
spiritual (1927), a produs iute replici de tip tradiţionalist, în care „noua
spiritualitate” cădea sub incidenţa ironiei critice 14. N. Iorga mărturisea,
de pildă, că n-a simţit nicicând nevoia „unei dezlipiri de trecut, care este
destul să treacă prin oameni noi ca să devie de la sine nou” 15. Tradiţia
însăşi are un sens dinamic, implicând elemente de renovaţie firească în
timp. Căci „sufletul omenesc e o unitate în mijlocul unei naturi, care
repetă întotdeauna nou lucrurile sale de o eternă vechime” 16. Într-o atare
viziune, continuitatea prevalează discret asupra înnoirii, fără să însemne
deloc fixaţie, „încremenire în proiect”, dacă se poate spune aşa.
Pentru unii intelectuali din „noua generaţie”, mai raţionalişti şi mai
critici, era limpede că „războiul a încheiat ciclul culturii naţionale” şi că
începea o nouă epocă, una pe care Ş. Cioculescu o voia europenistă, deşi
semnalele curente indicau mai curând confuzie, derută, inchietudine 17.
Berdiaev, Keyserling, Maritain, Rathenau, Scheler, Spengler, Valéry,
între alţii, apăreau ca analişti de prestigiu ai fenomenului 18. Din spaţiul
românesc se citau mai multe serii de atitudini, sistematizate cu acribie de
M. Vulcănescu, el însuşi combatant în polemica amintită. Ideea de
„reabilitare a spiritualităţii” s-a impus atunci (C. Rădulescu-Motru), ca un
semnal de criză, aspect asupra căruia s-a revenit cu insistenţă, sub diverse
aspecte, disputa continuând şi în anii următori 19.
Noua conflagraţie mondială i-a găsit pe români în plin efort de
limpezire şi de construcţie, după cum reiese din diversele sinteze în
istorie, filosofie, literatură, enciclopedii etc., iniţiative ce se cuvin
raportate desigur şi la criza amintită 20. Anii războiului i-a pus şi pe
intelectuali la grea încercare, alimentând o dispută pe tema crizei care a
13

Apud Dreptul la memorie, IV, p. 354-372.
Ibidem, p. 381-455.
15
Ibidem, p. 381.
16
Ibidem.
17
Ibidem, p. 387 (Ş. Cioculescu).
18
Ibidem, p. 391, 413 etc.
19
Ibidem, p. 412-419, 437-455, 539-541.
20
A se vedea, consensual, studiile publicate de Z. Ornea, S. Alexandrescu, A. Marino,
Ovid. S. Crohmalniceanu, C. Ciopraga ş.a.
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stârnit un viu interes.
Dosarul crizismului a fost supus unei atente analize de către Ana
Selejan, demers pe care autoarea îl rezumă astfel: „Îndată după august
1944, în contextul rediscutării esenţei culturii, conceptul de criză a
culturii cunoaşte o oarecare expansiune polemică, pentru ca, vreme de
aproape doi ani, umbrită de alte campanii şi polemici, dezbaterea să intre
într-un con de umbră, izbucnind expressis verbis în toamna anului 1946,
de data aceasta cu alte semnificaţii, polarizând pentru multă vreme
interesul oamenilor de cultură, determinând – a câta oară – încă o
campanie culturală, cu tot atâta risipă de cerneală, erudiţie, argumente ori
patimi, ca la precedentele” 21.
Criza era asociată acum cu tranziţia de la dictatura antonesciană la
un nou regim, care se declara, sub ocupaţie, de „largă concentrare
democratică”, pentru a deveni, peste numai patru ani, după abolirea
monarhiei, unul „democrat-popular” 22, în realitate o dictatură stalinistă,
în numele proletariatului.
Din păcate, vechile căutări din anii 30-40 n-au putut fi duse până la
capăt, decât sporadic, secvenţial, haiduceşte, dacă se îngăduie o vorbă cu
asemenea rezonanţă. Dictatura regală (Carol II) şi cea militară (I.
Antonescu), apoi regimul totalitar comunist, instalat sub ocupaţie
sovietică, au făcut pentru mult timp imposibilă revenirea la un climat de
normalitate. Ideea de criză s-a impus în dezbaterile intelectuale ca o
realitate cu accente noi, stimulând analize de un real interes.
Semnificativă era, în acei ani de acută confruntare axiologică,
pledoaria pentru libertatea de creaţie, pentru valorile specifice, pentru
cultura naţională, tot mai mult subminată de noul regim. S-a început şi
aici cu elitele, ca şi în politică, armată, diplomaţie, eliminându-se
opozanţii reali sau potenţiali ai sistemului comunist emergent. România
liberă, unde se concentraseră multe condeie de stânga, polemiza în
numele culturii, mimând cumva „crizismul”, cu presa de opoziţie
democratică, îndeosebi cu Dreptatea, Jurnalul de dimineaţă, Liberalul,
Semnalul, Tribuna românească. Să amintim, dintre combatanţi, pe T.
Arghezi, Ion Caraion, Ş. Cioculescu, P. Cornea, Ovid.S.
Crohmalniceanu, Geo Dumitrescu, V. Ierunca, A. Marino, N. Moraru,
21

Ana Selejan, Trădarea intelectualilor. Reeducare şi prigoană, ed. II, Bucureşti,
2005, p. 170.
22
Cf. Dennis Deletant, România under communist rule, Iaşi/Portland/Oxford, 1999.

M.R. Paraschivescu, Dan Petraşincu, Al. Piru, M. Preda, Z. Stancu, T.
Teodorescu-Branişte, I. Vitner 23.
Criză decela şi în istoriografie Al. Boldur, basarabean la origine, cu
temeinice studii slave, ajuns director al Institutului de Istorie din Iaşi
tocmai în toiul acelei dezbateri. „Ştiinţa istorică română se află în stare de
criză”, constata el, punând situaţia pe seama lipsei de orizont teoretic şi a
factologiei dominante 24, lipsuri ce se revelaseră deja cu ocazia disputei
dintre „vechea” şi „noua” şcoală. Un proiect regenerativ se putea
întrezări în analiza severului critic, proiect căruia însă circumstanţele nu
i-au fost deloc favorabile 25.
O atare ambiţie nu era nouă, fiindcă ea se contura pe fondul unei
tradiţii în domeniul ilustrat până nu demult de Andrei Oţetea, a cărui
înclinaţie spre istoria socială şi spre culturologie se cunoaşte. Un splendid
eseu al acestuia privea chiar noţiunea de criză (el o numea agonie),
aplicată la vechiul regim din Franţa 26. Însăşi doctrina materialistă, cu
referire la istorie, a avut în autorul acelui eseu un adept de marcă 27.
Se pot invoca desigur multe exemple consonante, nu numai din
istoriografia română, fiindcă specialiştii în domeniu erau preocupaţi de
momentele „critice” din trecut, ca şi de fenomenul contemporan. H.I.
Marrou, P. Veyne, P. Chaunu, F. Braudel, P. Nora, F. Furet, Ernst Nolte,
între alţii, sunt exemple la îndemână 28. Din patrimoniul naţional, după
„polihistorul” N. Iorga, se cuvin a fi amintiţi, fără nici o preocupare
axiologică, reflecţiile din ultimii ani emise de G. Brătianu, iar mai
aproape de noi de Neagu Djuvara sau Lucian Boia, ultimii cu ambiţia de
a propune sisteme personale de lectură a fenomenologiei istorice 29,
23

Ana Selejan, op.cit., p. 179-200. Asupra întregului context, vezi Al. Piru, Panorama
deceniului literar românesc, 1940-1950, Bucureşti, 1968.
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Al.V. Boldur, Ştiinţa istorică română, Iaşi, 1946, p. 1.
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Cf. Alexandru Zub, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, Iaşi, 2000,
p. 118.
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Andrei Oţetea, Agonia vechiului regim francez şi formarea spiritului
revoluţionar, în vol. de autor Scrieri istorice alese, Cluj-Napoca, 1980, p. 35-63.
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Idem, Concepţia materialistă a istoriei ca metodă de cercetare şi expunere, Iaşi,
1938.
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Cf. Alexandru Zub, Clio sub semnul interogaţiei. Idei, sugestii, figuri, Iaşi, 2006,
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inspirate însă şi de exemple apusene, precum Paul Veyne sau P. Chaunu.
Ca şi tranziţia, ca şi declinul, criza se cuvine a fi antamată ca un proces în
timp, unul a cărei cadenţă s-a accelerat în epoca modernă 30.
Într-o istorie ce stă mereu sub semnul tranziţiei, ispita analogiei
dintre anumite secvenţe ale ei se justifică oarecum şi metodologic. Am
fost tentat să compar, la începutul schimbării de regim, cu două decenii
în urmă, etapa instalării regimului comunist, în chiar anii „crizismului”,
cu faza imediat succesivă abolirii formale a acelui regim. Eram şocat, cât
despre mine, de „strania simetrie a evenimentelor în curs cu cele din
1944-1947, când s-a instaurat, prin violenţă şi fraudă, dictatura
comunistă. „Se vorbea şi atunci de haos, iar un grup de comunişti (sub o
mie) se erijau în postura de unici salvatori ai ţării. Se vorbea de
democraţie, dar i se atribuia conceptului un sens aparte, o conotaţie ale
cărei urmări le-am trăit, vai, timp de câteva decenii” 31. Criza, cu noile ei
înfăţişări, ipostaze, măşti etc., era din nou la îndemână, ca unealtă eficace
a manipulării, deductibilă cumva şi din texte cu caracter programatic 32.
Dacă istoria a putut fi gândită ca o tranziţie continuă, se poate
spune că ea se defineşte şi ca un lanţ nesfârşit de crize. „Evoluţia, ne
previne un eminent specialist, nu este un fluviu, ea nu trasează niciodată
linii drepte. Este un ansamblu de lacuri care comunică datorită pragurilor
şi torentelor. Istoria vieţii, conchide Pierre Chaunu, este plină de
eşecuri” 33.
Marile seisme social-politice din ultimul sfert de secol au făcut să
se clatine multe idei, principii, norme care până mai ieri asigurau o
anume stabilitate de sistem a lumii. Nimic nu mai e sigur, nimic nu mai
pare a funcţiona cum se cuvine, de la economie şi geopolitică până la
microsistemele sociale de oriunde 34. Critica excesivă a surselor de ordine
(stat, biserică, şcoală etc.) nu avea cum să rămână fără efecte pe orice
plan. Semne de îngrijorare vin de pretutindeni, într-o lume ce se
2004; Lucian Boia, Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune, Bucureşti, 1998, etc.
30
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Alexandru Zub, Chemarea istoriei. Un an de răspântie în România
postcomunistă, Iaşi, 1997, p. 58-59.
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Silviu Brucan, De la capitalism la socialism şi retur, Bucureşti, 1998; Treptele
tranziţiei spre capitalism, Bucureşti, 1999.
33
Pierre Chaunu, op.cit., p. 278.
34
Cf. Octavian Manea, Criza de după criză: urmează un Wall Street geopolitic?, în
rev. 22, nr. 43 (19-25 oct. 2010), p. 9.

globalizează rapid, una cu multiple zone de instabilitate şi risc, cu fracturi
istorice nevindecate la timp şi capabile încă de acţiuni nocive, deja
evidente în mai toate domeniile şi mai ales pe tărâm moral.
Refacerea încrederii în sine se arată a fi cea dintâi urgenţă,
imperativul naţional dincolo de care nu e de închipuit nici redresarea în
alte domenii. Românii cu experienţa lumii libere, mai ales cei tineri, au
de jucat, sub acest unghi, un rol aparte, dacă vor şti să pună în slujba
acelui imperativ competenţele dobândite 35. Concluzia la care a ajuns unul
dintre aceştia – om cu înalte răspunderi – mi se pare a fi de bun augur;
căci pune diagnoza înaintea remediului, cum este şi firesc: „Trăim într-o
perioadă istorică bizară. Este prima în care nu avem o paradigmă
dominantă, adică o schemă civilizaţională subsumată unei viziuni
filozofice şi unei spiritualităţi distincte. Resturi amestecate ale trecutului
şi prefigurări ale unui viitor neconsensual, iată lotul nostru de angoase şi
rezervorul nostru de violenţe, pe care nici o instanţă critică şi nici o
disciplină nu reuşesc să le raţionalizeze” 36.
Pentru crize se găsesc îndeobşte soluţii, nu simple, nu aceleaşi, însă
pentru crizism – o maladie atât de frecventă în modernitatea târzie –
remediile se lasă mereu aşteptate şi sporesc costurile redresării. „Cine are
urechi de auzit, să audă!”
About the crisis and crizism
Abstract
This paper explores the concepts of crisis and crizism, with observations
on the evolution of these phenomena and in Romanian society.
The author concludes that if the crisis there are no simple solutions,
îndeobşte, but not the same-a malady for crizism so common in late modernity.
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O NOUĂ LEGE – O NOUĂ PERSPECTIVĂ PENTRU PROTEJAREA
PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA
Sergiu Musteaţă
După o perioadă de lungi dezbateri Republica Moldova are în
sfârşit o lege în domeniul protecţiei patrimoniului arheologic. O primă
versiune a proiectului de lege a fost elaborată de către un grup de
arheologi încă în anul 2005 şi timp de cinci ani a circulat în mediile civil,
academic şi chiar politic 1. În anul 2009 iniţiativa de actualizare şi
promovarea a proiectului de lege a fost preluată de Asociaţia Naţională a
Tinerilor Istorici din Moldova care a cooptat atât autorii primului proiect
cât şi alţi arheologi din ţară şi de peste hotare reuşind în final să propună
Ministerului Culturii o versiunea actualizată şi adaptată la cerinţele
contemporane 2. Nu ştim cum se întâmplă în cazul altor proiecte de lege,
dar proiectul nostru a beneficiat de feedback-uri importante ale unor
colegi din SUA, Germania, România etc. 3.
Legea privind protejarea patrimoniului arheologic a fost votată
unanim, inclusiv de către fracţiunea comunistă, de către Parlamentul
Republicii Moldova pe 17 septembrie 2010 şi promulgată prin Decretul
preşedintelui republicii din 24 noiembrie acelaşi an 4. Legea intra în
vigoare în trei luni după publicarea în Monitorul Oficial din 3 decembrie
2010 5. Astfel, începând cu 3 martie 2011 Republica Moldova are un nou
regim de protejarea a patrimoniului arheologic.
1

Autorii primului proiect: S. Musteaţă, E. Sava şi Gh. Postică.
Cu sugestii importante pe marginea proiectului de lege au venit O. Munteanu, I.
Tentiuc, V. Vornic, V. Kavruk etc.
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decembrie 2010, Art. 738, pag. 8-17.
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Legea cuprinde 48 de articole structurate în XI capitole. În
articolele 1 şi 2 din capitolul I Dispoziţii generale sunt stabilite obiectul
actului normativ şi date explicaţii pe marginea unui şir de noţiuni, cum ar
patrimoniul arheologic, regim juridic general al descoperirilor şi al
cercetărilor arheologice, protejarea patrimoniului arheologic, cercetarea
arheologică, periegheza arheologică, cercetarea arheologică preventivă,
cercetarea arheologică de supraveghere, cercetarea arheologică
sistematică, cercetarea arheologică de salvare, expertiza arheologică,
descoperire arheologică, descoperire arheologică întâmplătoare, tezaur
arheologic/comoară, zonă cu potenţial arheologic, zonă cu patrimoniu
arheologic cunoscut şi cercetat, zonă cu patrimoniu arheologic evidenţiat
întâmplător, sit arheologic declarat zonă de interes naţional, zonă cu
patrimoniu arheologic reperat, zonă de protecţie a siturilor arheologice,
bază de date a siturilor arheologice, instituţie de profil arheologic,
finanţator al cercetărilor arheologice, arheolog profesionist, autorizaţie de
cercetare arheologică. Deşi la prima vedere pare a fi un capitol tehnic,
acesta este unul foarte important deoarece defineşte şirul de noţiuni
caracteristice domeniului şi care sunt utilizate în lege care până nu
demult erau deseori diferit interpretate de legiuitor şi de organele de stat.
În acest context am vrea să aducem un exemplu, prin punctul s) al art. 2,
legea stabileşte clar zona de protecţie a siturilor arheologice ca fiind un
spaţiu cu regim special de protecţie, stabilit perimetral în preajma sitului
arheologic pe o lăţime de la 50 la 200 m, în funcţie de tipul şi importanţa
obiectivului. Totodată, se delimitează pe o rază de 50 m de la locul
descoperii, zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător (p. 8,
art. 5) şi se instituie temporar, pentru o perioada ce nu poate depăşi 12
luni, regimul de protecţie pentru bunurile arheologice în vederea
cercetării lor şi stabilirii regimului de protecţie (p. 9, art. 5).
Capitolul II al legii (art. 3-11) stabileşte caracteristicile şi atribuţiile
sistemului de protejare a patrimoniului arheologic şi delimitează în
ordinea lor ierarhică – Stat, Parlament, Guvern, Ministerul Culturii,
Agenţia Naţională Arheologică, Autorităţile administraţiei publice locale,
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Autorităţile publice centrale, Persoanele
fizice şi juridice etc. O altă noutate a legii, de ordin structural, este
fondarea sub egida Ministerului Culturii a Agenţiei Naţionale
Arheologice ca instituţie publică specializată în domeniul politicilor de
protejare şi valorificare a patrimoniului arheologic. Astfel, din momentul
intrării în vigoare ANA devine organul de stat cheie în domeniul ocrotirii

patrimoniului arheologic. Legea stabileşte că de acum încolo toate
proiectele de construcţie sau de alt gen ce presupun intervenţii asupra
solului în zonele cu patrimoniu arheologic sunt avizate de către
Ministerul Culturii în baza expertizei ANA (p. 7, art. 5). Legea obligă
fiecare persoană care a descoperit întâmplător materiale arheologice sau
administratorul terenului unde s-a făcut descoperirea să anunţe în termen
de 48 ore administraţia publică locală şi să predea bunurile arheologice
descoperite. Totodată, autoritatea publică locală este obligată să asigure
paza descoperiri şi să informeze oficial, în termen de cel mult 24 ore,
Ministerul Culturii (p. 2, art. 4). În ceea ce priveşte regimul juridic al
tezaurelor descoperite, legea obligă descoperitorul să le transmită în
proprietatea statului în termen de cel mult 72 ore din momentul
descoperirii (art. 11) cu păstrarea dreptului de recompensă prevăzut de
Codul Civil al Republicii Moldova.
Acelaşi capitol stabileşte şi mecanismele de protejare a
patrimoniului arheologic care includ procedura de descărcare de sarcină
arheologică a unui teren cu patrimoniu arheologic şi utilizarea lui doar
după primirea certificatului de descărcare de sarcină arheologică eliberat
de Ministerul Culturii, în baza propunerii ANA. Legea, la fel, stabileşte
necesitatea elaborării şi aprobării de către Ministerul Culturii a normelor,
standardelor şi procedurilor arheologice în baza cărora instituţiile de
profil arheologic îşi vor desfăşura activitatea. O altă inovaţie a legii este
introducerea noţiunii de „Cadastru arheologic” ca parte componentă a
cadastrului bunurilor imobile din Republica Moldova chemat să
reprezinte un sistem de evidenţă de stat a siturilor arheologice şi a
zonelor cu patrimoniu arheologic (art. 7). Un alt domeniu, foarte actual
pentru economiile de piaţă, este cel al dreptului de proprietate asupra
patrimoniului arheologic. Legea Republicii Moldova stabileşte, în tradiţia
majorităţii ţărilor europene, dreptul suprem al statului asupra
patrimoniului arheologic, indiferent de tipul de proprietate asupra
terenului în care acestea sunt situate sau din care au fost recuperate (p. 1,
art. 8). Totodată, legea stipulează că dreptul de a dispune de terenuri cu
patrimoniu arheologic imobil aflat în proprietate privată este exercitat de
către proprietarul terenului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei
legii (p. 7, art. 8). Terenurile cu patrimoniul arheologic din domeniul
public al statului nu pot fi înstrăinate, dar pot fi date în folosinţă. În cazul
terenurilor cu patrimoniu arheologic aflate în proprietate privată acestea
pot fi vândute cu condiţia anunţării prealabile a Ministerului Culturii,

dreptul de preemţiune a statului în procesul de vânzare-cumpărare şi
înştiinţarea cumpărătorului despre responsabilităţile de protecţie a
patrimoniului arheologic (art. 9).
În finalul articolului 8 legea scoate în evidenţă un alt aspect, la fel
de important, stabilind obligaţia de luare în evidenţă de stat a tuturor
bunurilor arheologice imobile şi mobile. Această prevedere este
dezvoltată de punctul r) al art. 12 care obligă Ministerul Culturii să
înregistreze şi monitorizeze colecţiile private de bunuri arheologice. În
această ordine de idei, sperăm că prin intermediul acestor prevederi
legale vor fi elaborate mecanismele viabile de a combate fenomenele
arheologiei ilegale şi a traficului ilicit de antichităţi.
Legea stabileşte un şir de obligaţii şi pentru executorii de lucrări
arheologice, cum ar fi respectarea unor termeni de cercetare de până la 12
luni în cazul descoperirilor întâmplătoare (p. 9, art. 5), respectarea
normelor, standardelor şi procedurilor cercetării arheologice etc. Deşi,
legea stipulează că aducerea terenului la condiţia iniţială revine
finanţatorul cercetărilor arheologice (p. 3, art. 10), aceasta nu înseamnă
că arheologii sunt scutiţi de obligaţia de a aduce în ordine terenul
cercetat.
Capitolul III este o continuare logică a celui anterior şi vine să
completeze atribuţiile autorităţilor publice centrale şi instrumentele de
lucru în domeniul protejării patrimoniului arheologic. Astfel, se specifică
în detalii atribuţiile în domeniul protejării patrimoniului arheologic ale
Ministerului Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională
Arheologică şi se specifică conţinutul câtorva acte importante pentru
managementul acestui domeniu – Repertoriul arheologic naţional,
Registrul arheologic naţional şi Registrul arheologilor din Republica
Moldova. Ministerul Culturii direct lui prin instituţiile şi structurile
subordonate sunt responsabile de domeniul protejării patrimoniului
arheologic pornind de la elaborarea politicilor, strategiilor şi programelor
naţionale, până la coordonarea programelor anuale, eliberarea
autorizaţiilor de cercetare arheologică etc. (art. 12). Comisia Naţională
Arheologică este un organ consultativ pe lângă Ministerul Culturii care
reprezintă autoritatea ştiinţifică în domeniu care are ca scop elaborarea
unui şir de recomandări, expertize, avize etc., precum şi atestarea
specialiştilor pentru înregistrarea lor în Registrul arheologilor (art. 13).
Agenţia Naţională Arheologică este o instituţie publică autonomă, cu
statut de persoană juridică distinctă şi buget separat, subordonată

Ministerului Culturii care are ca scop realizarea politicii statului în
domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic. De fapt,
ANA este organul executiv al politicilor naţionale în domeniul
arheologiei (art. 14). Repertoriul arheologic naţional cuprinde lista
tuturor siturilor arheologice cunoscute pe teritoriul Republicii Moldova,
inclusiv cele distruse şi dispărute, iar Registrul arheologic naţional
cuprinde lista siturilor arheologice existente, de importanţă naţională şi
internaţională, incluse în Registrul monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat. În finalul capitolului III, legea stabileşte componentele
Registrului arheologilor din Republica Moldova, care cuprinde trei
categorii de arheologi – profesionişti, specialişti şi debutanţi, atestaţi de
Comisia Naţională Arheologică.
Capitolul IV stabileşte detalii privind atribuţiile autorităţilor
administraţiei publice locale privind cooperarea lor cu organismele şi
instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării patrimoniului
arheologic, cu persoanele fizice şi juridice, finanţarea cercetărilor
arheologice în vederea descărcării de sarcină arheologică a terenurilor pe
care se efectuează lucrări publice pentru care ei sunt ordonatori principali
de credite etc. Primarul, ca reprezentat principal al administraţiei publice
locale este obligat să dispună suspendarea autorizaţiei de construcţie şi
sistarea oricăror lucrări de construire/desfiinţare a construcţiilor în cazul
descoperirii vestigiilor arheologice şi să anunţe în cel mult 48 de ore
instituţiile abilitate ale Ministerului Culturii despre această descoperire
etc. (art. 19).
Capitolul V al legii este dedicat conlucrării organelor de stat cu
asociaţiile şi fundaţiile obşteşti în domeniul protejării patrimoniului
arheologic. Astfel, în cele patru articole sunt stabilite un şir de
responsabilităţi ale Parlamentului, Guvernului, Ministerului Culturii şi
Asociaţiilor obşteşti privind încurajarea, susţinerea şi participarea la
procesele de elaborarea şi implementare a politicilor de protejare şi
valorificare a patrimoniului arheologic al Republicii Moldova. Prin
aceste prevederi legea încearcă să încurajeze implicarea activă a societăţii
civile în domeniul dat.
Capitolul VI reglementează principale aspecte ale zonelor de
interes arheologic prioritar care vizează dezvoltarea durabilă, finanţarea
cercetării arheologice, a conservării, a restaurării şi punerea în valoare a
siturilor arheologice. Legea obligă autorităţile publice locale pe al căror
teritoriu se găsesc zone de interes arheologic prioritar de a lua măsuri

administrative şi tehnice pentru protejarea şi punerea lor în valoare,
elaborarea documentaţiei de urbanism, precum şi organizarea pazei
speciale a acestora (art. 24-26).
Capitolul VII este dedicat cercetării, conservării şi restaurării
patrimoniului arheologic prin care se stabilesc pe de-o parte
responsabilitatea statului de a elabora norme de cercetare, conservare şi
restaurare şi pe de altă parte obligaţia persoanelor fizice şi juridice.
Totodată legea stabileşte obligaţia instituţiilor responsabile de protejarea
patrimoniului arheologic să inspecteze şi să monitorizeze sistematic
starea în care se află patrimoniul arheologic (art. 32). Legea obligă
instituţiile de proiectare a tuturor tipurilor de lucrări în subteran şi
subacvatic să coordoneze proiectele respective la capitolul prezenţa/lipsa
vestigiilor arheologice cu ANA şi să prevadă, în caz de necesitate, în
devizul de cheltuieli mijloacele necesare pentru salvarea vestigiilor
arheologice aflate sub pericolul distrugerii (p. 2, art. 29).
Capitolul VIII are menirea să reglementeze exportul şi importul
bunurilor arheologice. Prin art. 36 se interzice exportul definitiv al
bunurilor arheologice. Astfel, autorităţile vamale vor trebuie să fie mult
mai precaute la tentativele de contrabandă cu bunuri arheologice, iar
instituţiile de ordine să verifice atent activitatea magazinelor de anticariat
şi comerţul cu antichităţi. În schimb, legea permite exportul temporar al
bunurilor arheologice mobile cu scopul efectuării lucrărilor de restaurare,
de expertiză ştiinţifică şi întreţinere a relaţiilor de parteneriat
internaţional în domeniul istoriei şi culturii cu instituţii de profil din alte
ţări (p. 2, art. 36). La rândul său, statul se angajează să ia sub ocrotirea sa
bunurile arheologice importate temporar pe teritoriul Republicii Moldova
(art. 38).
Capitolul IX stabileşte modalităţile de finanţare a activităţii de
protejare a patrimoniului arheologic printre care se numără finanţările de
la bugetul de stat, din contul persoanelor fizice şi juridice care
stingheresc protejarea patrimoniului arheologic, din veniturile şi donaţiile
organizaţiilor care promovează proiecte de ocrotire a patrimoniului
arheologic, din fondurile şi donaţiile unor persoane fizice şi juridice,
precum şi din alte surse legale. În cazul proiectelor de construcţii sau alte
activităţi legate de subteran sau subacvatic care afectează patrimoniul
arheologic cercetările se efectuează din contul organizaţiilor interesate în
lucrările respective (art. 40). Legea, la fel, permite darea în locaţiune şi
arendă a siturilor arheologice, iar plăţile pentru aceste contracte se depun

pe un cont special al ANA şi se vor folosi doar pentru protecţia,
conservarea şi restaurarea siturilor arheologice (art. 43). Legea revine la
o idee mai veche privind crearea unui Fond de intervenţii excepţionale
pentru salvarea siturilor arheologice, mărimea căruia se stabileşte anual
de către Guvern din bugetul de stat la propunerile Ministerului Culturii
(art. 44). Actul normativ îndeamnă administraţiile publice locale să
prevadă în bugetele lor anuale anumite sume necesare pentru finanţarea
sau cofinanţarea lucrărilor de evidenţă, cercetare, punere în valoare,
salvare, ocrotire, conservare şi restaurare a siturilor arheologice situate pe
teritoriile subordonate lor (art. 45). Deşi nu există un mecanism clar,
legea stipulează că statul va acorda înlesniri persoanelor fizice şi juridice
care produc ori procură din ţară sau străinătate materie primă, materiale,
utilaje şi aparatură necesare pentru lucrările de evidenţă, cercetare,
punere în valoare, salvare, ocrotire, conservare şi restaurare a siturilor
arheologice (art. 46).
Capitolul X este dedicat răspunderii pentru încălcarea prevederilor
legii. Ţinând cont de faptul că legea dată este una organică, ea stabileşte
doar o listă de situaţii pentru încălcarea cărora persoanele fizice sau
juridice trebuiesc să poarte răspundere civilă, contravenţională sau
penală. Anume pentru acest fapt legea a şi trezit critici în rândul
specialiştilor. Însă, Ministerul Culturii are obligaţia, de rând cu alte
instituţii de stat, să vină cu propuneri către Parlamentul Republicii
Moldova pentru modificarea Codului contravenţional, Civil şi Penal, în
care să fie specificate clar măsurile de pedeapsă pentru fiecare situaţie
prezentată în p. 1 al art. 47 din Legea privind protejarea patrimoniului
arheologic. Oricum, în prezenta lege sunt stipulate câteva situaţii care
lipseau în general în legislaţia moldovenească, cum ar fi interzicerea
accesului neautorizat cu detectoare de metal sau alte aparate de
teledetecţie şi utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic;
comercializarea şi deţinerea neautorizată a detectoarelor de metal şi a
altor aparate de teledetecţie; neprezentarea spre avizare la organele
abilitate a proiectelor de construcţii noi şi alte amenajări care pot afecta
patrimoniul arheologic etc.
Prin Dispoziţii finale şi tranzitorii (Capitolul XI) se stabileşte
termenul de intrare în vigoare al legii, în 3 luni din momentul publicării
în Monitorul Oficial al R. Moldova, iar din acel moment, timp de 3 luni,
Guvernul este obligat să creeze Agenţia Naţională Arheologică, va aduce
actele sale normative în concordanţă cu legea, va prezenta Parlamentului

propuneri privind aducerea în vigoare a legislaţiei naţionale în
conformitate cu prezenta lege şi va asigura executarea legii de către
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. Totodată, Ministerul
Culturii este chemat ca în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii
să elaboreze şi să prezinte Guvernului spre aprobare Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice şi va
aproba un şir de acte normative: Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Comisiei Naţionale Arheologice; Regulamentul privind
cercetarea şi expertiza arheologică; Regulamentul privind Repertoriul
arheologic naţional; Regulamentul privind Registrul arheologic naţional;
Regulamentul cadastrului arheologic; Regulamentul cu privire la
evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic; Regulamentul privind
Registrul arheologilor din Republica Moldova; Registrul arheologilor din
Republica Moldova; Codul deontologic al arheologilor din Republica
Moldova şi va crea Comisia Naţională Arheologică (art. 48).
În final, prevederile Legii privind protejarea patrimoniului
arheologic anunţă o perspectivă optimistă. Însă cunoscând realităţile
societăţii moldoveneşti, atât comunitatea academică, cât şi societatea
civilă trebuie să monitorizeze atent procesul de implementare a legii şi să
insiste asupra elaborării unui mecanism viabil şi durabil de exercitarea a
obligaţiilor instituţiilor statului în domeniul ocrotirii patrimoniului
arheologic. Legea este prea importantă şi a fost aşteptată prea mult timp
ca după adoptarea ei să fie lăsată uitării cum s-a întâmplat cu Legea
privind ocrotirea monumentelor din 1993, timp în care au fost distruse o
mulţime de situri arheologice, iar starea de haos care domină trebuie
stopată şi pas cu pas să fie adusă pe făgaşul legii şi al atitudinii
respectuoase a cetăţeanului faţă de trecutul istoric.
Prin această lege Republica Moldova se aliniază statelor europene
şi îşi onorează angajamentele rezultate din aderarea la un şir de Convenţii
ale Consiliului Europei şi UNESCO în domeniul ocrotirii patrimoniului
cultural 6. Totodată, adoptarea şi implementarea acestei legi poate fi un
imbold pozitiv şi pentru celelalte domenii, care rămân a fi restanţieri la
capitolul ajustarea legislaţiei naţionale prevederilor tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte de mai mulţi ani.
6

Prin această lege se implementează, în primul rând, prevederile Convenţiei
europeane pentru protecţia patrimoniului arheologic pe care Republica Moldova a
semnat-o la 4.05.1998 şi a ratificat-o pe 11.10.2001, în vigoare începând cu 22.06.2002.

A new Law – a new perspective for the archaeological heritage
preservation in the Republic of Moldova
Abstract
In this paper the author is doing one of the first presentations of the Law
of the Republic of Moldova on archaeological Heritage Preservation recently
approved by the Parliament. Since 1993 we have a general Law on monument
preservation, but there archaeological part is very poor developed. This is the
first such Law in the legislation of Moldova and is done according to the
European and International Convention which were signed last years by the
Republic of Moldova. So, the Law content 48 articles concentrated in 11th
chapters. In 1st chapter are presented the most important terms on the field:
archaeological heritage, general juridical regime of the archaeological
discoveries and research, etc. The 2nd chapter is devoted to the system and
mechanisms of the archaeological heritage preservation. One of the most
important parts of this chapter is the interdiction of using without permission the
metal detectors. The 3rd chapter is dedicated to the responsibilities of the local
and central public administration and working instruments in the field of
archaeological heritage preservation. For first time in the Moldovan legislation
is mentioned that the Ministry of Culture is obliged to register all private
collections of the archaeological goods. The Law establishes foundation under
the Ministry of Culture a new structure responsible for archaeological heritage
reservation – National Archaeological Agency, as an executive body. Also, a re
very well described the content of the National Archaeological Repertory, the
National Archaeological Register, and Register of the archaeologists as
important documents which should be done by the Government as instrument
for preservation policies. In the 4th chapter are presented the attributes of the
local public administration in the field of archaeological heritage preservation.
The 5th chapter is encouraging the cooperation of the state bodies with NGOs
and non-profit foundations. The 6th chapter is giving details on the priority
interest archaeological areas. The 7th chapter is describing the principles, norms
and mechanism of the research, conservation and restoration of the
archaeological heritage. The 8th chapter is establishing the rules and legal
regime of the temporary export and import of the archaeological goods. The 9th
chapter is devoted to the financial issues. The 10th chapter is accounting the
situations of contraventions in the field of archaeological heritage which should
be penalizing according to the Civil, Contravention and Criminal Codes of the
Republic of Moldova. The last, 11th chapter content the final dispositions
addresses to the Government and Ministry of Culture, which should in three
months after the Law will be in force to found the National Archaeological
Agency and a list of norms in the field. Also, it is establishing the term of

entrance in force of this law – in three month after publication in the Official
Gazette of the Republic of Moldova (Monitorul Oficial). So, the new Law is
giving a new opportunity for Moldovan society to improve the situation in the
field of the archaeological heritage, to fight the black archaeology and illegal
trafficking of antiquities, etc.

EPISTOLE ISTORICE (II)
Virgil Mihăilescu-Bîrliba
Continuăm publicarea corespondenţei cu profesorul Bucur Mitrea,
pe care am început să o prezentăm în numărul anterior al Zargidavei (X,
2011). Ţinând seama de vastitatea acestei corespondenţe, ca şi de
existenţa unei oarecari monotonii a conţinutului, am fost nevoit, mai
departe, să întreprind o anume selecţie, reţinând doar acele pagini pe care
le-am socotit mai însemnate pentru istoriografie, intenţionând, ca pe
viitor să publicăm şi corespondeţa cu alte personalităţi din domeniu, atât
din ţară, cât şi de peste hotare.
Subliniez, că pentru prima oară, sunt introduse şi scrisorile de
răspuns ale adresantului. De asemenea, revenind asupra reproducerii
textelor, atragem atenţia că, – începând cu aceste pagini – au fost folosite
reglementările ortografiei actuale, urmând totuşi, formularea autorului.
Se introduc în paranteze drepte completările necesare, reprezentând
scăpări din graba ale autorilor. Scrisorile sunt numerotate în continuarea
celor editate anterior.
13.
Piatra Neamţ, 27 VIII 1971
Mult stimate Dle profesor,
Vă rog să mă iertaţi că vă răspund cu atâta întârziere, dar am avut
câteva neplăceri (în luna iulie, copilul a fost bolnav destul de grav şi a
fost internat cu soţia mea în spital, iar la începutul lui august, din nou a
fost bolnav copilul etc.); pe deasupra, revista (vol. III) a mers foarte greu
(o lună de zile a durat tipăritul), dar acum este la legat şi se fac extrasele
şi a început culegerea şi la celălalt volum (acesta va avea hârtie cretată
pentru planşe).
Eu am pregătit comunicarea pentru Belgrad şi vă expediez cu
această ocazie un exemplar, sperând că până voi veni în Bucureşti poate
o veţi putea citi. Din scrisoarea dvs., prin care îmi daţi acordul pentru a
prezenta această comunicare, am dedus că aveţi totuşi şi unele rezerve cu
privire la oportunitatea şi poate, şi utilitatea acestei comunicări, aşa încât,
după ce o veţi vedea, dacă consideraţi, eu o pot retrage.

Sper să pot veni în Bucureşti, luni 6 septembrie, la deschiderea
Congresului de Byzantinologie şi stau până pe 8 septembrie, când vom
pleca spre Belgrad. Dumneavoastră aţi fost în Italia? Aţi fost pe la
Padova? Dacă da, v-aşi fi recunoscător să aflu de la dvs. ce le trebuie,
pentru a încerca măcar în acest chip să înapoiez din cele ce au făcut
pentru mine 1.
Eu vă expediez şi colaborarea mea pentru Numismatic Literature 2,
de la vol. III Memoria Antiquitatis, cu toată paginaţia, iar luni vă trimit şi
de la vol. II, dar fără paginaţie. În ceea ce priveşte Cronica 3, vreau să vă
fac câteva notificări în săptămâna care urmează pentru a le aduce cu mine
la Bucureşti.
După ce mă întorc de la Belgrad (15-16 sept.), eu voi fi la Piatra şi
vă voi sta la dispoziţie, dacă dvs. şi dna. veţi [veni] prin Moldova. Despre
tot şi despre toate, cred că vă voi putea da mai multe detalii, când voi
veni la Bucureşti.
Închei, urându-vă multă sănătate dvs. şi respectuoase sărutări de mâna
dnei, al dvs. cu mult respect,
V. Mihailescu-Bîrliba
P.S. Vă sunt profund recunoscător şi din nou vă rămân îndatorat
pentru grija pe care o aveţi pentru mine, căci am primit publicaţiile
trimise prin grija dvs. Aşi dori să ştiu, dacă trebuie să plătesc ceva sau să
trimit vreo adresă de confirmare a primirii, pe cale oficială. Cu cea mai
respectuoasă consideraţie,
Virgil Mihailescu-Bîrliba
14.
Bucureşti, 15 ian. 1974
Iubite tov. Bîrliba,
Am primit scrisoarea Dtale din 8 crt. şi încerc să-ţi răspund. Se pare
că scrisoarea mea s-a întrecut pe drum cu a Dtale. Sper c-ai primit-o,
împreună cu textele de tradus.
1

În vara anului 1970, editorul acestei corespondenţe, împreună cu soţia, a fost invitat să
susţină o conferinţă la Universitatea din Padova, după care, prin amabilitatea prof.dr.
Franco Sartori, prorectorul universităţii, a avut prilejul nesperat de a vizita câteva din
monumentele Italiei.
2
Vezi nota 16 din Epistole istorice (I), în Zargidava, X, 2011.
3
Vezi nota 4 din Epistole istorice (I), în Zargidava, X, 2011.

1. Îţi înapoiez alăturat fişele pt. tradus, dar am nevoie de Carpica 5
în original !
2. Extrasele pt. legat sunt de părere să mai aştepte unele
completări (fie la xeros, fie extr. în original).
3. Catalogul descoperirilor, va fi ataşat la finele lucrării (partea a
doua); de regulă se organizează în ordine alfabetică. De exemplu:
Bereşti-Bistriţa, com. B-B., jud. Bacău
1968
Tezaur (?) Recuperate 5 AR
Vesp. 1, Domit. 1, Tr. 2, Faust. I, 1.
MIBc. Inv... (sau Cab. inv. NN, 1974)
Bibl.
Se pot da şi greut. şi axul. Poate renunţăm la diam. Dar notăm
conservarea. Trimiterea (referirea la RIC – necesară). Contextul
arheologic (pe scurt când e cunoscut).
Prescurtările se fac odată pt. întreaga lucrare şi se aplică la
redactare. Vor fi folosite cele uzuale şi avut grijă să nu se suprapună cu
altele intrate deja în uz. Ex. MIB = Muz. de ist. Buc. Deci, atenţie.
Prescurtările să preceadă munca. Exemplu de luat SCIV şi Dacia, Arh.
Mold. etc.
Aştept traducerile şi alte fişe noi.
Cu calde urări,
B. Mitrea
15.
Buc. 7 iunie 1974
Iubite tov. Bîrliba
Am primit textul cap. IV. L-am citit. M-a interesat. Sunt lucruri
noi, poziţii noi, unele interesante şi acceptabile, altele ipotetice, altele
discutabile. Dar sunt poziţii care aparţin autorului.
Continuă efortul şi pentru rest. E bine. Cele două traduceri le mai
ţin şi, dacă nu-ţi fac trebuinţă imediat sau ţi le trimit prin poştă sau le iei
personal când vii la Bucureşti.
Cu calde urări de bine
B. Mitrea
P. S. Cu o altă scrisoare îţi voi trimite câteva rezumate pt. tradus,
necesare pentru NL.
B. Mitrea

16.
Bucureşti, 19 oct. 1974
Iubite tov. Bîrliba
Reîntors de pe şantierul arheologic Izvoru, unde am încheiat
săpătura şi urmează să trec la redactarea monografiei necropolei din sec.
VIII e.n. 4, am aflat pe biroul meu scrisoarea Dtale din 7 curent.
Am înţeles, cu multă mâhnire, substratul ultimelor schimbări 5 care
au avut loc pe la Piatra [Neamţ]. Trebuie să fii tare şi să domini situaţia.
Şi ai de ce să fii, deoarece ai dat viaţă unei reviste de o înaltă ţinută
ştiinţifică, cu care se mândreşte ţara, cultura românească, iar specialiştii
de peste hotare, nu odată m-au felicitat pentru ea (G. Forni 6, Roma şi G.
Le Rider 7, Paris, ca să amintesc doar doi din cei mai proeminenţi
cercetători din acest domeniu). Această revistă e strâns legată de
activitatea Dtale, în colaborare cu colectivul muzeului, şi ea rămâne ca o
dovadă a seriozităţii şi maturităţii ştiinţifice cu care au fost concepută şi
înfăptuită o asemenea publicaţie.
Sunt sigur, în perspectivă, că unele regretabile erori se vor corecta
şi exemple avem destul de numeroase. Cu liniştea olimpică de care ai dat
totdeauna dovadă, priveşte şi acest episod, pe care eu îl cred trecător, şi
continuă-ţi studiile d-tale. Chiar te rog să ne adresezi rezultatul acestor
cercetări pentru a fi publicate în revistele noastre.
Dar, pe primul plan, Rezumatul tezei de doctorat. El trebuie întocmit,
discutat cu D[umitru] T[udor]8 şi mine şi apoi înaintat spre multiplicare.
Cu aceiaşi prietenie B. Mitrea

4

B. Mitrea, Das Gräberfeld aus dem VIII. Jahrhundert von Izvoru, Jud. Giurgiu
(I), în Dacia, N. S., 33, 1989, 1-2, p. 145-219.
5
Din motive politice, în septembrie 1974, autorul acestor „Epistole” de faţă, care pe
atunci era directorul Muzeului Arheologic din localitate, a fost demis.
6
Profesorul Italian Giovanni Forni (1922-1991) a fost coleg şi prieten cu mulţi dintre
istorici români care au studiat la Şcoala Română din Roma.
7
Georges Le Rider, renumit numismat şi istoric al antichităţii greceşti şi elenistice, fost
director la Département des médailles şi la Bibliothèque Nationale (Paris), profesor la
Universitatea din Lille, Collège de France etc.
8
Vezi nota 10 din Epistole istorice (I), în Zargidava, X, 2011.

17.
30 martie 1977
Iubite tov. Bîrliba
Azi am primit pachetul cu cele două volume din Carpica, inclusiv
diferenţa, la care se adaugă şi scrisoarea care le însoţeşte. Îţi multumesc
pentru toate. Lor li se adaugă câteva (trei) rezumate pentru NL şi două
recenzii pentru aceeaşi publicaţie.
Din cuprinsul scrisorii d-tale am înţeles că n-ai primit, la acea dată,
scrisoarea mea. Desigur, ea ţi-a parvenit ulterior. Cred că vei cugeta mai
adânc asupra celor propuse acolo. Este vorba de teză, care începe să se
învechească, prin nepublicare, alte lucrări marginale, luându-i, prin forţa
lucrurilor din conţinut şi noutate. Poate o înţelegere cu Ioan Mitrea ar
duce la publicarea ei la Bacău, dacă la Piatra [Neamţ] nu e posibil. Deşi
eu insist tot la Piatra. Dar vezi ce poţi face. Încă odată, eu îţi ţin la
dispoziţie întreg materialul documentar ce-l am. Şi, ca de obicei, fără
nicio altă obligaţie. Deci gândeşte şi acţionează. Nu mai întâzia.
Problema, oamenii şi vremea nu aşteaptă.
Ideia de a publica tezaurul de la Măgura într-un volum aparte o
găsesc foarte bună, iar colaborarea cu Ioan Mitrea o găsesc bună,
fructuoasă 9 (Am în vedere posibilitatea publicării tezei Dtale). Mă
măguleşte delicata d-tale atenţie în ceea ce priveşte prefaţa. Desigur o vei
avea cu toată plăcerea.
În zilele următoare îţi voi trimite materialul pentru Coin Hoards
4 10, care va fi lucrat tot în colaborare.
Cu aceeaşi caldă prietenie şi preţuire,
al Dtale
B. Mitrea
P. S. Între timp am primit NL, 97, 1977 – în care d-ta apari cu 11
contribuţii. La Cab. Bibl. Acad., statu quo ante. La Inst., la fel.
B. Mitrea

9

V. Mihailescu-Bîrliba, I. Mitrea, Tezaurul de la Măgura, Bacău, 1977.
Publicaţia Coins Hoards, The Royal Numismatic Society, British Museum,London.
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18.
29 noiembrie 1977
Iubite tov. Bîrliba
Abia azi răspund la scrisoarea ce mi-ai adresat-o. La timpul său am
primit copia lucrării privind tezaurul de la Măgura. L-am cetit cu atenţie
şi mi-a plăcut. Planul, expunerea, documentarea, diagramele, aparatul
critic (bibliografia) şi ilustraţia, la care faceţi aluzie, totul de acord. Între
timp am întocmit şi „Cuvântul înainte”, care a ajuns în mod rezumat,
doar la 8 p dactilo şi a fost trimis recomandat, împreună cu copia ce mi-ai
înaintat-o, direct pe adresa lui Ioan Mitrea la Bacău.
În legătură cu textul Dvs., va trebui introdusă o mică corectură:
tezaurul de la Măgura, după câte-mi aduc aminte, nu pare a fi „cel mai
bogat ca număr de exemplare”. El este, mi se pare, al doilea. Primul este
tez. de la Văleni, jud. Neamţ, descop. în 1914 şi care avea nici mai mult
nici mai puţin de 3760 exemplare. La MNA 11 au ajuns abia 10 denari din
sec. I-II. Dta îl cunoşti, ţi-am dat eu informaţiile, la timp, pentru teză. Aşa
că fă o mică corectură în text. În rest, nimic esenţial de semnalat.
Dar mă simt obligat să revin asupra altei probleme. Ea mi se pare
extrem de urgentă: publicarea tezei. Nu mai poate aştepta. Se învecheşte,
şi alţii bat la porţi cu lucrări noi. Deci, ia o hotărâre: pune-o la punct cu
descoperirile din Repertoriul arh. al jud. Botoşani 12, cu cele strânse de
Mircea Ignat 13 din Repert. arh. Mss. etc. (publicat în rev. Suceava, vol. 4,
1977), cu ce-am mai dat şi eu în Cronici şi dă-i drumul. Nu mai trebuie
întârziat. Pentru o prefaţă, mă pregătesc de pe acum. Nu mai este timp
nici de aşteptări şi nici de amânări. Justificările sunt respinse dinainte.
Ore de lucru (la rigoare) suplimentare între 23-4 dim. Ajut cu ce-mi ceri.
Deci, la treabă
Cu calde urări de sănătate tuturor,
al Dtale
B. Mitrea

11

Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti.
A. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului
Botoşani, Bucureşti, 1976.
13
Mircea Ignat, conf.univ.dr. la Universitatea din Suceava, cunoscut arheolog.
12

19.
Bucureşti, [iulie] 1978
Iubite tov. Bîrliba
1. Potrivit înţelegerii noastre, urmăresc să asigur din timp un prim
lot de rezumate pentru Numismatic Literature, 1979, 1. De aceea îţi mai
trimit alăturat un nr. de vreo 13 rezumate. Te rog pe Dta să adaugi ce poţi
vedea în RevArhiv 14 pe care n-am foiletat-o. De asemenea ArhMold 9,
Anuarul Inst Ist Arh 15, Iaşi 1977, 1978, pe care nu le-am putut vedea.
Eventual Carpica, 1978.
2. Va urma apoi să ne ocupăm de Coin Hoards 5. Am strâns deja
un material destul de bogat, pe care-l pot trimite când crezi Dta.
3. Am strâns descoperirile monetare 1978 sau mai vechi
necunoscute până acum spre a redacta articolul pt. Dacia. Dacă ai ceva
ştiri din Moldova, te rog să mi le comunici pe măsură ce apar, spre a le
integra cât mai sumar posibil.
Noutăţi. O. Iliescu 16 a trecut azi un examen (concurs) şi a intrat de
la 1 august la Muzeul de Istorie RSR 17 (ubi Fl. Georgescu 18 Regnat!).
Am fost azi în comisia de concurs împreună cu C. Preda şi P. Diaconu 19.
Desigur prezidată de Fl. Georgescu. Desigur, a fost promovat Cercet III,
la acel Muzeu. Sunt de aşteptat fapte pozitive.
Poenaru 20 a terminat teza, este pe cale de a încheia rezumatul şi în
toamnă va susţine doctoratul. La Institut, statu quo ante… În aşteptare.
14

Revista Arhivelor, Bucureşti.
Revistele Arheologia Moldovei, Iaşi şi Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie
„A. D. Xenopol”, Iaşi.
16
Octavian Iliescu (1919-2009), renumit numismat român, care după desfiinţarea
Cabinetului Numismatic al Academiei Române a fost nevoit să se transfere la Muzeul
Naţional de Istorie a României.
17
Muzeul de Istorie a Republicii Socialiste România (Muzeul Naţional de Istorie a
României).
18
Florian Georgescu, fost director al Muzeului Naţional de Istorie a României.
19
Constantin Preda (1925-2008), renumit arheolog şi numismat român, autorul unor
numeroase monografii şi studii, fost director al Institutului de Arheologie Bucureşti,
preşedinte al Societăţii Numismatice Române, al Cabinetului Numismatic al Bibliotecii
Academiei Române ş. a.; Petru Diaconu (1924-2007) arheolog, istoric, cercetător
(Institutul de Arheologie al Academiei Române Bucureşti).
20
Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004), distins arheolog şi numismat român, autor al
unor lucrări esenţiale din domeniu, fost cercetător la Institutul de Arheologie Bucureşti
15

Cu calde urări de sănătate pentru părinţii Dvs., pentru familia
întreagă, Doamna, copiii şi Dta, din partea soţiei mele şi a mea, la care
adaug preţuirea şi prietenia veche
al Dtale,
B. Mitrea
P.S. Am primit o lungă şi caldă scrisoare de la Tony Hackens 21
care acum este la New York.
20.
Bucureşti, 28 sept. 1982
Iubite tov. Bîrliba
Îţi mulţumesc pentru promptitudinea cu care ai răspuns la sarcinile pe
care le impunea, general, corespondenţa noastră anterioară. Le-am primit în
bună stare, le-am sortat şi aşteaptă să fie expediate în jur de 15 oct.
Dacă nu mă înşel, într-o ultimă corespondenţă am trimis trei ultime
rezumate: M. Chiţescu, Roman Rep. Coinage in Dacia 22, Oxford, 1981;
B. M. Quaderni ticinensis 23 şi B. M., Omagiu P. Naster, 1982 24. Dacă
nu ţi le-am trimis, te rog comunică-mi. Ţin să le rezolv şi pe acestea.
Regret profund situaţia de la MemAntiq. Dacă aş fi ştiut... Am
înţeles de asemenea cât eşti de preocupat, la câte trebuie să faci faţă. Dar
sunt sigur că vei face faţă în mod onorabil! Dincolo de ele, ceea ce
rămâne este ceea ce încredinţăm tiparului. Iar din rândul acestor realizări,
multe din ele sunt puse în circuit mondial, datorită efortului d-tale:
traducere şi dactilo. Nu e deloc puţin şi mai ales de neglijat. Aceasta mai
ales că mulţi privesc la asemenea înfăptuiri cu... un uşor zâmbet de...
superioritate. Dar să ne reamintim că Vasile Pârvan făcea acelaşi lucru,
înainte de primul război mondial la publicaţiile germane de specialitate.
Iar acum România lipseşte la numeroase asemenea publicaţii. Locul
21

Tony Hackens (1939-1997), specialist de renume al istoriei antice şi numismaticii,
fost profesor la Universitatea din Louvain/Leuwen (Belgia).
22
Maria Chiţescu 1934-1982), cunoscut numismat român, cercetător la Institutul de
Arheologie din Bucureşti, autoare a lucrării Numismatic Aspects of the History of the
Dacian State. The Roman Republican Coinage in Dacia and Geto-Dacian Coins of
Roman Type, BAR International Series 112, Oxford, 1981.
23
Revista Quaderni Ticinensi. Numismatica e Antichità Classiche, Ticino.
24
Paul Naster (1913-1998), alt mare savant belgian, fost profesor de istorie antică şi
numismatică la universitatea din Louvain/Leuwen.

nostru fiind luat de alţii, care pretind că prezintă publicaţiile româneşti.
Problema publicaţiei Filialei Iaşi SNR a rămas în suspensie. Cred
că ea se poate rezolva relativ uşor.
Cu caldă prietenie şi preţuire
B. Mitrea
21.
Bucureşti, 16 august, 1989
Dragă Bîrliba,
Demult am avut de gând să-ţi scriu. Azi, în sfârşit, m-am hotărât...
Am de comunicat mai multe probleme, unele pe care le cunoşti şi altele
pe care le cunoşti mai puţin. Să le luăm pe rând.
1. Problema Corpus-ului de monede antice de pe teritoriul
Moldovei. Baza o constituie lucrarea d-tale în l. franceză 25. Dar,
probabil, într-o uşoară restructurare. Vezi ce-au făcut, cum au procedat
nemţii pentru culegerea lor Römische Münzfunde im Deutschland.
Apoi francezii în a lor Trésors de monaies antiques en France. Iei ce
crezi că-i bun ca metodologie şi poposeşti şi pe la propunerile mele
făcute Congresului Internaţional de Numismatică 26. Nu uita că toate sunt
sau pot fi depăşite.
Colectivul restrâns (aş vedea şi pe Viorel Butnariu 27) care să
lucreze după normele stabilite de Dta şi colectivul activ.
Obiectiv: a) Să fie înregistrate toate tezaurele şi descoperirile
monetare antice şi bizantine, în aşa fel, încât să nu mai fie nevoie ca
cititorul (care foloseşte datele) să se mai îndrepte spre izvorul de bază,
adesea inaccesibil sau uneori pierdut. b) Să fie publicate, în studii
speciale, tezaurele care nu s-au bucurat încă de o asemenea prezentare.
Se uită cam repede că asemenea izvoare sunt deosebit de „fragile” şi nu
rareori se încurcă sau amestecă cu alte descoperiri (vezi, cutare tezaur
expus în întregime în Muzeul Olteniei şi pe care cutremurul din urmă l-a
„amestecat” cu alte tezaure monetare romane similare!). Deci, program
cu publicarea tezaurelor ce-şi aşteaptă rândul şi cititorii.
25

V. Mihailescu-Bîrliba, La monnaie romaine chez les Daces orientaux, Bucureşti, 1980.
B. Mitrea, Concerning a Corpus of Roman Monetary Discoveries Intra et Extra
Fines Imperii Romani Repertae, în Dacia, N. S., 6, 1962, p.509-514.
27
Viorel Butnariu, numismat la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi.
26

Baza de informaţii: fondurile muzeelor, colecţiile şcolare (şi ele
destul de „fluide” şi puţin rezistente) şi particulare. Acestora li se vor
adăuga cele două „Chestionare arheologice” şi la urmă REPERTORIUL
ARHEOLOGIC. Acolo eu am întocmit articole referitor la toate
descoperirile monetare aflate în Arhiva Muz. Naţ. de Ant. 28 din Buc.,
inclusiv cele intrate şi păstrate la Cab. Num. al aceleiaşi instituţii. Avem
la Cabinet şi unele fragmente ceramice în care s-au descoperit unele
tezaure de pe teritoriul Moldovei. Când mai treci pe la Buc., să-mi ceri
să-ţi le arăt. După părerea mea în câţiva ani, fără surle şi tobe lucrarea
poate fi întocmită.
*
În altă ordine de idei, în urmă cu mulţi ani, am lucrat cu preotul
Const. Matasă 29, fostul director al muzeului din Piatra [Neamţ]. El mi-a
pus la dispoziţie tezaurul de denari romani imperiali de la Bălăneşti,
Neamţ, iar eu le-am clasificat, cântărit, identificat şi inv., pe care l-am
bătut la maşină şi l-am înaintat muzeului, împreună cu monedele
restituite, aranjate în pliculeţe. O copie a acestui text o am la îndemână.
Ceea ce-mi lipseşte este moneda descrisă sub nr. 67, peste care am sărit
la dactilografiat. Ai putea să-mi furnizezi datele referitoare la această
monedă, notate pe plicul cu acelaşi număr? Toate acestea au fost
întocmite de mine, personal. Vreau să public acest tezaur.
Te mai rog să vezi dacă nu şi tezaurul de la Socea a fost identificat,
cântărit etc. tot de mine. Ar urma să se găsească tot în pliculeţe. Faptul
mă interesează îndeaproape.
Prin poştă – mesagerii, ţi-am trimis, tot azi, în dar, un exemplar din
SCN IX abia apărut ! Să-l foloseşti cu plăcere.
Cu calde urări de sănătate ambelor familii
B. Mitrea

28

În anii ’50 s-a întocmit o mare lucrare colectivă (Repertoriul arheologic), la care au
contribuit numeroşi arheologi şi istorici ai preistoriei şi antichităţii din toată ţara (îndeosebi
de la Bucureşti, Cluj şi Iaşi), de la universităţi, institute de cercetare, muzee etc. şi în care au
fost cuprinse toate informaţiile referitoare despre descoperirile arheologice din România;
depozitar a fost Institutul de Arheologie din Bucureşti şi nu a fost publicat, dar datele
consemnate au fost folosite în diferite ocazii de către diferiţi cercetători.
29
Constantin Matasă (1878-1971), preot, cunoscut arheolog şi om de cultură, fondator
al Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ.

22.
Bucureşti, 15 martie 1991
Iubite Bîrliba
Azi am primit plicul recomandat pe care mi l-ai trimis şi care
conţinea în primul rând cele patru extrase şi scrisorica redusă ca
dimensiuni şi însoţită de o nedisimulată mustrare. Să le luăm pe rând şi
să răspundem la fiecare în parte.
În primul rând sunt plăcut îndatorat să-ţi exprim caldele mele
mulţumiri pentru „portretul” pe care mi l-ai zugrăvit în culori poate prea
vii şi uşor idealizate 30. În orice caz am rămas profund impresionat şi-ţi
mulţumesc pentru efortul făcut de a îmbrăţişa întreaga activitate pe care
am desfăşurat-o atât în domeniul arheologiei, cât şi în acel al
numismaticii. Aceeaşi impresie plină de admiraţie şi recunoştinţă o are şi
soţia mea care mi-a cerut articolul şi l-a citit în întregime.
În ceea ce priveşte „felicitările” şi urările pe care mi le-ai făcut de
Anul Nou, am răspuns imediat, mulţumind, şi la rândul meu, urându-ţi
noi realizări în munca pe care o ducem cu toţii în domeniul nostru comun
de cercetare. Răspunsul a fost trimis PAR AVION.
În altă ordine de idei, am citit Dacia răsăriteană în secolele IV-I
î.e.n. Economie şi monedă 31. Despre impresia generală în urma lecturii
pot să-ţi comunic că este pozitivă. Este o realizare de seamă în care a fost
strâns un imens material documentar. Felicitări pentru ideea de a include
întreg spaţiul geto-dacic până la râul Tyras. De acum încolo toţi vom
folosi acest aport adus de cercetările lui Bîrliba. Dar mai este ceva şi
care, după opinia mea, este de-o importanţă majoră. Materialul
documentar strâns acum, la care se adaugă cel din lucrările anterioare,
constituie viitorul volum al Corpus-ului de descoperiri monetare ale
României, în care primul volum care va apare este cel al Moldovei. Sper
să nu fie ignorate nici vasele în care s-au descoperit. În această privinţă
avem câteva la Cabinet, ce-ţi vor sta, cu plăcere la dispoziţie. Să nu uit.
Va trebui consultat Repertoriul arheologic 32, în mod necesar, deoarece
eu am redactat toate descoperirile de monede care au fost menţionate în
30

V. Mihailescu-Bîrliba, Profesorul Bucur Mitrea la 80 de ani, în Arheologia
Moldovei, 13, 1990, p. 271-275.
31
V. Mihailescu-Bîrliba, Dacia răsăriteană în secolele IV-I î.e.n. Economie şi
monedă, Iaşi, 1990.
32
Vezi nota 28.

documentele din arhiva Institutului şi cea a Cabinetului. Vasele care au
ajuns în cursul timpului la MNA şi Institut mai apoi, sunt păstrate şi am
întocmit pentru ele fişe speciale, într-un sertar care cuprinde „vase cu
monede”, în cadrul fişierului Cabinetului numismatic. În vederea
Corpus-ului descoperirilor monetare din Moldova îţi voi trimite,
spre completarea documentării, câteva descopriri pe care le am redactate.
Şi tot în legătură cu descoperirile monetare pe care le aveţi în
Cabinetul de la Iaşi aş fi de părere că atât descoperirile izolate, cât şi
descoperirile monetare, să fie fotografiate şi documentarea păstrată în
condiţii sigure. Multe se întâmplă cu monedele, dar dacă sunt şi
fotografiate şi notate datele tehnice necesare, documentarea este salvată.
Este esenţial. Nici Muzeul de Istorie RSR din Bucureşti, nici cel din
Craiova, nici cel din Târgovişte, nu ştiu de cel din Sibiu dacă nu intră şi
el în această categorie. Şi lista ar putea continua.
Când mai ai timp mai acordă-i lui G. Le Rider, Philippe II 33, a
cărui copie o aveţi în Bibl., căci e fundamentală pentru un anumit capitol.
Eram să uit: Reexaminează teza lui Crawford referitor la
cumpărarea de sclavi din Dacia 34, pentru a explica prezenţa tezaurelor
monetare romane republicane în teritoriul geto-dacic. Nu cumva
sentimentul patriotard şi fals naţionalist în care am trăit în ultimii 50 de
ani ne-au împiedecat să judecăm fenomenul istoric în lumina acelei epoci
şi nu a sentimentelor, uneori strecurate discret şi repetat, care au dus la
erori de interpretare. Inclusiv B. Mitrea. Deci teza Crawford şi apoi M.
Babeş urmează să fie reanalizată şi măcar în parte acceptate.
Dar spaţiul, eram să zic tipografic, mă sileşte să închei.
Îţi doresc numai binele, împreună cu întreaga familie
B. Mitrea

33

G. Le Rider, Le monnayage d’argent et d’or de Philippe II frappé en Macédoine
de 359 à 294, Paris, 1977.
34
M. Crawford, Coinage & Money under the Roman Republic. Italy & the
Mediterranean Economy, 1985, London, p. 219-239: în cap. 15, The Balkan
Question, unde susţine, că între Roma şi Dacia s-a desfăşurat un intens comerţ cu
sclavi, ceea ce explică abundenţa descoperirilor nord-dunărene constituite din monede
romane republicane de argint.

Historical Letters (II)
Abstract
The notes written previously (Historical Letters (I), in Zargidava, X,
2011, pp. 174-182) are going on, this time, by publishing ten more letters from
the correspondence between the author and professor Bucur Mitrea.
There have been treated many problems of the Romanian historiography
regarding Antiquity but also some political interferences in this field. Interesting
references to some researchers and editorial initiatives are also made.

SFÂNTUL TOMA DIN AQUINO ŞI EVREII
ÎN SECOLUL AL XIII-LEA
Liviu Ciuraru
Scrisoarea către ducesa de Brabante nu este unicul loc în care
reflecţia asupra relaţiei creştino-iudaică apare în opera sfântului Toma,
realitate demonstrată de invocaţiile aparatului critic din exegeza propusă
succesiv, însă hic et hunc a fost focalizat fundamental şi reportat în
totalitate textul epistolei nu doar datorită importanţei avută în sociopoliticul Evului Mediu târziu, ci şi a faptului că apare pentru prima dată
tradusă în limba română.
Conturarea contextului istoric european în care apare această
scrisoare conferă posibilitatea unei comprehensiuni profunde a poziţiei
exprimate de filosoful şi teologul medieval. Atunci când sfântul Toma îşi
începe cariera de mendicant în Ordinul Dominican (1250), prezenţa
demografică a evreilor în Europa Occidentală este un dat incontestabil,
atestat de cronici, documente regale şi codexuri 1. Comunităţile
semnificative de evrei erau prezente în Sicilia, Paris, Londra sau Köln 2,
şi, în ciuda numărului mic, evreii europeni au jucat un rol important în
economia medievală, cu precădere înainte de anul 1100, datorită
pregătirii intelectuale şi legăturilor cosmopolite ce le-au oferit şansa de a
identifica nişele sociale şi de a le exploata cu succes. Mai mult, în secolul
al XII-lea evreii eminenţi au fost angajaţi ca şi secretari, colectori de taxe
sau chiar au fost implicaţi în birocraţia politică. Totuşi, ca şi minoritate
tolerată, comunitatea iudaică depindea de bunăvoinţa autorităţilor politice
sau de protecţia oferită de instituţiile ecleziastice 3. Dezvoltarea din prima
jumătate a secolului al XIII-lea a unei doctrine potrivit căreia evreii erau
servi camerae a formalizat o realitate socială. Chiar dacă în schimbul
protecţiei şi poziţiei sociale evreii plăteau diferite taxe, în secolul al XI-lea
1

Sfântul Paul scrisese creştinilor evrei din Roma pe la mijlocul primului secol, iar când
Constantin moare în 337 este atestată o colonie şi în Köln. Cf. T.N. Gidal, Die Juden in
Deutschland von der Römerzeit bis ZurWeimarer Republik, Bonn 1997, 28-55.
2
Cf. B.J. Kollwitz, Köln und das rheinische Judentum, Köln 1984, 15-86.
3
Aşa cum o demonstrează documentul Sicut Iudaeis al lui Calist al II-lea (119-1124).

cunosc prosperitatea şi o evoluţie culturală semnificativă 4, însă într-o
epocă lipsită de conştiinţa toleranţei liberale ostilităţile apăreau uşor.
Dieta mozaică strictă ce împiedica relaţiile amicale, diferenţele
confesionale ce excludeau mariajele, diferenţele lingvistice 5, generează
apariţia persecuţiilor 6. Inchiziţia priveşte spre iudaism ca spre o sursă de
erezii, iar iconoclasmul şi rejecţia invocaţiei sfinţilor de către mişcarea
valdeză, considerată de sorginte iudaică, nu face decât să sporească
tensiunea socială.
Schimbările politice apărute odată cu dezvoltarea economiei
europene după anul 1100 au diminuat dezvoltarea economică şi rolul
evreilor pe termen lung. Veneţia şi Genova au dominat comerţul
european cu Bizanţul, iar intensitatea cu care relaţiile economice se
manifestă restrâng importanţa contactelor internaţionale iudaice. Artizani
grupaţi în jurul mânăstirilor sau catedralelor controlau arterele de
circulaţie, preţurile şi calitatea pieţei, fapt care duce la izolarea artizanilor
evrei. Astfel, pe la mijlocul secolului al XI-lea evreii din nordul Europei
încep să-şi transforme capitalul în credite pe interes. Evoluţia ascendentă
a economiei a generat o necesitate a creditelor pe care legea mozaică nu
le interzicea, lucru pe care legile canonice şi civile creştine le făceau 7.
Faptul că un număr mare de indivizi din toate clasele sociale iau credite
de la evrei şi ulterior nu pot să le restituie, alături de dobânzile excesiv de
mari (20-30 la sută) 8 a constituit sursa unui trend social dezastruos vis-avis de comunităţile evreieşti. Şi cum în secolele XI-XIII-lea din ce în ce
mai mulţi evrei îşi împrumutau banii, experienţele economice negative
fac ca relaţiile sociale creştino-iudaice să degenereze. Acum iudaeus
devine sinonim pentru usurarius, iar a iudaiza defineşte mai mult
practica împrumutului decât încorporarea elementelor iudaice în credinţa
sau ritualul creştin. Combinaţia factorilor economici şi religioşi au
4

Un bun exemplu este opera lui Rashi (Rabbi Solomon Yizhaki of Troyes, 1040-1105).
Nu lipsesc nici contactele cu intelectualii creştini: Andre de St. Victor discută asupra
interpretării textului biblic cu exegeţi evrei şi împrumută de la Rashi metodologia
comentariului biblic, iar Tosafists se inspiră la rândul său din scolasticismul creştin. Cf.
B. Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages, London 1938, 157-172.
5
Limba ebraică era folosită chiar şi în public. Chiar dacă unii credeau că a fost limba
utilizată de Adam şi Eva, din cauza ritmului era considerată a fi limba vrăjitoriilor şi a
magiei.
6
Nu lipsit de importanţă este faptul că evreii munceau în zilele festive creştine.
7
Totuşi, preceptul a fost violat de negustori prin mărirea artificială a preţurilor.
8
Adesea termenul era declinat în schimbul unei penalităţii.

generat stereotipuri în percepţia evreilor, precum cel de cămătari,
neoneşti, uneltitori, impuri, ucigaşi ai lui Isus, cruzi, elemente prezente şi
în operele iconografice. Teologii creştini condamnă unanim dobânzile
excesive, iar unii dintre scolasticii, inclusiv Toma, consideră că orice
interes este unul speculator. Credinţa populară, schimbările economice,
stereotipurile şi lipsa sprijinului politic au determinat soarta evreilor
europeni din secolul al XIII-lea. La acestea se adăugă canonul ecleziastic
care reglementa teoretic statutul evreilor în regatul creştin şi limita
contactele cu creştinii în baza unei duble motivaţii: conservarea şi
protecţia iudeilor ce au fost martorii adevărului Evanghelic şi a căror
convertire escatologică a fost menţionată în scrierile sacre şi separarea de
aceştia pentru a se evita erorile doctrinare.
În acest context Aquinatul scrie despre evrei. Toma ajunge la Paris
pentru prima dată la 2 ani de la procesul Talmudului 9 şi este martor al
noii strategii misionare 10 şi a lui Pugio Fidei a lui Raymond Marti 11.
Sfântul Toma este în Paris şi în momentul în care Pablo Christiani
predică în 1269. De asemenea, el este martor al resentimentelor
accentuate împotriva evreilor exprimate în două captiones ale
proprietăţilor evreieşti din Franţa şi ale argumentelor radicale ce propun
botezul copiilor evrei. Însă Aquinatul nu a fost doar un simplu
observator, având un rol activ în formularea politicii creştine. În 1259
Raymond din Penafort i-a cerut să compună o operă care să-i ajute pe
misionarii din Spania să-i convertească pe musulmani şi evrei şi astfel se
naşte Summa contra Gentiles. După 12 ani va scrie o scrisoare contesei
de Flandra, Margueritte, fiica regelui Louis al IX-lea, în care va răspunde
întrebărilor asupra guvernării iudeilor. Şi în Summa theologica sfântul
Toma discută o gamă variata de probleme sociale şi economice legate de
statutul iudeilor în regatul creştin. Natura legii mozaice, vina iudeilor
pentru răstignirea lui Isus şi rolul lor în planul divin sunt teme tratate în
ambele Summa şi în comentariile biblice.
La fel ca toţi filosofii medievali şi Toma din Aquino consideră că
9
În 1263 la Barcelona a avut loc o celebra dispută asupra Talmudului între creştini şi
Rabbi Moses ben Nachman.
10
Este vorba de campania misionară a lui Pablo Christiani în Provence şi Aragon între
1250-1260 reprezentând primul efort serios al Bisericii medievale de a converti iudei cu
argumente din Talmud şi din Midrash.
11
Pugio Fidei conţine o masiva şi impresionantă colecţie de texte talmudice şi rabinice
care pentru Evul Mediu a reprezentat singura sursă de cunoaştere a Talmudului.

istoria poporului evreu a fost o praeparatio Christi 12, iar moartea lui Isus
pe cruce semnifică sfârşitul iudaismului 13. Antinomiile biblice
identificate în Vechiul Testament (sfânt/păcătos, părăsit/iubit) sunt
utilizate în conturarea societăţii iudaice din secolul al XIII-lea.
Interpretarea tomistă a istoriei biblice veterotestamentare este bipolară:
fie reprezintă o degenerare progresivă a relaţiei cu Dumnezeu, fie
constituie un itinerariu pedagogic moral. Perspectiva socială tomistă
asupra rolului pe care iudeii îl au în era creştină are la bază trei
perspective teologice: credinţa că exilul evreilor reprezintă o pedeapsă,
triumfului creştinismului manifestă superioritatea sa, după modelul din
Scrisoarea către Romani, cap. 2, chiar dacă necredinţa iudeilor este
temporală deoarece Dumnezeu încă îi mai iubeşte 14; şi în fine, prezenţa
iudaică, conform teoriei augustiniene, este benefică deoarece evreii sunt
o mărturie vie a istoriei evanghelice 15.
Aceste idei au influenţat formarea doctrinei socio-politice tomiste,
iar culpa Iudaerom a oferit argumente care să justifice servilitatea
statutului politic şi economic al acestora, expresie a pedepsei lui
Dumnezeu pentru necredinţa manifestată. Totuşi, este de remarcat că
poziţia sfântului Toma nu a fost una ofensivă specifică Evului Mediu,
după cum o demonstrează clar conţinutul ideatic din Ad ducissam
Brabantiae. Nucleul doctrinei sociale privitor la condiţia iudeilor se află
expus în Summa Theologiae, II-II, q, 10, a. 7-12 16, într-un context
determinat intenţionat alături de teme precum credinţa, virtutea sau
viciile, între prima pars dedicată lui Dumnezeu şi creaturilor şi tertia
12

A. Broadie, Medieval Jewry through the Eyes of Aauinas, în G. Verbreke, D.
Verhelst (ed.), Aquinas and Problems of his Time, Leuven 1976, 68.
13
Cf. Super Ioannem, cap. 8, l. 7; 10, 13; Super Mathtaeum, cap. 26, l. 26.
14
Epistulam ad Romanos, 2, 4: „Plenitudo etiam designare terminum, quia vidilicet
usque tunc ceacitas Iudaeorum durabit, quousque plenitudo Gentium ad fidem intrabit.
Et huic concordat quad intra subdit de futuro remedio Iudaeorum, cum dicit et tunc,
scilicet cum plenitudo gentium intraverit, omnis Israel salvus fiet, non particulariter
sicut modo, sed universaliter omnes”.
15
Epistulam ad Romanos, 2, 2: „Propter suam impoenitentiam sunt in omnes Gentes
dispersi. Et sic Christus et Ecclesia ubique a libris Iudaeorum tertimonium habuit fidei
christianae, ad convertendos Gentiles qui suspicari potuissent prohetias de Christo, quae
praedicatores fidei inducebant, esse confictas, nisi probarentur testimonio Iudaeorum”.
16
Această secţiune a fost scrisă spre sfârşitul anului 1271-începutul lui 1272, în timp ce
comentariile la Ioan, Romani şi Psalmi, precum şi Ad ducissam Brabantiae au fost
scrise între 1268-1274.

pars ce are ca subiecţi pe Cristos, Biserica şi escatologia. În questio 10,
intitulată De infidelitate in communi, deşi parte a speciei
necredincioase, evreii sunt consideraţi un gen aparte deoarece spre
deosebire de ceilalţi necredincioşi ei sunt martorii Evangheliei. Conştient
de natura voluntară a credinţei 17, realitatea specificată şi în Decretum lui
Gratian, Toma nu ezită să afirme că evreii, ca de altfel şi ceilalţi
necredincioşi, nu pot fi forţaţi să accepte credinţa 18. Privitor la cult,
poziţia sfântului Toma a fost una relativ tolerantă: riturile iudaice pot fi
admise doar in circumstanţe extraordinare, căci aşa cum Dumnezeu
permite răul în univers, fie pentru a realiza un bine mai mare sau a evita
un rău mai amplu, tot astfel şi Biserica şi conducătorii temporali trebuie
să permită evreilor să se exprime după ritualul Legii pentru că efectul
este unul pozitiv 19.
Perspectiva socio-politică asupra statutului evreilor exprimată de
sfântul Toma nu este una pur teologică, deoarece concluziile sale nu
derivă doar din premisele teologice, fapt relevat de toleranţa manifestată,
ci şi din amprenta aristotelică sub presiunea căreia drepturile şi
principiile naturale dobândesc un ascendent asupra ideilor sociale
teologice 20. Problematica socio-politică iudaică pentru Toma nu are un
caracter fundamentalist 21 şi focalizează trei dimensiuni: contactele între
creştini şi iudei, dominaţia creştinilor şi disputele religioase. În Summa,
17

Cf. Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 6.
Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 8: „Nulla modo sunt ad finem compelllendi, ut
ipsi credant”.
19
Idem: „Iudaei ritus suos observant, in quibus olim praefigurabatur veritas fidei quam
tenemus, hoc bonum provenit quod testimonium fidei nostrae habemus ab hostibus, et
quasi in figura nobis repraesentatur quod credimus. Et ideo in suis ritibus tolerantur”.
20
Toma este împotriva botezării copiilor evrei deoarece aceasta se opune justiţiei
naturale (iustitia naturalis). Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 12: „Filius enim
naturaliter est aliquid patris. Et primo quidem a parentibus non distinguitur secundum
corpus, quandiu in matris utero continetur. Postmodum vero, postquam ab utero
egreditur, antequam usum liberi arbitrii habeat, continetur sub parentum cura sicut sub
quodam spirituali utero. Quandiu enim usum rationis non habet puer, non differt ab
animali irrationali. Unde sicut bos vel equus est alicuius ut utatur eo cum voluerit,
secundum ius civile, sicut proprio instrumento; ita de iure naturali est quod filius,
antequam habeat usum rationis, sit sub cura patris. Unde contra iustitiam naturalem
esset si puer, antequam habeat usum rationis, a cura parentum subtrahatur, vel de eo
aliquid ordinetur invitis parentibus”.
21
Nu abordează teme precum învinuirile aduse evreilor de a fi răstignit copii creştini
sau desacralizarea Euharistiei.
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II-II, q. 10, sunt prezentate două motive pentru care este interzis
contactul social cu iudeii: riscul excomunicării şi protecţia creştinilor.
Evitarea dominaţiei spirituale a creştinilor de către outsiders se corelează
principiului paulin din 1 Cor, 5, 12. Protecţia Bisericii trebuie să
focalizeze credinţa 22 şi relaţiile economice. Angajarea muncitorilor de
către evrei este acceptabilă în cazul în care nu există pericolul apostaziei,
însă nu este permisă şi dominium asupra creştinilor 23. Tipicele dezbateri
religioase publice pentru mijlocul secolului al XIII-lea trebuie să fie
limitate: Dezbaterile asupra dubiilor credinţei nu sunt utile decât dacă
sunt manifestări ale adevărului şi refuzului erorilor 24.
Ad Ducissam Brabantiae, 25 deşi apare anterior cu aproximativ 2
ani faţă de poziţia din Summa, s-a bucurat de mare audienţă şi o mare
influenţă, cunoscând în Evul Mediu o largă circulaţie (sunt conservate 82
de manuscrise). Introducerea marchează o premieră, căci este pentru
prima dată când Toma încearcă să se eschiveze: Aş fi preferat să-i
interpelaţi pe alţii, mai versaţi decât mine în această problematică 26.
Argumentul propus la cea dintâi interogaţie este unul teologic: Iudeii…
au fost şi sunt condamnaţi la sclavie datorită propriei vine 27. Referitor la
chestiunea semnului distinctiv aplicat evreilor, Toma face apel la
Decretales din Conciliul IV Lateran prin care s-a impus iudeilor şi
musulmanilor să poarte un semn vestimentar distinctiv. Nucleul scrisorii
este reprezentat de poziţia radicală faţă de cămătărie: Împrumutul de bani
22

Cf. Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 9.
Cf. Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 10.
24
Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 7 ad 3: „Non debet disputari de his quae sunt
fidei quasi de eis dubitando, sed propter veritatem manifestandam et errores
confutandos”.
25
Această ducesă este identificată de Piernne şi Blumenkranz cu Aleyde, care după
moarte soţului său, Henric al III-lea, la 28 februarie 1261, va asigura regenţa până la 25
mai 1267, fapt care explică scrisoare pentru Toma şi răspunsul acestuia. Cfr. H.K.
Pirenne, La duchesse Aleyde de Brabant et le De regimine Judaeorum de saint
Thomas d'Aquin, în Revue neo-scholastique, 30 (1928), 193-295; B. Blumenkranz, Le
De Regimine Judaeorum: ses Modeles, son Exemple, în G. Verbreke, D.Verhelst
(ed.), Aquinas and Problems of his Time, Leuven 1976, 101-117.
26
Ad Ducissam Brabantiae, Pr. Motivele acestei afirmaţii nu au fost specificate poate
pentru că întrebările au un caracter juridic şi nu unul moral? Sau denotă o reacţie faţă de
poziţia încurajatoare a principilor creştini faţă de cămătărie?! Ulterior, în 1290 Eduard I
al Angliei din cauza cămătăriei a confiscat bunurile evreilor şi i-a expulzat. La fel a
procedat şi Filip al IV-lea în Franţa în 1306.
27
Ad Ducissam Brabantiae, a. 1.
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pe interes este intrinsec injust 28. Din 1270, timp de două secole,
împrumutul pe interes a fost activitatea principală a iudeilor europeni.
Principii par a fi iertat şi uneori încurajat creditorii, iar în 1215 Conciliul
IV Lateran în canonul 67 se condamnă dobânzile excesive, dar nu şi
împrumuturile. 29 Astfel că, atunci când Margueritte, condiţionată şi de
dorinţa testamentară a soţului 30, se întreabă despre ce ar trebui să facă
privitor la cămătăria evreilor, sfântul Toma este intransigent: cămătăria ar
trebui interzisă, iar conducătorii care nu reuşesc acest lucru înseamnă că
sunt neglijenţi. Interogaţia asupra taxelor are ca justificare referinţa la
textele canonice a lui Inocenţiu al III din 15 iulie 1205 31 şi textele
dreptului francez care prin ordonanţa din 1230 redefineşte statutul
evreilor ca fiind unul de servitute 32. Ab eis coacta servitia non exigantur
quae ipsi praeterito tempore facere non consueverunt este o citare
aproape literală a bulei de protecţie a lui Inocenţiu al III-lea din 15
septembrie 1199: Neque aliquis ab eis coacta servitia exigat nisi ea que
ipsi preteritis temporibus consuerverunt 33.
Într-o perioadă în care se urmărea uniformizarea societăţii creştine,
logica tomistă pledează pentru o perspectivă a toleranţei şi o paradigmă
naturală. Acolo unde contextul argumentativ o permitea, sfântul Toma a
propus principii raţionale naturale relaţiei creştin-iudaice, iar acolo unde
implicaţiile legii naturale intrau în conflict cu ordinea socială existentă,
principiile creştine rămâneau intangibile. Datorită capacităţii sale de a
explica şi raţionaliza tradiţia teologică şi canonică într-un context istoric
frământat, în care iudeii erau toleraţi şi li se permiteau activităţi publice,
Doctor angelicus a putut pleda pentru acţiunea spiritului creştin. Nimic în
scrierile tomiste nu indică că Talmudul ar fi putut fi utilizat pentru
convertirea evreilor; unicul argument propus în Summa contra Gentiles
28

Summa Theologiae, II-II, q. 78, a. 1: „Accipere usarum pro pecunia mutuata est
secundum se inustium”.
29
Cf. S. Grayzel, The Church and the Jews in the XIIIth Church, Philadephia 1933,
306-309.
30
Trebuiau expulzaţi „evrei şi cahorsini din Brabant... astfel încât nici unul să nu
rămână în aceste ţinuturi, cu excepţia celor care voiesc să facă comerţ ca şi ceilalţi, fără
interes şi cămătărie”. G. Boland, Le testament d’Henri III, duc de Brabant (26
fevrier 1261), în Revue d’histoire ecclesiatique, 38 (1942), 81-82.
31
S. Grayzel, op.cit., n. 18, 114-115: „Iudaeos... propria culpa submisit perpatuae
servituti”.
32
Ordonnances de rois de France, vol. I, 53.
33
S. Grayzel, op.cit., n. 5, 94.

este veritas Christi. Opoziţia sa faţă de violenţă şi convertirile în masă a
fost una fermă, precum şi cea faţă de cămătărie, ce trebuie să fie interzisă
pretutindeni, nu pentru că era practicată preponderent de evrei, ci datorită
principiilor moralei creştine. Totuşi, din cauza contextului medieval,
poziţia socială tolerantă tomistă faţă de evrei a fost eludată.
Scrisoare către ducesa de Brabante. Text tradus din S. Thomae,
Opera Omnia, t. XLII, Epistola ad Ducissam Barbantiae, ed.
Leoniana, Roma 1979, 375-378.
Introducere
Am primit scrisoarea Excelenţei voastre şi citind-o mi-am dat
seama atât de grija pe care o purtaţi supuşilor dumneavoastră, cât şi de
simpatia caldă pe care o nutriţi faţă de Ordinul nostru. Mulţumesc lui
Dumnezeu că a sugerat inimii dumneavoastră principii virtuoase atât de
nobile.
Cât despre ceea ce îmi cereţi în această scrisoare, să vă dau soluţii
la anumite probleme, a fost pentru mine o chestiune dificilă, mai ales
datorită ocupaţiilor mele universitare, fapt pentru care aş fi preferat să-i fi
interpelat pe alţii, mai versaţi decât mine în această problematică.
Gândindu-mă însă că ar fi deplorabil faţă de zelul dumneavoastră şi o
ingratitudine faţă de afectul dumneavoastră să nu vă răspund, iată că
încerc să vă ofer răspunsuri cât mai clare posibil la interogaţiile pe care
mi le-aţi adresat.
Articolul 1
Mai întâi Excelenţa voastră mă întreabă dacă vă este permis să
impuneţi evreilor taxe fiscale şi când anume. La această chestiune
formulată în termenii aceştia universali se poate da următorul răspuns: să
admitem, aşa cum afirmă şi dreptul, că evreii sunt sau pot fi obligaţi la o
sclavie continuă datorită păcatului lor. Astfel, guvernatorii lor teritoriali
vor putea în mod legitim să le confişte bunurile, fără ca totuşi să le fie
luate resursele indispensabile pentru viaţă. Totuşi, noi trebuie să ne
comportăm virtuos şi faţă de necreştini pentru a nu fi ofensat numele
Domnului; astfel îi îndemna Apostolul pe creştini, ca după exemplul său
să nu existe ofensă nici pentru iudei, nici pentru păgâni, nici pentru
Biserica lui Dumnezeu 34.
34

1 Cor, 10, 32.

De aceea mi se pare că trebuie procedat aşa cum spune legea şi să
nu se ceară de la evrei acele servicii care nu existau în trecut ca şi
cutume, pentru că ceea ce nu este obişnuit nelinişteşte spiritul uman.
Aşadar, puteţi impune evreilor impozite fiscale în funcţie de tradiţia
predecesorilor voştri acordând atenţie oricărui motiv care le-ar împiedica.
Mi se pare, atât cât am putut intui, că perplexitatea dumneavoastră
se datorează situaţiilor pe care le-aţi examinat: evreii ducatului
Excelentei voastre par să aibă totul prin cămătărie, fapt pentru care vă
întrebaţi dacă este legal să le impuneţi alte taxe, din moment ce banii
astfel dobândiţi ar trebui apoi restituiţi.
În consecinţă, mi se pare că trebuie să spun că aşa cum evrei nu pot
în conştiinţa să ţină acele bunuri pe care le au de la alţii, tot aşa şi
dumneavoastră, dacă aţi primi de la ei aceiaşi bani, nu aţi putea să-i ţineţi
în mod legitim, cu excepţia situaţiei când în discuţie sunt acele bunuri pe
care ei vi le-au smuls dumneavoastră sau predecesorilor dumneavoastră
până la acest moment.
În schimb, dacă evreii posedă bunuri pe care le-au smuls de la alţii,
dumneavoastră trebuie să le restituiţi celor cărora trebuiau să fi restituite.
De aceea dacă acele persoane, de la care evreii au luat bunuri nemeritat
în posesie prin împrumuturi înşelătoare, pot fi identificate, lor trebuie să
le fie restituite. Altminteri, banii trebuie să fie destinaţi actelor de
binefacere, după indicaţia episcopului diecezan şi a altor persoane
însărcinate fie spre avantajul regiunii, dacă e cazul unei necesităţi, sau
dacă interesul general îl postulează. Dumneavoastră nu vă este interzis să
cereţi evreilor bunuri după obiceiul predecesorilor dumneavoastră, cu
intenţia de a fi destinate scopurilor enumerate anterior.
Articolul 2
A doua întrebare pe care mi-o adresaţi obiectivează situaţia unui
evreu, violator al legii, dacă aceasta poate fi supus unei amenzi
pecuniare, atunci când nu posedă alte bunuri decât împrumuturile.
În conformitate cu ceea ce am afirmat mai sus, este indicat să i se
aplice o pedeapsă pecuniară pentru a nu trage avantaje din nedreptatea pe
care o înfăptuieşte. Mai mult chiar, cred că atât un evreu cât şi un alt
creditor trebuie să fie pedepsit cu o amendă consistentă atunci când se
ştie că nu este posesorul legitim al bunurilor care îi sunt confiscate.
Sancţiunea pecuniară, dacă nu i se poate adăuga o alta, pentru a nu fi
confundată cu ideea posesiei banilor altora trebuie să reprezinte o

pedeapsă proporţională.
Sumele luate de la creditori ca şi sancţiuni, dacă nu aveau alte
bunuri, nu le puteţi lua în posesie, ci trebuie să fie destinate acelor
scopuri pe care le-am amintit anterior. Dacă există obiecţia potrivit căreia
guvernatorii sunt subiectul unei astfel de daune să recunoască că ei sunt
cauza, deoarece realitatea unei asemenea situaţii este fructul neglijenţei
lor. Ar fi mai bine ca evreii să fie constrânşi la muncă aşa cum se face în
Italia, decât să rămână leneşi şi să le fie permis să se îmbogăţească din
dobânzi, fraudând guvernatorii de propriile venituri.
În acelaşi fel, din cauza propriei culpe, guvernatorii ar fi privaţi de
veniturile lor dacă ar permite propriilor supuşi să facă bani prin tâlhărie şi
furt; într-o asemenea situaţie ar trebui să restituie tot ceea ce dobândesc
prin taxe.
Articolul 3
În al treilea rând mă întrebaţi dacă este licită acceptarea ofertelor
pecuniare sau ale altor donaţii de la evrei. Vă răspund că este licit
acceptul unor astfel de daruri, însă este mai convenabilă restituirea lor
proprietarilor legitimi sau oferirea lor altor scopuri, cum am menţionat
anterior când donatorii nu alte resurse decât acele bunuri obţinute prin
creditare.
Cea de a patra interogaţie pe care mi-o supuneţi atenţiei se referă la
situaţia când primiţi de la un evreu o sumă mai mare decât cea impusă
creştinilor, ce anume să faceţi cu excedentul?
Răspunsul este evident raportat la ceea ce am afirmat în precedenţă.
Faptul că unii creştini oferă mai puţin poate depinde de doi factori. Mai
întâi, mai ales pentru că evreul ar putea dispune de alte resurse financiare
decât cele procurate prin creditare şi în acest caz creştinilor le este permis
să ţină surplusul, respectând însă mereu criteriul amintit. În al doilea
rând, acelaşi lucru trebuie spus şi pentru eventualitatea în care evreii au
smuls banii prin creditele acordate creştinilor, care le-au dat de bună voie
acele sume, chiar şi atunci când evreii erau dispuşi să reintegreze
uzufructul creditului.
Se poate însă întâmpla că cei cărora evrei le-au sustras diferite
sume nu mai sunt de găsit sau sunt, fie morţi, fie s-au transferat într-o altă
zonă: într-un asemenea caz principiul este cel al restituirii. Dacă
persoanele nu sunt identificabile pentru a putea fi restituite bunurile,
trebuie făcut aşa cum a fost indicat precedent.

Articolul 5
Cea de-a cincia întrebare priveşte magistraţii şi funcţionarii
dumneavoastră: vă este permisă vânzarea responsabilităţilor sau
acceptarea unei sume pentru conferirea unei responsabilităţi publice?
Această chestiune mi se pare că prezintă o dublă dificultate. Prima
priveşte vânzarea oficiilor. Aici trebuie ţinut cont de ceea ce spune
Apostolul: multe lucruri sunt legitime, însă nu toate sunt oportune spre a
fi realizate 35. Din moment ce magistraţilor şi funcţionarilor voştri nu
faceţi decât să le încredinţaţi o putere temporală, nu văd de ce nu aţi
putea vinde similar responsabilitatea. Trebuie să le vindeţi însă
persoanelor care oferă garanţie sigură în ceea ce priveşte competenţa şi
nu trebuie să cereţi o cifră ridicată care să nu poată fi recuperată decât
prin asuprirea supuşilor.
Totuşi, acest gen de negoţ nu mi se pare oportun, cu precădere pentru
că se întâmplă adesea ca persoanele în măsură să îndeplinească aceste
sarcini în manieră optimă sunt lipsite de posibilităţile financiare pentru a le
putea cumpăra. În schimb, dacă este vorba de bogaţi, este posibil ca cei mai
buni să nu aspire să facă bani exercitând aceste sarcini. Ca şi consecinţă
logică, se verifică faptul că în ducatul dumneavoastră, în cea mai mare parte
a cazurilor, aceste funcţii revin celor mai răi indivizi, ambiţioşi şi avizi de
bani, iar aceşti oameni sunt cei care cu siguranţă vor oprima poporul şi nu
vor manifesta o grijă scrupuloasă faţă de interesele dumneavoastră.
Mi se pare prudent ca să alegeţi pentru sarcinile din ducatul
dumneavoastră persoane oneste şi capabile; dacă aceştia v-ar refuza,
acolo unde consideraţi necesar, obligaţi-i, pentru că din corectitudinea şi
implicarea lor derivă avantaje mai mari pentru dumneavoastră şi supuşii
dumneavoastră, decât din vânzarea sarcinilor. Un asemenea sfat l-a dat
lui Moise socrului său spunându-i: Alege din tot poporul oameni
destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai
lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste
o sută, căpetenii peste cinci zeci şi căpetenii peste zece 36.
O problematică secundă ce priveşte o asemenea chestiune este
legată de suma ce ar trebui dată ca şi garanţie pentru un oficiu. Trebuie
ţinut cont de faptul că dacă oferirea unei sume este condiţia necesară
pentru ca aceşti funcţionari să obţină confirmarea oficiului, este evident
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că este vorba de o formă de credit, deoarece dobândesc oficiul ca o
compensaţie a sumei acordate. În acest caz le oferiţi ocazie de păcat şi ei
sunt obligaţi în conştiinţă să renunţe la sarcina obţinută astfel. Dacă în
schimb, conferiţi oficiul fără o nici o compensaţie şi mai apoi primiţi o
garanţie pecuniară care va putea fi acoperită de retribuţia oficiului, atunci
acţionaţi în manieră licită.
Articolul 6
În al şaselea rând mă întrebaţi dacă este legitim să impuneţi noi
taxe supuşilor dumneavoastră. Privitor la această chestiune trebuie să
ţineţi cont că persoanele investite cu o putere temporală au fost puse de
Dumnezeu nu ca să caute bunăstarea lor individuală, ci pentru binele
comun al întregului popor.
În atenţia anumitor conducători este scris: Căpeteniile lui sunt în
mijlocul lui ca nişte lupi cari îşi sfâşie prada; varsă sânge, pierd
sufletele, numai ca să-si potolească lăcomia de bani 37. Şi tot astfel prin
vocea aceluiaşi profet: „Fiul omului, prooroceşte împotriva păstorilor
sufleteşti ai lui Israel! Prooroceşte, şi spune-le lor, păstorilor: Aşa
vorbeşte Domnul Dumnezeu: Vai de păstorii lui Israel, cari se pasc pe ei
înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă
îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu păşteţi oile 38.
Pentru acest motiv au fost destinate fonduri guvernanţilor ca o
sursă de venit, ca să nu-şi oprime proprii supuşi. Acelaşi profet, conform
ordinului Domnului, spune referitor la suveran: Acesta va fi pământul lui,
moşia lui în Israel; şi domnitorii Mei nu vor mai asupri poporul Meu 39.
Se întâmplă uneori ca suveranii să nu aibă mijloace suficiente
pentru a-şi apăra patria sau pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice unui
guvernant. În astfel de situaţii, supuşii au obligaţia de a contribui în
măsura cerută pentru ca interesele comune să fie concretizate. Astfel, în
anumite regiuni, datorită unui obicei antic, guvernanţii impun taxe fixe;
dacă acestea nu depăşesc limita impusă, o asemenea sursă este lecită,
după cum spune şi Apostolul: cine îndeplineşte serviciul militar pe
propria cheltuială? 40 Ca urmare, deoarece suveranul acţionează pentru
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binele comun, are dreptul de a trăi pe cheltuiala comunităţii şi de a
îndeplini sarcinile din sursele locului; dacă veniturile lipsesc sau nu sunt
suficiente, se poate recurge la contributorii particulari.
Aceleaşi criterii sunt valabile şi pentru cazurile neaşteptate şi
urgente când sunt necesare sume mai mari, atât pentru binele poporului
cât şi pentru a menţine un nivel existenţial specific al vieţii suveranului,
iar sumele ordinare nu sunt suficiente; de exemplu în cazul unei invazii
sau a ceva similar.
Este, în schimb, absolut imoral ca guvernanţii să impună taxe
superioare limitelor stabilite din cauza avidităţii sau a cheltuielilor
exagerate şi nejustificate. De aceea Ion Botezătorul a spus soldaţilor care
veneau la el: Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să
nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre. 41
Taxele sunt sursa suveranilor şi constituie salariul lor de care trebuie să
fie satisfăcuţi şi să nu ceară nimic în plus; cu excepţia situaţiilor amintite
anterior şi când e în discuţie binele comun.
Articolul 7
În a şaptea întrebare îmi cereţi părerea asupra comportamentului
dumneavoastră în cazul în care funcţionarii, depăşind limitele stabilite
prin lege, iau de la supuşii dumneavoastră bani în plus şi mai apoi vi i-au
dat.
Răspunsul este evident: dacă acea sumă a ajuns la dumneavoastră,
aveţi obligaţia de a o restitui proprietarului, dacă este posibil, iar dacă nu
sunt de găsit, trebuie să o donaţi în scopuri caritabile sau pentru binele
comun. Dacă acei bani nu ajung în mâinile dumneavoastră trebuie să
impuneţi funcţionarilor dumneavoastră să o restituie, chiar dacă vă sunt
necunoscute persoanele, victime ale extorsiunii, pentru ca acei
funcţionari să nu tragă profit din nedreptatea înfăptuită. Dimpotrivă, chiar
mai mult, trebuie să pedepsiţi asemenea funcţionari cu severitate, pentru
ca alţii să aibă grijă să nu comită asemenea acţiuni.
Articolul 8
În fine, doriţi să ştiţi dacă este oportun să-i constrângeţi pe evreii
din ducatul vostru să poarte un semn de recunoaştere care să-i distingă de
creştini.
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Răspunsul este facil şi se armonizează cu decretul Conciliului
general: într-un stat creştin evreii de orice sex trebuie să se deosebească
de toţi ceilalţi printr-un semn aplicat veşmintelor. De altfel, este conform
cu legea lor punerea de filacterii la capetele mantiei pentru a se diferenţia
de ceilalţi.
Acestea, ilustră Doamnă, sunt soluţiile pe care le-am găsit la
multiplele dumneavoastră probleme. Departe de mine gândul de a vă
obliga să urmaţi ideile mele, fapt pentru care vă îndemn să ascultaţi de
personale mai versate în materie decât mine.
Vă doresc o guvernare prosperă şi stabilă!
St. Thomas Aquinas and the Jews in the 13th century
Abstract
The political relation between Christians and Jewish in the 13th century is
not only relevant for the evolution of social Europe history, but also a delicate
one. The intention of this study is not to establish juridical sentence. The
purpose of the article is to reveal the singular intellectual view of Saint Thomas
Aquinas about this question studying his writings, especially The Letter to
Duchess of Brabant. His position was generated by his Christian identity and
Aristotelian thought, both of them being the source of the modern politics.

TETRAEVANGHELUL DE LA HUMOR
Constantin Leonte
Unul dintre cele mai importante documente aparținând epocii lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt este Tetraevanghelul (4 Evanghelii) de la
Mănăstirea Putna din anul 1473. Autorul, de veşnică pomenire, este
ieromonahul Nicodim. Rezultatul strădaniilor sale a fost dăruit de ilustrul
voievod Mănăstirii Humor şi de aceea manuscrisul este cunoscut ca fiind
Tetraevanghelul de la Humor. Acesta avea să ajungă, un exemplar –
cum a remarcat omul de cultură I. Bogdan – în cancelaria palatului
mitropolitan din Cernăuţi. Vechile manuscrise româneşti sunt foarte
preţuite pentru valoarea lor istorică. Iar execuţia lor artistică, în special a
celor din Moldova, este mult superioară manuscriselor slave din sudul
Europei. Arta caligrafică, miniaturistă şi ornamentaria este originală,
evidenţiind cultura moldovenească dar şi spiritul de credinţă al epocii. În
manuscrisul de la Humor se păstrează celebrul portret al marelui voievod.
Ştefan cel Mare este reprezentat rugându-se, în genunchi, oferind Sfânta
Evanghelie Prea Curatei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu care
şade pe un tron dumnezeiesc, purtându-L pe Pruncul divin pe braţe.
Voievodul, cu plete blonde şi ochi albaştri, este îmbrăcat într-o
mantie de brocart roşu deschis, cu fire de aur. Fondul portretului este
jumătate de aur, jumătate verde deschis, în chenar negru cu flori roşii.
Epilogul Tetraevanghelului a fost conceput în cuvintele următoare:
„Evlaviosul şi de Hristos iubitorul domn Io Ştefan voievod, domn Ţării
Moldovlahiei, puse să se scrie acest tetraevanghel cu mâna
ieromonahului Nicodim, şi-l dete mănăstirii de la Humor, spre pomenirea
sufletului său şi al părinţilor săi şi al copiilor săi, egumen fiind atunci
popa Gerontie; şi s-a sfârşit în luna lui iunie 17, la anul 6981 (1473)”.
Paisprezece ani după ce dăruise manuscrisul, legat cu scoarţe de lemn
învelite în piele, Ştefan avea să le înlocuiască artistic cu o bogată legătură
de argint, împodobită cu patru pietre preţioase ovale, iar pe verso cu
patru cuie de argint ce servea ca postamente. Chenarul foarte interesant
compus, are motive luate din ţesăturile româneşti. Coperta primă are
icoana Înălţării Domnului, cu monogramele ICXR, iar coperta ultimă
înfăţişează Adormirea Maicii Domnului.

Inscripţia sau motto-ul lucrării este: „Io Ştefan voievod, din mila
lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod a ferecat
această evanghelie în mănăstirea de la Humor, la anul 6995 (1487),
noemvrie în 20”. Observăm de aici credinţa marelui voievod, dragostea
de Hristos şi Biserică, vrednic de urmat în orice timp şi spaţiu.
Istoria manuscrisului este foarte interesantă datorită celor două
notiţe istorice „prinse” în el. Astfel notiţa dintre anii 1541-1546, ne
informează că şasezeci şi cinci de ani după depunerea lui în mănăstire, pe
vremea când Soliman intra în Moldova să alunge pe neastâmpăratul Petru
Rareş, 1538, călugării de la Humor, înspăimântaţi de vestea groaznicei
invazii şi temându-se ca nu cumva evangheliarul lui Ştefan să cadă în
mâinile turcilor, îl trimiseră la Ciceu, înainte de fuga domnului. Rareş îl
găseşte acolo, îl păstrează la sine cât a stat în Ciceu şi la Constantinopol
şi, întorcându-se în ţară la 1541, dăruieşte din nou mănăstirii în care
fusese depus de tatăl său, numit acum „bătrânul Ştefan vodă”, ca să nu fie
confundat cu Ştefăniţă sau cu Ştefan Lăcustă, cari au domnit după el.
Cu aceasta însă nu se sfârşeşte povestea manuscrisului: era prea
ispititor, prin frumuseţea şi scumpetea lui, ca să nu atragă privirile
prădătorilor. Cazacii lui Timuş Hmelniţki, venind să scape la 1653 pe
socrul domnului lor de ungurii lui Racoţi şi ai lui Gheorghe Ştefan, se
revărsară asupra ţării şi prădând bisericile şi mănăstirile puseră mâna şi
pe evanghelia de la Humor; dar n-avură parte s-o ducă în stepele lor, căci
ostaşii generalului Kemeny le-o răpiră „în mijlocul luptei”, cum spune o
notiţă de la 1656, când în Moldova domnea Gheorghe Ştefan, din graţia
„măriei sale Gheorghe Racoţi, prinţul Ardealului”. Trădătorul lui Vasile
Lupu o răscumpără de la Kemeny şi o aşează din nou, la 25 septembrie
1656, în sfântul locaş, ca să-i înlesnească, cum în chip naiv ne spune
aceeaşi notiţă, măcar pe lumea cealaltă „iertarea păcatelor” cu care-şi
încărcase sufletul în detronarea fostului său stăpân. Notiţa de la 1650
greşeşte numai anul venirii lui Timuş la 1654 (7162), în loc de 1653. De
la Gheorghe Ştefan încoace evanghelia a rămas, se vede, în mănăstire,
până ce un iubitor de lucrurile cele vechi a luat-o de acolo şi a
încredinţat-o mitropoliei din Cernăuţi. Iată conţinutul celor două notiţe:
I. „În anul patruzeci şi şase peste şapte mii (7046 = 1538) s-a
întâmplat să se ridice împăratul turcesc cu toată ţara sa, cu părţile de
răsărit şi cu cele tătărăşti şi cu cele munteneşti, asupra acestei biete Ţări a
Moldovei, în zilele domnului Petru voievod; şi toată ţara s-a
înspăimântat. Iar noi, călugării de la Humor, din pricina groazei ce

cuprinsese ţara, am trimis acest tetraevanghel în Ţara Ungurească, la
cetatea Ciceului. Şi când i s-a întâmplat domnului Petru voievod să iasă
din domnie, el trecu la Ţara Ungurească şi ajunse la cetatea sa Ciceul şi
găsi acolo acest tetraevanghel, şi luându-l la sine şi în mâinile sale, îl ţinu
la sine câtă vreme a petrecut în cetatea Ciceului. Iar când s-a dus la Ţara
Turcească, îl luă iarăşi, îl luă cu sine şi la Ţarigrad, şi păstră şi acolo în
mâinile sale sfânta evanghelie. Şi peste puţină vreme, aflându-se în Ţara
Turcească, se milostivi de el Dumnezeu şi preacurata lui maică şi-i dărui
coroana domniei, ca să fie iarăşi domn al Ţării Moldovei şi al creştinilor.
Şi veni cu turcii şi luă în mâini schiptru, adică steagul Ţării Moldovei, şi
veni cu bine la vestita sa cetate de scaun Suceava, şi dete iarăşi acest
sfânt Tetraevanghel sfintei mănăstiri a Humorului, pentru sufletul său şi
pentru sufletul părintelui său Ştefan voievod cel Bătrân, egumen fiind pe
vremea aceea Paisie ieromonahul, cel care l-a fost trimis (la Ciceul)”.
II. „În cursul anilor 7126 (=1654) venit-a Timuş Hmelneţchi cu
cazacii aici în ţara noastră moldovenească, fiind doamna lui Vasile
voievod închisă în cetatea Sucevii, până ce Timiş Hmelneţchi, care era
ginerele lui Vasile voievod, a venit cu oştile sale, ca să o scoată din
cetatea Sucevii. Şi în vremea aceea prădară şi arseră bisericile şi
mănăstirile, bătură şi sfânta mănăstire a Humorului, (prădând) toate
sculele frumoase, podoabele şi odăjdiile ei; şi nimic n-a rămas din averea
sfintelor mănăstiri, şi s-a întâmplat să cadă şi acest sfânt tetraevanghel în
mâinile cazacilor. Într-aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, venit-am noi cu
oştile noastre şi cu ale lui Gheorghe Racoţi, măria sa prinţul Ardealului,
şi în toiul luptei cu cazacii îl luară oştile ungureşti de la cazaci; şi ajunse
acest sfânt tetraevanghel în mâinile marelui general cu numele Chimin
Ianăş, iar de la măria sa l-am răscumpărat noi Io Gheorghe Ştefan
voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţări Moldovei. Şi apoi domnia
mea m-a milostivit şi am dat acest sfânt tetraevanghel iarăşi în sfânt
mănăstire mai sus scrisă a Humorului, ca să fie de pomană domniei mele
şi de ajutor, când voiu avea nevoie de ajutor întru iertarea păcatelor.
Acum, l-am răscumpărat, e cursul anilor de la Adam 7165 (=1656), luna
lui septembrie în 25”.
Din Tetraevanghelul evocat aici transpare iarăşi credinţa puternică
a marelui domn pe care Biserica Ortodoxă l-a trecut în rândul sfinţilor
aleşi ai lui Dumnezeu.

Le Tetraevangile du Humor
Résumé
Un de plus importants documents du Saint voïvode Ştefan cel Mare
(1457-1504) est Tetraevangile (quatre Évangiles) écrit au Monastère Putna en
1473. L’auteur, par un éternel souvenir est ieromaine Nicodim.
Le résultat de cet œuvre a été offert par l’illustre voïvode du Monastère
Humor et c’est pourquoi le manuscrit est connu à titre de Tetraevangile du
Humor. Là, on garde le portrait authentique de Saint Ştefan qui est présenté
s’agenouiller comme pour prier. Il offre un Saint Évangile de la Sainte Vierge
Maria qui est située sur un trône divin, ayant le petit Jésus aux bras.
De ce vieux document on transmet la croyance puissante du voïvode que
l’Orthodoxie de la Roumanie l’a rangé parmi les saints du Dieu.

FRIEDRICH NIETZSCHE ŞI EVREII
- O ENIGMĂ ÎNTUNECATĂ Theodor Marinescu
Imaginea pe care contemporaneitatea o are despre Nietzsche
reprezintă un portret ce necesită numeroase retuşuri – spre a nu înfăţişa
un chip deformat până la cunoaştere. Nu este vorba de a-l prezenta pe
filosoful german ca un model de gândire progresistă, integral asimilabil,
ci de atitudinea unei gândiri critice care – acum, când spiritele s-au
calmat - singura în măsură să judece şi să cântărească valenţele cugetării
lui Nietzsche atât de profund şi multilateral implicat în filosofia multor
curente şi personalităţi ale secolelor XIX şi XX şi nu numai: este
rigoarea ştiinţifică. Nu suspiciunea sau indiferenţa sunt călăuzele acestui
demers, ci încercarea – ştiinţific necesară – de a ne elibera de acele
explicabile prejudecăţi ce bruiază audierea adevăratelor sale idei,
presupunând abia apoi decizia noastră de aderare sau de respingere.
Fr. Nietzsche, potrivit metodei sale genealogice şi în calitatea lui
de critic al culturii şi al raţionalismului, consideră iudaismul drept o
categorie culturală care a cunoscut în antichitate două perioade: o
perioadă încărcată de sens, cea a Vechiului Testament, şi una de
decadenţă, cea care a dus la creştinism şi la apariţia Noului Testament.
Istoria face ca Nietzsche care, spre deosebire de Hegel şi
creştinocentrismul acestuia era un Anticrist declarat, un critic înfierbântat
al creştinismului, să atribuie iudaismului contemporan (cel din perioada a
treia) un dionisiac (= elenic) în construirea „lumii noi” pe care o anticipa
el.
Se impun unele explicaţii. În lucrarea sa „Naşterea tragediei”
(1871), Nietzsche manifestă o admiraţie neţărmurită pentru cultura
greacă, realizatoare a atâtor culmi inegalabile. Dimensiunea filosofică în
concepţia filosofului german se lega de înţelegerea celor două fenomene
instinctuale, „al visului” şi „al beţiei”, care, pe plan estetic, se manifestă
în dualitatea spiritului apolinic şi dionisiac, ambele privite de el ca
expresie a evoluţiei progresive a artei. În timp ce spiritul apolinic era
caracterizat prin măsură, echilibru, linişte şi măiestrie, ce încadrează
omul în natură, cel dionisiac implică cutezanţă, fiind teluric, unde omul

intră în competiţie cu forţele dezlănţuite ale naturii. De fapt, spiritul
dionisiac era echivalentul spiritului faustic goetheean, care îşi găseşte
obiectivitatea în pornirea dionisiacă pe care Nietzsche o formulase:
„Omul dionisiac – scrie Nietzsche despre omul culturii antice în
Naşterea tragediei – seamănă cu Hamlet: amândoi şi-au cufundat o
dată privirile în adevărata esenţă a lucrurilor, amândoi au cunoscut, iar
acţiunea îi dezgustă; pentru că acţiunea lor nu poate schimba nimic în
esenţa veşnică a lucrurilor; ei consideră ridicol şi ruşinos faptul că li s-a
propus să îndrepte această lume «scoasă din ţâţâni». Cunoaşterea ucide
acţiunea, acţiunii îi aparţine vălul disimulator al iluziei – iată învăţătura
hamletiană…Adevărata cunoaştere, privirea cufundată în adevărul
cenuşiu contrabalansează orice motiv stimulator al acţiunii, în cazul lui
Hamlet ca şi în cazul omului dionisiac…Azi omul vede pretutindeni, în
conştiinţa adevărului odată privit, numai absurdul şi îngrozitorul
existenţei” 1.
Procesul evoluţiei culturii omenirii ce începe cu Socrate, Moise şi
Isus – care, potrivit filosofiei lui Hegel a dus conceptualizarea
(substanţierea) adevărului, a culturii şi a spiritului şi chiar a Dumnezeului
absolut însuşi – toate acestea sunt, în viziunea lui Nietzsche, povestea
degenerării şi decăderii. El pune această involuţie pe seama a două surse
principale: metafizica raţionalistă şi creştinismul; prima îşi are originea la
greci, cealaltă în iudaismul antic. Din această pricină, Nietzsche a simţit
să dea iudaismului (cât şi spiritului socratic, aşa cum a făcut-o în
“Naşterea tragediei”), o interpretare aptă să demaşte cultura decadentă a
prezentului. Nietzsche nu a recunoscut existenţa unei esenţe evreieşti
unice şi stabile. El a făcut distincţie, în cadrul iudaismului, între trei
tipuri sau etape diferite, exprimându-şi admiraţia faţă de două dintre ele:
faţă de iudaismul testamentar şi faţă de evreii din diaspora târzie. Critica
sa lipsită de compromisuri a avut în vedere în mod exclusiv doar
perioada mediană – iudaismul clerului, din timpul celui de al doilea
Templu, care a dus la „Revoluţia sclavilor în morală”, adică la
creştinism. Creştinismul a constituit obiectivul real al atacurilor lui
Nietzsche, o intoleranţă manifestată în aşa măsură încât foarte des el
introduce opinii şi chiar versete din Noul Testament direct în ceea ce
atacă sub numele de iudaism. Nietzsche apreciază în mod deosebit
existenţa evreilor în diaspora ca pe o mare experienţă umană, încărcată
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de valoare. După ce l-au respins pe Isus şi au plecat în pribegie, evreii sau străduit să înveţe la şcoala suferinţei şi a perseverenţei. Ei au dobândit
profunzime istorică şi vigoare existenţială, dimensiuni pe care Nietzsche
vrea să le introducă în noua Europă dionisiacă, drept antidoturi la
creştinism şi la acumulările sale laice (ca, de exemplu, democraţia şi
egalitatea). Astfel li se acordă evreilor un rol în lumea modernă, în
calitatea lor de evrei: ei trebuie să se interfereze cu neevreii, să creeze
valori şi criterii noi, în toate domeniile vieţii, să ofere Europei forţa şi
trăsăturile positive ce s-au acumulat în fiinţa lor şi, prin aceasta, să ajute
la renaşterea vechiului continent, la a cărui corupere contribuiseră
strămoşii lor. Opinia curentă cu privire la Nietzsche spune că era
ambivalent în raport cu evreii. Pe de o parte, Nietzsche consideră
iudaismul antic ca pe una din sursele principale ale decadenţei europene,
pe de altă parte el acordă evreului din timpul său, pe care îl apreciază, un
rol director în crearea Europei nedecadente, desprinsă de creştinism, care
– după cum crede el – urmează să se întemeieze în viitor. În ceea ce-i
priveşte pe antisemiţii moderni, Nietzsche îi condamnă cu fervoare
(pasiune) egală cu aceea pe care o îndreaptă asupra „preoţilor evrei” care
au anunţat creştinismul; motivele sunt similare. Cele două tipuri umane –
antisemitul şi preotul evreu, care în aparenţă sunt opuse, sunt de fapt
înrudite genealogic: le este comună o trăsătură psihologică de
profunzime, aceea a „resentimentului”, pe care filosofia lui Nietzsche o
consideră ca stând la baza involuţiei umane şi a vulgarităţii meschine.
Din punct de vedere metodologic, Nietzsche vede în filosofie – ori mai
bine zis: în filosofare – o activitate care nu vizează un anume ideal
ştiinţific, ci fixarea unei poziţii valorizante faţă de viaţă şi existenţă.
Idealul filosofiei ca ştiinţă a fost dominant în istoria filosofiei de la
începuturile ei din timpul lui Thales şi Platon, până la Descartes, Kant şi
Hegel (iar după Nietzsche: la Husserl, Frege, Russell şi filosofia
analitică). Un astfel de ideal însemna pentru Nietzsche coruperea
filosofiei şi a vieţii însăşi, rezultatul otrăvii raţionaliste pe care Socrate şi
discipolii săi au vărsat-o în cultura occidentală. Influenţat de
Schopenhauer, Nietzsche stabileşte că rolul esenţial al filosofiei este să
ia o poziţie valorizantă faţă de viaţă; şi, fiindcă viaţa e întotdeauna viaţa
unui individ oarecare, în mod obligatoriu filosofia este o activitate care
se focalizează asupra individului, iar particularul devine scop. Prin „a
filosofa” se înţelege că individul ia atitudine faţă de viaţă, îi dă un sens, o

neagă sau o angajează şi în felul acesta o constituie. Se presupune că
individul nu face asta condus exclusiv de conştiinţa lui intelectuală, ci
prin plinătatea vieţii însăşi, condus de impulsuri şi de instincte, extrăgând
forţa care este cuprinsă în ele. În felul acesta viaţa reprezintă atât
subiectul, cât şi obiectul: viaţa este cea care creează forme şi valori şi tot
ea este cea care este pusă în valoare, ea este materialul în mâna
creatorului. Prin conceptual de spirit, acesta nu reprezintă un factor nud
şi abstract, adăugat vieţii omului din exterior, prin intermediul aşapretinsei conştiinţe pure; spiritul înseamnă însăşi viaţa, în deplinătatea
forţei sale creatoare şi a interesului pentru ea, viaţă care este învinsă
dându-i-se formă şi sens, dar fără să se piardă nimic din vigoarea ei vitală
ci, dimpotrivă, sporind-o şi canalizând-o spre o expresie creatoare. O
astfel de creaţie nu poate fi limitată de constrângerile raţiunii, ale
moralei, religiei şi ale altor valori universale, oricare ar fi ele, pe care
tradiţia le-a interpretat în mod eronat ca fiind coordonatele care
alcătuiesc conceptul de spirit. Dimpotrivă, toate acestea sunt condiţii care
împiedică constituirea spiritului. Ele nu sunt decât produse ale
imaginaţiei pervertite, decadente, sunt idoli metafizici.
Critica pe care o îndreaptă Nietzsche, pe de o parte, împotriva
conceptelor filosofiei raţionaliste şi, pe de altă parte, asupra teologiei
creştine, se încheie cu o concluzie dură: „noi, cu toţii, reprezentanţii
culturii occidentale, trăim într-o lume ţesută în lung şi în lat din imagini
şi umbre distructive, o ficţiune artificioasă, a cărei raţiune internă, în
totalitatea ei, conduce la reprimarea vieţii şi împiedică dezvoltarea forţei
sale autentice. De aceea, această lume este, în fundamentele ei,
antispirituală” 2. Atacul lui Nietzsche la adresa conceptelor de bază ale
filosofiei şi ale religiei se sprijină pe o critică analitică extreme de
riguroasă, al cărei model este extras din scepticismul grecesc din
Antichitate şi mai ales din scepticismul lui David Hume, extinzând
critica asupra tuturor conceptelor ştiinţifice, metafizice şi morale.
Nietzsche a formulat aici propria sa sentinţă de acuzare îndreptată
împotriva culturii şi religiei din care a provenit. El a fost sursa de
inspiraţie a unor indivizi cu opinii total opuse – Mussolini şi Thomas
Mann, Heidegger şi rabinul Kook, Albert Camus (umanistul), Michel
Foucault (gânditor de stânga care s-a opus umanismului) şi Alfred
Rosenberg (unul dintre capetele ideologiei naziste); dintre scriitorii
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evrei: Brenner, Berdicevschi, A.D. Gordon şi Zeitlin au văzut în
filosoful german o sursă spirituală de mare forţă; să nu-l menţionăm în
aceeaşi serie pe Hitler, care l-a apreciat foarte mult şi i-a trimis în dar lui
Mussolini scrierile lui, fotografiindu-se în poarta Arhivei Nietzsche în
compania surorii filosofului mort, antisemita şi autoritara Elisabeth
Förster-Nietzsche.
Critica pe care o face Nietzsche iudaismului istoric constituie
partea fundamentală a criticii creştinismului întreprinsă de el, şi ea ( în
sensul criticii raţionalismului care a debutat cu Platon) reprezintă unul
din cei doi stâlpi mediani din filosofia sa critică generală. Critica
creştinismului trebuie să parcurgă calea analizei surselor iudaice ale
acestuia, cât şi a structurilor psihologice şi a felurilor în care „voinţa de
putere” este depozitată în fondul lui. În al doilea rând, în aceeaşi linie cu
poziţia sa critică faţă de iudaismul antic, Nietzsche vine în apărarea
evreilor contemporani cu el, iar această apărare este şi ea ancorată în
principiile foarte clare ale filosofiei sale, legată în esenţă de critica pe
care el o face culturii brutale a politicii de masă, cea care se răspândeşte
în Europa modernă. Ceea ce Nietzsche îndrăzneşte să spună despre
creştinism este cu mult mai sever decât ceea ce a avut de spus despre
iudaism, chiar în accesele lui cele mai pronunţat critice.
Creştinismul reprezintă „unul din cele mai teribile capitole ale
istoriei, dar este adevărat că apusul antichităţii a permis apariţia
creştinismului… Numai că ar fi absurd să găseşti „etica creştină” mai
adâncă decât cea a lui Socrate” 3.
Când filosoful german mărturiseşte: „Scopul meu este să creez o
deplină ostilitate între cultura noastră de azi şi cea a antichităţii”sensul mărturisirii este voinţa de a accentua caracterul depersonalizant ,
alienant al culturii moderne. Când omenirea este în curs normal, adică în
suiş, atunci tot ce este în valoare în judecata popoarelor corespunde
instinctelor nobile ale acestui ideal de supraom, şi aşa a fost în timpul
Elenilor, înainte de Socrate.
Când omenirea însă, dintr-o cauză sau alta (boli, epidemii, istoviri
prin războaie sau martirizări morale) este în coborâş, aşa cum este lumea
europeană de astăzi, atunci scara valorilor este tocmai pe dos: „este de
valoare acum, nu ceea ce ajută la creşterea vieţii, a voinţei spre putere,
ci aceea ce protejează slăbiciunea şi mila. Europa de astăzi are în
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sufletul ei nihilismul. În locul oamenilor de rasă nobilă, cu morală de
stăpâni, cu artă şi ştiinţă creatoare, stau azi piticii, cu morală de sclavi,
cu artă şi ştiinţă imitatoare”. Nietzsche veştejeşte în cuvinte tari
predilecţia timpului său pentru creştinism, socialism şi legi pacifiste, sub
care se ascund, după dânsul, „frica şi resentimentul slabului contra celui
forte, a stăpânului înnăscut”. El crede că prin creştinism „s-a adus o
pângărire a antichităţii, a valorilor, s-a ajuns la alienarea omului…
Religia şi morala creştină s-au născut în mediul sclavilor. Hoarda de
sclavi, turma celor neputincioşi, dezmoşteniţii, degeneraţii de orice fel,
au găsit conducătorul natural în preot. Acesta a trebuit să fie el însuşi un
degenerat pentru a putea să înţeleagă nevoile tribului său de bolnavi,
pentru a putea suporta să trăiască printre ei. Dar el avea misiunea de a
apăra turma celor slabi contra celor puternici. Cu acest titlu el va fi
inamicul jurat al celor puternici, al stăpânilor. El trebuia să aibă
conservat intact instinctual său de dominare, pentru a putea câştiga
încrederea celor suferinzi, a le inspira teamă, a deveni paznicul lor,
susţinătorul lor, tiranul şi dumnezeul lor. Contra stăpânilor, el va
întrebuinţa fără scrupule toate mijloacele, în particular armele celui
slab: şiretenia şi minciuna; va fi el însuşi un «animal de pradă»,
aproape tot atât de redutabil ca şi cei pe care-i combătea. Aceasta nu
era totul: el a trebuit, dincolo de acest aspect, să apere turma contra lui
însuşi, contra relelor sentimente care se năşteau în mod natural în toate
aglomerările de bolnavi; el combate, cu înţelepciune şi duritate, orice
început de anarhie, orice symptom de disoluţie… Misiunea istorică a
preotului – continuă filosoful german – misiune utilă într-un sens, pentru
că el previne catastrofa disciplinând multitudinea degeneraţilor –
misiune nefastă totuşi, în ultimă instanţă, întrucât ea pune obstacole
(împiedică) evoluţia naturală. Limanul (adăpostul) natural unde tind să
ajungă slăbănogii, bolnavii, pesimiştii de orice fel, este moartea bună,
moartea care adoarme orice suferinţă, azilul păcii, refugiul inviolabil al
tuturor celor rău veniţi. Dar chiar la aceştia, a căror energie vitală este
amorţită (slăbită), «voinţa de putere» se apără instinctiv contra
nimicirii: deformând realitatea, ea le sugerează noi raţiuni (motive) de a
trăi. Preotul se serveşte cu o abilitate perfectă de acest instinct natural;
îl dirijează, îl stimulează, îl exagerează făcându-l instrumental
dominaţiei sale, devenind protectorul unei mulţimi nenumărate de
bolnavi. Acesta e cazul evreilor, rasă de preoţi care, plasată în condiţii
rele de existenţă, s-a menţinut totuşi în viaţă prin miracole de tenacitate,

când a început «revolta sclavilor» în morală. Evreii sunt aceia care au
fost cei mai răi adversari ai ecuaţiei valorilor aristocratice
(bun=nobil=puternic=frumos=fericit=iubit de zei (Dumnezeu); cu o
logică terifiantă (înspăimântătoare), ei au încercat să o răstoarne,
sesizând cu ura cea mai profundă – ura neputinciosului – şi au gândit
astfel: nenorociţii singuri – zic ei – săracii, neputincioşii, cei slabi sunt
cei buni; cei care suferă, cei care trăiesc în mizerie, bolnavii, diformii
(sluţii) sunt singurii pioşi, singurii iubiţi de Dumnezeu; pentru ei numai
este rezervată fericirea. Voi, din contră, nobili şi puternici, voi care
sunteţi, din toate timpurile răutăcioşi şi cruzi, senzuali, necredincioşi,
lacomi, voi veţi fi întotdeauna nefericiţi (nenorociţi), nelegiuiţi
(malhereux), blestemaţi (maudits), condamnaţi” 4. Nu este nevoie de o
ureche antrenată în mod special ca să sesizeze aici tonurile şi ideile
creştine foarte evidente; aceasta e vocea Evangheliei. Înălţarea umiliţilor
şi a celor săraci cu duhul, precum şi accentual pus pe întrebarea: cine e
mântuit şi a cui este împărăţia cerurilor – acestea sunt temele
fundamentale ale creştinismului, nu tocmai ale iudaismului, iar ele sunt
generate de împotrivirea lui Isus faţă de iudaismul timpului său (mai
précis faţă de instituţia aristocratică a preoţimii). Ne confruntăm cu un
aspect interesant. Nietzsche nu vede în iudaism doar originea
creştinismului, ci el le identifică în mod direct, nu le distinge ca pe două
învăţături diferite – iudaismul şi creştinismul, ci interpretează iudaismul
însuşi, cel puţin iudaismul preoţesc, ca având din start un conţinut
creştin. Din acest punct de vedere, mesajul iudaic este cuprins în
creştinism – el nu este doar mama care i-a dat naştere.
Nu este de mirare, aşadar, că ulterior , vorbind despre lupta dintre
Iudeea şi Roma ca întruchipare a luptei dintre două universuri valorice,
Nietzsche reia prezentarea iudaismului în termini creştini şi el chiar
citează din textile canonice ale învăţăturii creştine pentru a pune în
evidenţă iudaismul:
„În Roma evreul era considerat ca «încărcat cu ură contra întregii
omeniri…». Ce-au simţit, în schimb, evreii contra Romei? Se poate ghici
din o mie de indicii; dar e de-ajuns să ne amintim încă odată Apocalipsa
lui Ioan, cea mai deşartă răbufnire din câte s-au scris, pe care răzbunarea
o are pe conştiinţă” (Genealogia moralei).
Nietzsche are în vedere fragmente din prezicerea lui Ioan, în care
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Roma e condamnată ca o „târfă din Babilon”. Evident, el identifică şi
aici, într-un fel deghizat, creştinismul şi iudaismul. Dacă este aşa, evreii
pe care îi atacă el nu sunt doar preoţii celui de-al doilea Templu, ci ei
sunt primii creştini.
Este adevărat că în reprezentarea celorlalţi şi, pentru o durată
îndelungată, în propria lor reprezentare, acei creştini au fost evrei în toată
legea: prin originea, prin limba lor; iar Nietzsche a ştiut cum să
folosească o astfel de imagine ca armă retorică, ea semănând cu „o
lovitură sub centură” dată creştinilor contemporani cu el: „Apreciaţi
totuşi în faţa cui se pleacă astăzi însăşi Roma (care între timp a devenit
centrul creştinismului) ca în faţa chintesenţei celor mai înalte valori – şi
nu numai Roma, ci aproape jumătate din întreaga lume, pretutindeni
unde omul s-a domesticit sau urmează să se domesticească – în faţa a
trei evrei, după cum se ştie, şi a unei evreice (în faţa lui Isus din
Nazaret, a pescarului Petru, a ţesătorului de covoare Pavel şi în faţa
mamei lui Isus, cel pomenit la început, numită Maria)” 5. Imaginea
dispreţuită a evreului, aşa cum este ea fixată în conştiinţa creştină,
vizează aici creştinismul. În timp ce antisemitul îi învinuieşte pe evrei că
l-au omorât pe Isus, Nietzsche îi învinuieşte pe evrei că l-au născut pe
Isus; evreii sunt vinovaţi fie într-un fel, fie într-altul.
În felul acesta deosebirea între creştini şi iudaismul preoţesc se
şterge. Isus este prezentat ca mesagerul acestui tip de iudaism, ce a dus la
crucificarea lui pentru a crea un symbol religios profund şi cutremurător,
prin care lumea şi opiniile ei să poată fi cucerite.
Creştinismul a moştenit această tablă de valori nou instituită de
iudaism; preotul creştin n-a făcut decât să urmeze opera preotului iudeu
şi iată că – aprecia Nietzsche – după 2000 de ani de luptă el este azi
învingător. Marele fapt al istoriei europene este triumful, aproape
general, al moralei de «sclavi» asupra moralei de «stăpâni»: aproape
pretutindeni omul modern acceptă tabla de valori creată prin
resentimentul «sclavilor», vicierea fiziologică şi psihologică a
degeneraţilor şi nimicirea conştientă sau inconştientă a şefilor lor
naturali, preoţii ascetici. Timp de 2000 de ani, o luptă crâncenă s-a dus
între Roma, moştenitoarea tradiţiei greceşti şi al idealului său
aristocratic, leagănul rasei celei mai puternice şi mai nobile care a trăit
vreodată sub soare, şi Iudeea, pământul resentimentului şi al urii, patria
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spiritului sacerdotal. Iudeea a învins. Renaşterea oprită în zborul său
prin Luther şi protestantismul său. Idealul francez aristocratic şi clasic,
năruit (scufundat), după două secole de grandoare în furtuna sângeroasă a
Revoluţiei;. Napoleon, tip unic, suprauman şi poate inuman al
dominatorului, învins de Sfânta Alianţă: iată etapele succesive care au
condus la victoria idealului obţinut din toate timpurile: neputincioşii şi
bolnavii sunt într-adevăr legiunea lor, în timp ce omul perfect şi reuşit
sub toate raporturile constituie o excepţie.
„O cultură superioară – scrie cel mai original dintre filosofii
acestei lumi (n.n.) în cartea sa Omenesc, prea omenesc (1878) – poate
apărea numai acolo unde există în societate două caste distincte:
1. Casta celor ce muncesc şi
2. Casta trândavilor, a celor apţi pentru adevărata trândăvie
sau, mai tare spus: casta muncii silite şi
casta muncii libere…
„Astfel grăieşte către noi glasul timpurilor antice; dar unde mai
sunt urechi să audă?”
Fr. Nietzsche and the Jews. A dark conundrum
Abstract
The image that the contemporaneity has about Nietzsche represents a
portrait that requires numerous adjustements, in order to avoid a distorted
picture. This paper addresses one aspect of the serious, extended and unsolved
problem of anti-semitism. On one hand the german philosopher considers
ancient Judaism as one of the main sources of European decadency; on the other
hand he grants to his contemporany jew, whom he appreciates, a leading role in
the establishment of the nedecadent Europe, split from Christianity, which – as
the philosopher belives – will be founded in the future.
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10 februarie 2011. Am dormit, cu întreruperi, nu mai mult de
patru ore. Afară-i senin, dar bate vîntul rece din nord. Trebuie totuşi să
ies din casă, căci i-am promis lui Ioan Mitrea că vin să prezint volumul
Nelinişti medievale (Biblioteca Bucureştilor, 2010), cu traducerile lui
Iulian Antonescu, în cadrul activităţii pe care o organizează azi la Muzeul
de Istorie. El este gardianul memoriei lui, norocul său postum. Energic şi
zelos, obişnuit să pună suflet în toate, s-a ocupat, în urmă cu doar trei
săptămîni, de praznicul (20 de ani de la moarte) de la Biserica „Precista”.
Atunci nu putea fi vorba de o lansare a volumului (biserica e peste drum
de muzeu), deoarece tirajul (mic) se epuizase. – În sala de conferinţe am
găsit un public de două categorii: una alcătuită din persoane vîrstnice,
care l-au cunoscut pe Iulian Antonescu şi alta, formată din elevi şi
studenţi, care, fapt sigur, nu aveau nici cea mai vagă idee despre el. Cui
să mă adresez mai mult?, m-am întrebat. Ca să-i interesez şi pe unii şi pe
alţii, le-am evocat mai întîi „personajul” Antonescu, dubla sa natură:
savant (care a reuşit – cum relevă Răzvan Theodorescu în prefaţa
recentului volum – să-i uimească pe celebrii Georges Duby şi Pierre
Chaunu, citînd lungi pasaje din Froissart) şi histrion (care căuta să
dobîndească simpatia „tovarăşilor de la Partid” cu fandări retorice,
ameţindu-i cu analogii de eroi şi viteji); semănător de muzee, animator al
culturii de masă (el a lansat „caravanele muzeistice” şi „albumul
ştiinţific”), atent la necesităţile materiale ale instituţiilor pe care le
conducea, şi poet. Era un om care trăia – a spus-o şi nevastă-sa, d-na
Eugenia Antonescu – în două lumi: cea a istoriei şi cea contemporană.
Un truditor (a bătut mulţime de sate şi a intrat în numeroase şcoli şi
unităţi economice pentru a conferenţia pe cele mai diverse teme) şi un
visător (l-am întîlnit nu o dată plimbîndu-se solitar, ca un străin de
locurile acestea, privind totul din jur ca inedit). – Istoria nu-i chiar atît de
diferită de la o epocă la alta, cum ni se pare, de aceea cred că, în mare
măsură, „neliniştile medievale” erau şi neliniştile lui existenţiale. Sufletul
lui Iulian Antonescu se potrivea cu al aproape tuturor poeţilor traduşi de
el: trubaduri, truveri, menestreli, barzi, autori de cronici şi romane în
versuri; regi, prinţi, nobili mari şi mici, cavaleri, clerici. Lirica lor era una
de îndrăzneli şi căinţe, de aspiraţii şi înfiorări, de omagii şi de reflecţii

amare, de dragoste şi de pahar. – Le-am citit şi le-am comentat succint
celor de faţă un poem (i-am zis) pedagogic: „Porunci pentru cel ce
urmează a fi cavaler” (din Perceval sau Le conte du Graal), de Chrétien
de Troyes: „Fii credincios în toate, în dragoste, războaie,/ În clipe de
restrişte – nu numai la ospeţe/ Şi-n ceas de desfătare, oricui i-ai dat
cuvîntul,/ Ori datorezi credinţă şi dreaptă ascultare.// Dar mai presus de
toate:/ Să sari, ca ars, năvalnic, făr’a aştepta chemare/ Oriunde vezi
sărmanul lovit, ori pus la cazne,/ Lipsit de apărare,/ Copii orfani, vădane,
năpăstuiţi, pribegi,/ Ia seama cavalere, ocrotitor le eşti!” Iată, am
subliniat, loial, generos, drept, virtuţi pe care azi nu le mai predică şi nu
le mai exaltă nimeni. – Un lucru pe care îl observ abia acum, cînd fac
rezumatul zilei, e că: un om lipsit de răbdarea de a sta la masa de scris şi
de a duce pînă la sfîrşit o temă, Iulian Antonescu s-a învins pe sine şi a
dovedit continuitate în aceste traduceri din literatura medievală!
Neîndoielnic că-i stăteau la inimă.

Constantin Călin

LARRY L. WATTS, FEREŞTE-MĂ, DOAMNE, DE PRIETENI,
(RĂZBOIUL CLANDESTIN AL BLOCULUI SOVIETIC CU ROMÂNIA),
BUCUREŞTI, EDITURA RAO, 2011, 715 P
Lucrarea însumând 715 pagini, aparţine scriitorului american Larry
L. Watts, care, călătorind deseori prin Europa de Est şi în URSS înainte
de 1989, inclusiv în România, fiind prezent la înfiinţarea Colegiului
Naţional de Apărare în calitate de senior-consultant – la Bucureşti pentru
reforma sectorului de securitate pe lângă consilierul prezidenţial de la
Cotroceni, a avut posibilităţi de informare multiple.
În atari circumstanţe, a avut prilejul cunoaşterii unor documente
edite şi inedite pe care le-a analizat cu acribie şi interes. Lucrarea dispune
de o bibliografie arhivistică şi literar-istorică abundentă, indice alfabetic,
planşe şi lista hărţilor cuprinzând momentele unor reţele militare şi
paramilitare din jurul României. Apărută în Editura RAO, 2011, pentru
versiunea în limba română, în condiţii grafice deosebite, însoţită de
abrevieri-acronime, lucrarea Fereşte-mă, Doamne, de Prieteni, cu un
titlu cum nu se poate mai inspirat, este structurată pe nouă capitole şi
subcapitole, pornind de la definirea noţiunii de „prieten” şi până la
cooperarea militară antisovietică (1973-1978) şi parteneriatul strategic
SUA-România (1974-1978).
Autorul, investighează condiţiile evoluţiei României în spaţiul
Carpato-Danubiano-Pontico-Nistrean, dezvăluind relaţiile vecinilor de la
răsărit, apus şi sud, care ne-au fost mereu potrivnice de-a lungul timpului,
îndeosebi, în epoca contemporană.
Interesante ni se par împrejurările obţinerii independenţei naţionale
de stat din 1877-78, problemele care au precedat şi succedat comunismul,
care nu a fost nicicând de substanţă românească, fiind extrapolat prin
conducători străini sub oblăduirea Cominternului, precum Christian
Rakowski (bulgar), Constantin Dobrogeanu-Gherea – idem, iar de la
presupusa înfiinţare a PCR (1921) acesta s-a aflat tot sub conduceri
străine: Elek Köblös (ungur); Vitali Holoştenko (ucrainean); Alexander
Danieluk Ştefanski (polonez); Boris Ştefanov (bulgar); Ştefan Foriş
(maghiar) până în 1944, toţi reprezentanţi ai intereselor de dezmembrare
a României. În perioada presupusei Revoluţii Socialiste din Octombrie
1917, Lenin a iniţiat un adevărat război împotriva României prin

cooperarea ungaro-sovietică încă din primul război mondial şi
încercuirea României de către forţele ruso-maghiaro-bulgare din 1919.
Se desprinde viguros din lucrare, folosirea de către Stalin a
problemei transilvănene; rebeliunea Gheorghiu-Dej – Bodnăraş;
disputele Rakowski-Nagy asupra Transilvaniei.
Atrage atenţia asupra contracarării mecanismului de control
sovietic (1953-1959) şi ieşirea de sub tutela Moscovei în perioada lui
N.S. Hruşciov.
Cu interes sporit sunt prezentate aspectele crizei rachetelor din
Cuba şi mesajul trimis de Gheorghiu-Dej lui G.F. Kennedy.
Surprind, de asemenea, manipulările relaţiilor din cadrul Pactului
de la Varşovia din perioada februarie-august 1968; trădarea lui Ianoş
Kadar şi sprijinul lui Ceauşescu; paradoxul relaţiilor româno-iugoslave;
lansarea teoriei „reconcilierii” româno-sovietice (1968-1970); lupta
pentru istorie, teritoriu şi etnicitate (1968-1971), punerea la îndoială a
dreptului Bucureştiului asupra Moldovei româneşti.
Ca un intermezzo – se impune episodul – România şi procesul de la
Helsinki (1970-78); colaborarea cu Nixon, Ford, Carter în procesul
CSCE, sprijinul popular pentru relaţia româno-americană etc., etc.
O lucrare super-documentată cu reflexe prezente şi de viitor,
Fereşte-mă, Doamne, de Prieteni poate şi trebuie să răspundă
dictonului obişnuit, „Că de duşmani ne păzim singuri”.
Oricum, lectura unei astfel de cărţi se impune a fi cunoscută şi
reinterpretată pentru a împlini zicala: „Spune-mi cu cine te împrieteneşti,
ca să-ţi spun cum te numeşti”.

Jean Ciută

ELENA UNGUREANU, ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR
DIN JUDEŢUL BACĂU, IAŞI, EDITURA PIM, 2009, 759 P.,
61 ANEXE ŞI 45 MEDALIOANE
Lucrarea reprezintă o adevărată „Istorie” a uneia dintre subramurile
sistemului de învăţământ românesc trecut şi prezent. „O carte
excepţională” cum o caracterizează toţi cei care semnează Notele asupra
ediţiei. Şi nu sunt puţini semnatarii – nume cunoscute precum: Sorin
Cristea (Universitatea din Bucureşti), Viorica Preda (inspector în
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării), Alexandra Mateiaş
(cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei), Rodica Şovar (expert
UNICEF), Vilică Munteanu (director al Arhivelor Naţionale Bacău) sau
universitarii băcăuani Venera-Mihaela Cojocariu, Constanţa Dumitriu şi
Ioan Dănilă.
Ce ar mai fi de spus în urma acestor aprecieri la superlativ? Doar
faptul că, în acelaşi an, 2009, profesoara Elena Ungureanu a editat o altă
lucrare, Mărturii iconografice despre învăţământul preşcolar
băcăuan, cu nimic mai prejos faţă de cea pe care încercăm să o
prezentăm în rândurile de faţă.
Pornind de la modul propriu-zis de structurare a lucrării în 12
capitole şi 92 subcapitole, nu putem să nu evidenţiem tenacitatea
documentară a autoarei.
Rolul unor personalităţi, cum ar fi: Friederich Fröbel, Bertha Maria
von Marenholtz-Bülow, Ellen Key, Maria Montessori sau Jean-Ovide
Decroly, precum şi al unor adevăraţi „corifei” ai legiferării sistemului
autohton de învăţământ (Petru Poni, Ion Heliade Rădulescu, Dimitrie
Pop, Gheorghe Costaforu, Gheorghe Asachi, Titu Maiorescu, Vasile
Conta, Barbu Constantinescu, Gheorghe Chiţu, Spiru Haret, Elena Th.
Cancicov, ş.a.) – acoperă, aşa cum bine precizează Elena Ungureanu, a
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a celui de-al XX-lea.
Dar, pe meleagurile noastre natale, implicate au fost şi Societatea pentru
Învăţătura Poporului Român, Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor
Române, Crucea Roşie, Societatea Orfanilor de Război, Liga Operelor
Sociale sau Asociaţia Pedagogică a Învăţătoarelor din şcolile de copii
mici – societăţi, ligi şi asociaţii fără de care emanciparea femeii sau
educarea şi formarea instituţională a copiilor nu ar fi fost posibile.
Aşa cum evidenţiază autoarea, „primele grădini de copii” din oraşul

şi judeţul Bacău (la Pustiana-Scorţeni), ca demers premergător
dezvoltării psiho-somatice a copiilor din şcolile primare, apar ca o
necesitate încă de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi în întreaga jumătate a
veacului următor. Lipsa bazei didactico-materiale, indiferenţa şi chiar
ostilitatea autorităţilor locale erau ceva obişnuit în acea perioadă, deşi, pe
de altă parte, au existat şi unele iniţiative privind atât acţiunile caritabile,
cât şi îmbunătăţirea activităţii şcolilor de copii mici, mai ales sub
patronajul instituţional al societăţilor, ligilor şi asociaţiilor remarcate
deja.
Perioada interbelică, cea postbelică sau „secvenţele din activitatea
contemporană” completează structura acestei minuţioase lucrări.
Adoptarea programelor analitice specifice vârstei fragede, activităţile
şcolare şi extraşcolare, inspecţiile la clasă/grupe, sau diversele reforme
ale învăţământului care au vizat şi grădinile/grădiniţele de copii – toate
dau măsura eforturilor statului român şi ale instituţiilor acestuia în
promovarea şi perpetuarea, peste secole, a sistemului de învăţământ
preşcolar.
Nu lipsite de importanţă sunt şi cele 61 de Anexe, adunate în volum
sub tipologia lor diversă: regulamente, programe, statistici, avertismente
publice, adrese, legi, procese-verbale de inspecţie, decrete, memorii, etc.,
sau Medalioanele a nu mai puţin de 45 de personalităţi locale sau
naţionale. Sumarul, în limba engleză, impresionanta Bibliografie
selectivă sau Indicele de nume completează, în mod fericit, acest preţios
volum dedicat învăţământului preşcolar românesc.
Iar În loc de concluzii autoarea pledează pentru „reconsiderarea
rolului şi importanţei grădiniţelor de copii în noua structură a sistemului
de învăţământ […] altfel spus, o adevărată reformă trebuie să înceapă cu
învăţământul preşcolar”. Nimic mai adevărat...

Elena Ciohodaru
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Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu”, str. 9 Mai, nr. 7, Bacău sau la adresele
de e-mail: lacramioaraist@yahoo.com şi malistina@yahoo.com
Materialele nepublicate nu se restituie. Pentru alte informaţii punctuale,
la telefon 0743037160.

SCRISOARE DE MULŢUMIRE
Aparţia acestui nou număr al revistei de istorie Zargidava
(XI/2012) a fost posibilă datorită distinşilor colaboratori care ne-au
oferit studii şi articole spre publicare. Tuturor le mulţumim şi pe această
cale.
Mulţumirile noastre se îndreaptă spre cei care ne-au susţinut
financiar pentru apariţia revistei.
Ne facem o datorie de onoare în a-i menţiona: S.I.F. Moldova,
preşedinte – director general Dr. ing. ec. Costel Ceocea; Parohia
Precista Bacău – Pr.Ic.Stavr. Constantin Tomozei; Parohia „Sf.
Gheorghe” Bacău – Preot paroh Vasile Radu; S.C. FAIR-PLAY S.R.L.
Bacău – preşedinte Neculai Dumitrache; S.C. HIDROCONSTRUCŢIA
S.A. – Sucursala Bacău, director general ing. Viorel Grosu; S.C.
MICROMEDICA S.A. Piatra Neamţ – director general Ec. Dorel Botez;
S.C. ALEXRAL CONSULT S.R.L. – director Adrian Sechel; S.C.
MARCIB COM. S.R.L. – Bacău, director ing. Gheorghe Baciu şi
MUNDEXIM ASIGURĂRI SRL Bacău, director Radu Munteanu.
Pentru susţinerea financiară a revistei de istorie Zargidava
mulţumim şi ASOCIAŢIEI CULTURALE „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” Bacău
– preşedinte prof. univ. dr. ing. Dumitru Bontaş.
Un gând de mulţumire tuturor celor care au optat pentru a susţine
„cu 2% din impozitul anual” activităţile noastre cultural-ştiinţifice,
precum şi doamnei Ec. Maria Anton, care ne asigură gratuit evidenţa
financiar-contabilă a Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice „Iulian Antonescu”.

În numele Colegiului de redacţie
Prof. dr. Ioan Mitrea

Tipografia DOCUPRINT/Editura BABEL
-Mircea Eliade-Salazar şi revoluţia în Portugalia
-Nae Ionescu-Constantin Papanace-Destinul unei generaţii
-Traian Popescu-File din procesul comunismului
-Gheorghe Buzatu-Paradigme ale tragediei Basarabiei
-Ioan Murariu-Istoria ţinutului Herţa
-Paul Goma-Săptămâna roşie, ed. 2010
-Ion Lupu-Înstrăinata noastră Basarabie (Pactul Ribbentrop-Molotov)
-Ioan Seniuc-Gheorghe Moruzea-Memoriile refugiului (din Basarabia)
-Liviu Mărchitan-Ioan Mitrea-Membrii Academiei române din judeţul
Bacău
-Liviu Mărchitan-Ioan Mitrea-Membrii Academiei române din judeţul
Neamţ
-Ioan Mitrea-În descendenţa lui Pârvan
-Ioan Mitrea-Din arheologia şi istoria Moldovei în primul mileniu
creştin
-Andrei Vartic-Pendulul de la miezul nopţii
-Constantin Bulibaşa-Monografia învăţământului comercial-economic
din Bacău
-Anton Coşa-Monografia comunei Nicolae Bălcescu din judeţul Bacău
-Nicolae Dabija-Hoţii de speranţe
-Andrei Vartic-Codul de la Voronet
-Andrei Vartic-Magistralele tehnologice ale civilizaţiei dacice
-Vasile Stoica- Suferinţele din Ardeal
-Andrei Vartic-Basarabia-rana de la hotarul de est
-Ion Nuţă-Limbă şi cultură românească în Basarabia
-Ileana Toma-Ultimul Constantin. Romanul brâncovenilor
-Virgil Maxim-Imn pentru crucea purtată
-George Bacovia-Opere
-Constantin Calin-În jurul lui Bacovia
-Nicolae Georgescu-Boala şi moartea lui Eminescu
-Andrei Vartic –Timpul lui Eminescu
-Ionel Rusei-Părintele Justin Pârvu. Cuvintele înţeleptului
-C. Z. Codreanu-Pentru legionari
-Horia Sima-Două mişcări naţionale
-Gheorghe Jijie-George Manu. Monografie
-Gheorghe Jijie-Vică Negulescu. Monografie

-Gheorghe Jijie-Un dac cult. Nicolae Petraşcu
-Petru C. Baciu-Rastigniri ascunse
-Al. Ronnet-Neam fără noroc
-Nicolae Paulescu-Spitalul
-Ion Moţa-Cranii de lemn
În curs de apariţie:
-Nichifor Crainic-Nostalgia paradisului
-Nicolae Georgescu-Eminescu-Ultima zi la ,,Timpul”
-Alexei Mateevici-Versuri. Ediţie îngrijită de Ion Nuţă
FILME
-Demascarea-un documentar în regia lui Nicolae Mărgineanu după un
scenariu de Alin Mureşan
-Părintele Arsenie Boca-omul lui Dumnezeu- un documentar în regia
lui Nicolae Mărgineanu
-O întâlnire binecuvântată cu Părintele Arsenie Boca
-Lupta şi jertfa lui Dan Lucinescu

